č.5/2015

„Obec občanům a občané obci“
Už se k nám mílovými kroky přiblížil čas Vánoc, možná i čas zimy a
sněhu, ač nezdá se to tak dlouho, co nám stačilo při pochůzce venku
jen tričko s krátkým rukávem. Tak jak utíká čas nám všem, tak rychle
plyne i čas v obci. Byl začátek roku 2015 a téměř veškeré letošní akce
a počiny v rámci obce byly teprve ve fázi příprav. Přesto, aniž by
uplynul celý rok, je již nyní většina letos započatých akcí a projektů
zdárně u konce a další připravované a rozjednané budou čekat na možnou
realizaci snad již v roce následujícím, v roce 2016. Mezi ně patří
také práce na změně územního plánu obce, ale také dlouho očekávaná
obnova
katastrálního
operátu
přepracováním
souborů
geodetických
informací do digitální podoby na katastrálním území Tichá na Moravě.
Je vhodné zde připomenout některé počiny obce v tomto roce. Byly
částečně opraveny některé úseky místních komunikací, byla natřena
zábradlí mostů a lávek, osazena tři dopravní zrcadla, byl pořízen a
umístěn výstražný dopravní radar zaznamenávající rychlost dopravních
prostředků včetně jejich registračních značek. V centru obce jsou
využívány LED světla veřejného osvětlení a v čase přicházejících
svátků také nového osvětlení vánočního stromu a budovy obecního úřadu.
Naše obec nabízí již i větší vyžití pro děti. Byly pořízeny herní
prvky na několika místech v obci včetně areálu fotbalového hřiště a
mateřské školky. V základní škole se děti mohou těšit z nového
vybavení
nejen
jídelny
a
z příjemnějšího
prostředí
sociálních
zařízení, která byla opravena také v kulturním domě. V kulturním domě
však nechybí ani nové židle, stoly a taktéž zázemí pro účinkující.
Nejen dospělí jistě ocení i pořízení mobiliáře včetně dvou nových
přístřešků autobusových zastávek a zřízení první stálé výstavní síně
v Tiché. Mnoho z občanů využilo možnosti vypůjčit si, s následným
získáním darem, pevný stabilní kompostér na svou zahradu. Velmi dobře
se také již osvědčily nové hnědé velkoobjemové kovové kontejnery,
které jsou přistavovány u kontejnerových míst, do nichž lze odkládat
trávu a listí. Vozový park obce byl rozšířen o nové svozové vozidlo
zn. Piaggio a vozidlo Opel, kterým je zajišťována přeprava obědů dětem
místní základní školy z vývařovny při mateřské školce, což bylo
vyžadováno Krajskou hygienickou stanicí. Dále je očekáváno dodání
osobního vozidla zn. Dacia Duster pro účely obce a taktéž Ford
Transit, který bude sloužit JSDH Tichá.

Během celého roku se uskutečnilo mnoho vydařených akcí s přispěním
velice dobré a kvalitní práce předsedů a členů komisí obce a spolků
působících v Tiché. Všem tímto patří veliký dík a přání mnoha elánu a
chuti do dalších počinů v oblasti kultury, historie, životního
prostředí, sportu a práce s mládeží v roce následujícím.
Již nyní je mou milou povinností vás pozvat na připravovaný Adventní
koncert Wallingerova kvarteta s nabitím se vánoční náladou. Koncert,
který byste si jistě neměli nechat ujít, se koná v sobotu 12. 12. 2015
od 17 hodin, a u této příležitosti si můžete prohlédnout a vyzkoušet
nové zázemí v samotném kulturním domě.
Dovolte mi touto cestou popřát všem klidné a pohodové Vánoce a vše jen
dobré v roce 2016.
S pozdravem
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce
Tel. kontakt:

tel. 723 990 520

email:

starosta@ticha.cz

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 25.11.2015:
Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění:
8/165: 1)
určuje ověřovateli zápisu p. Luboše Žabku a Bc. Stanislava Palackého,
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou
8/166: 1)
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
8/167: 1)
revokuje usnesení č. 7/150: 3) schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o
spolupráci při realizaci projektu „Protipovodňový a monitorovací systém obcí“
s obcí Kunčice p.O., se sídlem Kunčice p. O. 569, 739 1, IČ 00296856
8/168: 1)
bere na vědomí kontrolu usnesení č. 7/2015 ze dne 09.09.2015
U usnesení 8/169 – 8/204 jsou body 1) a 2) ve stejném znění
1)
bere na vědomí návrh na pořízení změny, předložený žadatelem
2)
bere na vědomí stanovisko pořizovatele k tomuto návrhu
8/169: 3)
neschvaluje zařazení pozemků parc.č. 2786/1 o výměře 3028 m2 a p. č. 2789/2 o
výměře 2105 m2 do nejbližší pořizované změny ÚP
8/170: 3)
neschvaluje zařazení pozemků parc.č. 2045 o výměře 34 959 m2, parc.č. 2046
o výměře 926 m2 a p. č. 2048 o výměře 857 m2 do nejbližší pořizované změny ÚP
8/171: 3)
schvaluje zařazení pozemku parc.č. EN 3195/2 o výměře 1294 m2 do nejbližší
pořizované změny ÚP
8/172: 3)
schvaluje zařazení pozemku parc.č. 1662/7 o výměře 5746 m2 do nejbližší
pořizované
změny ÚP
8/173: 3)
schvaluje zařazení pouze pozemku parc.č. 1493/2 a části pozemku parc.č. 1494/1,
která se
nachází mimo ochranné pásmo lesa do nejbližší pořizované změny ÚP
8/174: 3)
neschvaluje zařazení pozemků parc.č. 2017 o výměře 5306 m2 a p. č. 2019
o výměře 4225 m2 do nejbližší pořizované změny ÚP
8/175: 3)
neschvaluje zařazení pozemků parc.č. 1758/2 o výměře 11508 m2 a p. č. 3209
o výměře
428 m2 do nejbližší pořizované změny ÚP

8/176: 3)
8/177: 3)
8/178: 3)
8/179: 3)
8/180: 3)
8/181: 3)
8/182: 3)
8/183: 3)
8/184: 3)
8/185: 3)
8/186: 3)
8/187: 3)
8/188: 3)
8/189: 3)
8/190: 3)
8/191: 3)
8/192: 3)
8/193: 3)
8/194: 3)
8/195: 3)
8/196: 3)
8/197: 3)
8/198: 3)

schvaluje zařazení části pozemku parc.č. PK 3461/2 o celkové výměře 16 483 m2
(severní část cca půl pozemku) do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje zařadit část pozemku 789/13 cca 1500 m 2 do plochy ZZ (zemědělské
zahrady) do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje zařadit vyřazení části pozemku parc.č. 1622/2 z plochy SO do plochy
zemědělských pozemků s možností umístění zemědělských staveb do nejbližší
pořizované změny ÚP
neschvaluje návrh zařazení pozemků parc.č. 1586/2 a 1585/4 do plochy pro bydlení
a schvaluje zařadit pozemek parc.č. 1586/2 do plochy ZZ přiřazením ke stávající
ploše ZZ do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 1628/1 do plochy pro bydlení do nejbližší
pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení části pozemku parc.č. 2376/2 o výměře do 2000 m2 podél
přilehlé
komunikace do plochy pro bydlení do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení části pozemku parc.č. 1646/7 úpravou zastavitelné plochy
Z 52 k hranici pozemku (cca 2 – 3 m) do plochy pro bydlení do nejbližší
Pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení zbývající části pozemku parc.č. 1863/5 do plochy
zemědělské – zahrady ZZ do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení části pozemku parc.č. 2438/1 o výměře do 2000 m2 podél
přilehlé komunikace do plochy pro bydlení do nejbližší pořizované změny ÚP
neschvaluje zařazení pozemků parc.č. PK 89/3 o výměře 4805 m2 do nejbližší
pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení zbývající části pozemku parc.č. 1863/6 do plochy
Zemědělské – zahrady ZZ do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení části pozemku parc.č. 421/2 (mimo záplavové území)
přiřadit k navazujícím plochám SO do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 49/3 přiřadit k navazujícím plochám SO
do nejbližší pořizované změny ÚP
neschvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 1974/7 o výměře 2130 m2 do nejbližší
pořizované změny ÚP
neschvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 2404/2 o výměře 1361 m2 a pozemku
parc. č. 2404/5 o výměře 1000 m2 do nejbližší pořizované změny ÚP
neschvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 2404/3 o výměře 1361 m2
do nejbližší pořizované změny ÚP
neschvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 2404/4 o výměře 1361 m2
do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 397 o výměře 1389 m2 do nejbližší
Pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení částí pozemku parc.č. PK 1395/1, PK 1398/1,
PK 1386/4 v omezeném rozsahu podél komunikace III/4848 o výměře, která bude
odejmuta z vymezené plochy Z59 (směna) do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 1662/8 o výměře 3098 m2 s ohledem na
návaznost s okolními pozemky do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 1012/2 o výměře 1886 m2 s ohledem na
návaznost s okolními pozemky do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 1012/3 o výměře 1886 m2 s ohledem na
návaznost s okolními pozemky do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 1628/2 o výměře 4125 m2 do nejbližší
pořizované změny ÚP

8/199: 3)
8/200: 3)
8/201: 3)
8/202: 3)
8/203: 3)
8/204: 3)
8/205: 1)

schvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. 1799/2 o výměře 1447 m2 do nejbližší
pořizované změny ÚP
neschvaluje návrh zařazení části pozemku parc.č. PK 2914/5 o výměře 1400 m2
do nejbližší pořizované změny ÚP
neschvaluje návrh zařazení pozemku parc.č. PK 78/5 o výměře 6493 m2
do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení části pozemku parc.č. 1974/8 v omezeném rozsahu pouze
v proluce spojnice hran zastavěného území do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje návrh zařazení části pozemku parc.č. PK 3461/1 v omezeném rozsahu
v návaznosti na okolní pozemky do nejbližší pořizované změny ÚP
neschvaluje návrh zařazení části pozemku parc.č. PK 66/1 o výměře 14891 m2 a PK
67 o výměře 2640 m2 do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2015
1. Zapojení nepředvídaných prostředků do rozpočtu obce:
1. a) Příjem
Bez ODPA Položka 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 77.700,00 Kč
Položka 1113 Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů
33.200,00 Kč
Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob
21.700,00 Kč
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty
188.600,00 Kč
Položka 1351 Odvod loterií a podobných her
5.900,00Kč
ODPA 1032 – Podpora ostatních produkčních činností (LH)
Položka
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 367.100,00 Kč
Příjmy celkem
694.200,00 Kč
1. b) Výdej
ODPA 1032 Podpora ostatních produkčních činností (LH)
ODPA 2141 Vnitřní obchod (kalendáře)
ODPA 2212 Silnice (MK-oprava,zimní údržba)
ODPA 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky)
ODPA 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.
(ván.osvětlení, projekt Setkávání generací)
ODPA 4379 Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence
(senioři)
ODPA 5272 Činnosti orgánů kriz. řízení na územní úrovni
(varovný systém)
ODPA 6171 Činnost místní správy (Dacia)
ODPA 6399 Ostatní finanční operace (daně)
Výdaje celkem

8/206: 1)
8/207:1)
8/208: 1)
8/209: 1)
8/210: 1)

60.600,00 Kč
42.000,00 Kč
48.400,00 Kč
50.000,00 Kč
212.000,00 Kč
5.000,00 Kč
71.000,00 Kč
85.000,00Kč
120.200,00Kč
694.200,00Kč

bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 88 –
119/2015
schvaluje užívání obecního znaku na dresech závodníků, soutěžících a jiných
reprezentativních zařízení: p. Lukáši Krpcovi, TJ SOKOL Tichá, SDH Tichá
bere na vědomí zápis o kontrole čj. K-1/2015 kontrolního výboru - kontrola
usnesení zastupitelstva obce za období 08.09.2014 – 09.09.2015
bere na vědomí zápis o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku matrik
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2014/2015
zpracovanou ředitelkou školy Mgr. Ilonou Hrdou

 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.O. v měsících prosinci 2015,
lednu a únoru 2016:
- popelnice:
prosinec
leden
únor

(vždy středa, sudý týden)
09.12.,
23.12.2015
13.01.,
27.01.2016
10.02.,
24.02.2016

 Zimní údržba místních komunikací:
- opět se na Vás obracíme se žádostí o omezení parkování motorových vozidel na
okrajích místních komunikací, hlavně v úsecích tzv. malých stran – kolem potoka, a
také v koloniích nad MŠ a hřištěm. V zimním období tímto zužujete tyto komunikace a
bráníte tím řádnému vyhrnutí. Může také dojít k poškození takto parkovaných vozidel.
 Platba místního poplatku za psa v r. 2016:
Místní poplatek za psa je splatný do 31.03.2016. Výše uvedeného poplatku
zůstává stejná ( 150 Kč – držitel psa bydlí v domě s nejvýše dvěma byty, 100 Kč
– důchodce, 200 Kč – držitel psa bydlí v domě s více než dvěma byty, poplatek
za druhého a dalšího psa jednoho majitele se navyšuje o 50 Kč).
Znovu zavádíme povinnost označení psa známkou, kterou dostanete na
obecním úřadě při platbě 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 také
splatnost poplatku.
Ještě upozorňujeme majitele psů, kteří budou uplatňovat úlevu z poplatku, že
musí opět doložit doklady potvrzující tento nárok.
 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2016:
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od
1. ledna 2016 takto:
- vodné
35,39 Kč/m3 bez DPH
40,70 Kč včetně 15% DPH
- stočné
32,33 Kč/m3 bez DPH
37,18 Kč včetn 15% DPH
 Upozorňujeme občany na uzavření obecního úřadu pro veřejnost v době od
23. do 31.12.2015 z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tichá
Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolává starostka obce
zasedání Zastupitelstva obce Tichá.
Místo konání:

Obec Tichá, kulturní dům Tichá č. 151

Doba konání:

pondělí 14.12.2015 od 17°° hodin

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona
o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva
3) Kontrola usnesení č. 8/2015 ze dne 25.11.2015
4) Projednání návrhu rozpočtu obce Tichá
na r. 2016
5) Rozpočtové opatření
6) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 – o
místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
7) Smlouva
o
poskytnutí
dotace
z rozpočtu
regionální
rady
regionu
soudržnosti
Moravskoslezsko – modernizace vnitřních prostor
ZŠ a KD v Tiché
8) Projednání návrhů na podání žádostí o dotace:
- projekt „Zkvalitnění zázemí sportovního

areálu Tůňka“
- projekt „Oprava místních komunikací –
Pružiny, u MŠ“
- projekt „Program EFEKT 2016 – opatření ke
snížení
energetické
náročnosti
veřejného osvětlení“,
9)

Projednání jednorázových odměn pro členy výborů
zastupitelstva obce za r. 2015
10) Informace o vydaných rozhodnutích starostky
obce
11) Různé
12) Diskuse

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 info 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 zcela zdarma.

Tiskové zprávy
V druhé polovině letošního roku se dočkaly úprav venkovní prostory Mateřské školy
v Tiché
V areálu mateřské školy vyrostla Přírodní zahrada Tichavinka, upravená tak, aby dětem
umožnila přímý kontakt s přírodou a sloužila jim k celoročním aktivitám v oblasti
environmentální výchovy. Jednotlivé herní prvky by měly vzbudit zájem o pozorování
přírodních procesů. Děti se budou pod pedagogickým dohledem starat o rostliny
a živočichy, dbát na pořádek, třídit a podobně. Mnohotvárný terén a navržené prvky mají
povzbudit také k větší pohyblivosti a obratnosti. Byl uklizen prostor před budovou MŠ,
proveden ořez keřů, očištěny asfaltové plochy a cestičky, vysazeny nové dřeviny a keře.
Rodiče se mohou zapojit do jarních výsadeb zeleninových a bylinkových záhonků.
Trávení volného času jim s dětmi zpříjemní i posezení u ohniště. Náklady projektu
přesáhly 1,5 mil. korun, z nichž téměř až cca 1,4 milionu by měla pokrýt dotace
z Operačního programu Životní prostředí, Státního fondu životního prostředí.

Občané využívají kompostéry i velkoobjemové kontejnery
Ke zpříjemnění pěstebních činností na zahradách občanů jistě přispěly pořízené
kompostéry o objemu 1050 l, v počtu 245 kusů. Dalších 5 kompostérů, a to o objemu 1400
l , je využíváno v prostorách školských, sociálních a sportovních zařízeních obce. Tyto
kompostéry, ale i nové svozové vozidlo včetně 4 ks velkoobjemových hnědých kontejnerů
na bioodpad, byly rovněž financovány z dotace Operačního programu Životní prostředí.

Celkové náklady na projekt Nakládání s bioodpadem v obci Tichá se pohybují kolem
2,4 mil. korun a dotace by měla činit cca 2,1 milionu.

Velkých proměn v průběhu roku 2015 se dočkaly vnitřní prostory dvou budov obce
V rámci projektu Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché, reg. č.
CZ.1.10/4.1.00/05.01820, došlo k rekonstrukci vybraných prostor základní školy a
kulturního domu v Tiché, včetně pořízení potřebného vybavení. V kulturním domě došlo
ke změně dispozic a komplexní rekonstrukci sociálních zařízení včetně vybudování
sociálního zařízení pro ZTP, vybudování vstupní rampy pro přístup imobilních osob,
rekonstrukci prostor pro účinkující, rekonstrukci obložení stěn, vybudování nové výstavní
síně včetně vybavení a pořízení nového vnitřního vybavení velkého a malého sálu.
Součástí je také sanace vlhkého zdiva ve sklepních prostorách. V základní škole se
zrekonstruovala sociální zařízení včetně rekonstrukce rozvodů ZTI, rozvodů
elektroinstalace a slaboproudu, bylo pořízeno vnitřní vybavení jídelny, šaten, školní
družiny a tříd. Celkové náklady na modernizaci přesáhly 4,5 milionu korun, z nichž cca
až 3,9 mil. korun uznatelných nákladů mohou být spolufinancovány účelovou dotací ze
strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezského v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Rozvoj venkova. Finální výše dotace bude
stanovena nejpozději do konce března 2016, a to dle objemu finančních prostředků
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

K revitalizaci centra obce přispěl mobiliář i dětské hřiště
Ke zpříjemnění podmínek nejen pro bydlení místního obyvatelstva, ale také pro trávení
volného času občanů i návštěvníků obce jistě napomohou pořízené prvky mobiliáře, které
jsou osazeny v centrální části vesnice, ale i na frekventovaných hojně navštěvovaných
místech na periferiích obce, jako např. u přírodní památky Travertinová kaskáda. U dvou
autobusových zálivů byly nově osazeny dva prosklené přístřešky zastávek včetně nových
označníků dopravce. Po obci jsou osazeny stabilní odpadkové koše, parkové lavičky,
dětská houpadla, byly namontovány nové vitríny sloužící nejen jako úřední deska
obecního úřadu, ale taktéž pro užívání spolky a organizacemi v obci. Stojany na jízdní
kola budou namontovány na čtyřech lokalitách vzhledem k příchodu zimy až v jarním
období. Celkové náklady pořízení mobiliáře v rámci projektu Setkávání generací činí cca

550 tisíc korun, přičemž 164 tisíc pokryje dotace Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

První dětské hřiště v Tiché
K dalšímu oživení centra obce přispěje i nově zřízené Dětské hřiště v Tiché, které
vyrostlo v lokalitě mezi základní školou, kostelem, bytovými domy a jediným obchodem
v obci. Rozmanité herní prvky mohou sloužit jak dětem do deseti let, tak i náctiletým,
lavičky pak především jejich rodičům a doprovodu. První dětské hřiště skýtá mnoho
možností her, zábavy a pohybu na deseti nových herních prvcích. Vybudování hřiště
včetně jeho vybavení si vyžádalo cca 650 tis. korun, kdy 400 tis. bude poskytnuto z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova.

Tiskové zprávy zhotovila: Mgr. Michaela Štefková, starostka obce

Moravskoslezský kraj vyhlásí
"kotlíkové dotace"
Lidé, kteří si chtějí pořídit nový, ekologický kotel, by měli
od půlky prosince sledovat úřední desku moravskoslezského
krajského úřadu. Moravskoslezský kraj totiž ještě v závěru
letošního roku vyhlásí dotační program „kotlíkových dotací“.
Mezi občany během příštího roku rozdělí zhruba půl miliardy
korun na výměnu starých neekologických kotlů na pevná
paliva. „Od vyhlášení dotačního programu budou mít zájemci o
nový kotel několik týdnů čas, aby si promysleli, zda o dotaci
požádají. Na úřední desce, webových stránkách a v dalších dokumentech se dozví veškeré
informace o tom, za jakých podmínek mohou na ekologický kotel „dosáhnout“. Předkládat

žádosti budou moci jednotlivé domácnosti od 1. února do 29. dubna 2016,“ uvedl náměstek
moravskoslezského hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj
Martin Sikora.
Dodal, že v roce 2016 budou moci občané čerpat prostředky na výměnu starých
neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle na pevná paliva, biomasu
nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
„Výše nové dotace bude odstupňovaná podle typu kotle - 70 až 80 procent nákladů domácností
z maximální částky 150 tisíc korun. Záležet bude také na tom, zda je dům v oblasti, která má se
znečištěným ovzduším dlouhodobý problém. V takovém případě získá žadatel další
pětiprocentní výhodu,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Sikora.
Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák navíc usiluje o to, aby se co nejvíce
domácností rozhodlo vyměnit neekologické kotle za moderní, životnímu prostředí „vlídnější“
zdroje tepla. „Oslovil jsem krajské zastupitele, aby podpořili návrh navýšit dotace o dalších pět
procent z rozpočtu kraje. Zastupitelé tento návrh schválili. Doporučil jsem i starostům obcí a
primátorům měst, aby podpořili svoje občany stejným způsobem. Nový kotel tak bude pro lidi
dostupnější, skoro zadarmo,“ konstatoval hejtman Miroslav Novák.
„Zájemci v Moravskoslezském kraji se už teď mohou dozvědět podrobnosti o novém programu
prostřednictvím specializované webové stránky, nebo k tomu zřízené telefonní linky. Také
zaměstnanci krajského úřadu budou žadatelům o dotaci k dispozici na pravidelných
informačních dnech v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Poskytnou jim tak přímo
v místě nejen praktické informace, ale zároveň jim v případě potřeby pomohou s vyplňováním
žádostí,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík.
Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připraveno 9 miliard korun z
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Letos v červenci vyhlásilo Ministerstvo
životního prostředí první z výzev pro kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých Moravskoslezský
kraj může celkově pro své občany získat až 1,4 miliardy korun na výměnu starých
neekologických kotlů. Moravskoslezský kraj prostřednictvím krajského úřadu připravil žádost o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, na základě
které může získat první část finančních prostředků ve výši zhruba 470 milionů korun. Tuto
žádost ministerstvo schválilo, kraj proto může vyhlásit dotační program.

Informace
k připravovanému
dotačnímu programu naleznou
zájemci na webu www.lokalnitopeniste.cz, se svými dotazy se
zároveň mohou obracet na
krajskou
„kotlíkovou“
linku
595 622 355 a e-mailovou adresu
kotliky@msk.cz.

Zprávičky ze školy
Rozvoj školství je v posledních letech také podporován různými projekty, do kterých se
jednotlivé školy mohou zapojit. Finanční prostředky jsou vázané na zpracování
projektu, jeho administraci a dodržování určených pravidel. I naše škola se zapojuje do
projektů, které vyhlašuje ministerstvo školství v rámci výzvy Zvyšování kvality ve
vzdělávání.
Náš projekt „Jazyky kolem nás“ byl
schválen v rámci této výzvy a byl
podpořen částkou 247 313,00 Kč.
Projekt probíhá v období 1. 7. 2015
až 31. 12. 2015. Cílem projektu je
prostřednictvím čtenářských dílen
zkvalitnit čtenářství a čtenářskou
gramotnost
a
absolvováním
zahraničních jazykových kurzů
zlepšit jazykové dovednosti učitelů.
V rámci šablony „Čtenářské dílny“
jsme pro žáky zakoupili celkem 166
knih. Dílny probíhají ve 2. a 5. třídě.
Jedná se o vyučovací metodu, která
je založena na aktivní účasti žáka.
Každý žák si sám volí knihu
přiměřenou své aktuální čtenářské
úrovni, se kterou v dané dílně
pracuje. Tato forma přispěla ke
zkvalitnění výuky, žáci se těší na čtení formou čtenářských dílen a vzájemně si knihy
doporučují.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele absolvovali z naší školy tři vyučující. Desetidenní
intenzivní kurz angličtiny na Maltě přispěl nejen ke zlepšení jejich jazykových
kompetencí a komunikačních schopností, ale i k rozšíření informací a znalostí o dané
zemi. Ubytování v anglicky mluvící rodině bylo zajímavé z hlediska kulturních
odlišností, zvyků a tradic, se kterými mohou své žáky seznamovat. V neposlední řadě
byl pobyt na tomto krásném ostrově také motivací k dalšímu studiu angličtiny.
Práce spojená s administrativou projektu je bohatě vykompenzovaná zvýšeným zájmem
žáků o četbu a spokojeností pedagogů. Finanční prostředky z projektu byly účelně
využity.

Dovoluji si Vás pozvat na tradiční vánoční jarmark,
který se koná ve čtvrtek 17. prosince 2015
od 10:00 do 11:00 a pak od 13:00 do 15:00 hodin.
V jednotlivých třídách si budete moci zakoupit výrobky žáků.
V 10:00 a ve 14:00 hodin vystoupí na schodišti školy
pěvecký sbor se svým programem.
Sváteční dny plné pohody přejí žáci a zaměstnanci školy.
Mgr. Ilona Hrdá, ředitelka školy

Kniha O lidech v Beskydech

Nedávno byla slavnostně pokřtěna reprezentativní kniha O lidech v Beskydech a o
pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech 1. Pečlivý ústřední autor, pan Petr
Andrle, vzpomněl na mnohé, na které již bylo neprávem téměř zapomenuto. Můžeme být
potěšeni, že jsou texty i fotografie věnovány také tichavjanům, např. starostovi 1. pol. 20. st.,
Aloisi Mičulkovi a příbuzným rodiny Vaňkovy a Hoffmannovy. Při křtu na Čeladné byli
přítomni zástupci z 38 obcí. Naši spoluobčané mají možnost si knihu prohlédnout ve výstavní síni
a v knihovně. Zájemcům knihu po zaplacení 490 Kč zajistí na obecním úřadě paní Ludmila
Havlová nebo Vratislav Zeman. V Tiché má knihu zatím pět vlastníků.
V přípravě je již i druhý díl, všichni máme další příležitost sepsat o příbuzných či známých
poznatky, které ve vaší rodině střežíte i s fotografiemi. Využijte zimní čas ke tvůrčímu psaní,
rodinné poklady i střípky předají, popř. i s úpravou textů pomohou Vratislav Zeman a Alena
Korčeková. Můžete i vy být přizváni ke křtu nové knihy v listopadu 2016.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Ve středu 11. listopadu jsme si připomněli konec 1.
světové války. Jako vzpomínka na oběti tohoto i
ostatních válečných konfliktů se slaví v mnoha
zemích na celém světě takzvaný Den válečných
veteránů. Také v naší obci jsme si tento den
připomněli krátkou vzpomínkou u pomníku 62
tichavských padlých v 1. světové válce.
Pietní vzpomínky se rovněž zúčastnili žáci 4. a 5.
ročníku základní školy, kteří měli připravenu
vhodnou báseň i píseň. Byli vyzváni, aby se doma
poptali svých prarodičů, zda není na pomníku jméno
jejich příbuzného. Položením kytice a zapálením
svíček byla tato akce ukončena. Za organizátory
doufáme, že se v příštím roce sejdeme v hojnějším
počtu a obnovíme tak tuto tradici i v naší obci.
Vratislav Zeman

Farní okénko
Nikdo nás nepřemlouvá, nikdo nám nic
nenařizuje,
a přesto jde tolik lidí do
kostela oslavit Ježíšovy narozeniny, přesto
se tolik lidí alespoň jednou za rok na
chvíli chová více lidštěji a zbožněji – jinak,
než obvykle.
Dva tisíce let tak nějak slavíme Vánoce,
a ony nám stále mají co
nového říct - stále v sobě mají tu svoji tajemnou sílu a moc, jež nás po
těch letech přitahují.
Nikdy pak nevnímáme sílu Boží lásky více než právě o Vánocích, kdy
se Bůh stal člověkem, a to nejen tak pro nic za nic, aby si to mohl zkusit,
ale z lásky k nám, abychom se s ním osobně setkali a vlastně dál se
s ním zde na zemi znovu a znovu setkávali, a tak dobře žili a pak i
zemřeli.
Takto nám Ježíš už po dva tisíce let ukazuje, jak máme žít, kdy nám už
jako člověk a Bůh pomáhá ve všech těch našich možných těžkých
situacích a od všech možných pozemských hrůz a zel, jež vznikly už
kdysi vzpourou duchovních bytostí andělů vůči Bohu a potom hned nato
i vzpourou prvních lidí Adama a Evy. Ti se jako první lidé zasloužili o
to, že zlo i zhmotnili — přivedli do světa sem na zem.
Světlo ale přišlo před těmi dvěma tisíci lety na svět skrze Ježíše Krista a
zůstalo už zde na zemi mezi námi.
Jestliže chodíme v tomto Božím
světle - jsme v Bohu a z Boha, jsme schopni správně žít v pravdě,
pravdivě a v pravé radosti a pokoji . Můžeme správně a zbožně vnímat:
sebe, druhé, a tak i Boha
a vlastně i správně prožívat a žít celý svůj
život vánočně.
To zároveň přeji nám všem, abychom žili z Boží vtělené a neustále
vtělované síly nejenom o Vánocích, ale po celý svůj další život.
VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ:
24.12.2015
ŠTĚDRÝ DEN, půlnoční
25.12.2015
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.2015
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
31.12.2015
SILVESTR
1.1.2016
SLAVNOST MATKY BOŽÍ P.M.

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

www.fotbalticha.cz
Vážení sportovní přátelé,

podzimní část soutěžního ročníku 2015/2016 je již minulostí a my tak přinášíme menší
poohlédnutí se, jak si vedly jednotlivé týmy Tiché. Všechny naše kategorie zanechaly
rozhodně dobrý dojem a A-tým po delší době díky umístění v tabulce může myslet v klidu
na jarní pokračování, ovšem to neznamená usnout na vavřínech, stále je co zlepšovat a
taky dávat více příležitosti mladým hráčům.

MUŽI “A“
Hráči A týmu si vedli na podzim skvěle. Velmi dobré výkony v průběhu celého podzimu
znamenají celkové druhé místo s devětadvaceti body a skórem 24:9. Mužstvo Jistebníku
vede tabulku jen díky lepšímu skóre. Pod vedením trenéra Bači jsme dosáhli v třinácti
zápasech devíti výher, dvou remíz a dvou porážek.
Střelci “A“ mužstva: 5 branek – Švrček Ondřej; 4 branky – Fojtík Pavel, Tománek
Martin; 2 branky – Fajčák Daniel, Houšťava David, Suchomel Vítězslav; 1 branka –
Sládeček Radim, Mička Jakub, Šušla Adam, Petřík Leoš, Zdarsa Petr
Zimní přípravu odstartují hráči A týmu v pátek 22.1.2016. V průběhu přípravy odehraje
Tichá hned šest zápasů. Generálkou na jarní část sezóny pak bude v neděli 20. března
2016 souboj s Brušperkem na umělé trávě ve Frýdku-Místku od 16 hodin. Jarní sezóna
začíná v neděli 27. března 2016 v Jistebníku a končí v sobotu 18. června 2016 ve
Vlčovicích/Mniší.
MUŽI “B“
Rezervní celek Tiché zakončil podzim se ziskem 8 bodů (skóre 11:16), které nasbíral v
devíti podzimních zápasech. Mužstvo, které vedl jako trenér Leoš Vaněk, získalo v
podzimní části nejvíce remíz (4) a zároveň nastřílelo jako jediné ze všech 10 týmů v
soutěži nejméně branek na soupeřových hřištích (1).
MLÁDEŽ
Naši žáci se pod vedením Jana Bobka umístili po podzimu na třetím místě se ziskem 11
bodů. V desíti zápasech třikrát zvítězili, dvakrát remizovali a pětkrát prohráli.

Přípravka pod vedením Leoše Vaňka a Přemysla Rozsívala se rovněž prezentovala dobrou
hrou a také výsledky. Jelikož nové vyjádření FAČR „zakazuje“ zveřejňování výsledku u
nejmenších kategorií, celkové postavení v tabulce Vám nepřineseme.
,,Není to nové rozhodnutí. Tento model již běží několik let v kategorii mladší přípravky a
vlastně i v kategoriích mladších žáků v systému sportovních tříd. Chceme nahradit
výkřiky typu “Uraž to a nevymýšlej!“ povzbuzováním a podporou. Celé to vlastně je
vedeno i směrem, že v dětském věku nevychováváme týmy, ale jedince - individuality
schopné hrát fotbal. Tabulky, funkcionáři, rozhodčí, ale i trenéři či koučové jsou jen
podporující okolnosti rozvoje hráčů. Oni jsou tam kvůli dětem, nikoliv naopak, jak si
někteří myslí." Gen. sekretář FAČR Rudolf Řepka.

FOTBALOVÝ PLES 2016
Vážení příznivci Tiché,
ples TJ SOKOL TICHÁ se uskuteční již počtvrté v Kulturním domě v Tiché, tentokrát v
sobotu 20.2.2016 od 19,00 hodin, vstupenky bude možno zakoupit jak na místě, tak také v
předprodeji.
Bližší informace o cenách a prodeji VSTUPENEK (VEČEŘE, MÍSTENKA A
SLOSOVATELNÝ VSTUP V CENĚ) budou k dispozici v první polovině ledna roku 2016.
Můžete se těšit na zábavný program, míchané nápoje, bohatou tombolu a spoustu dalšího.
K tanci a poslechu bude hrát skupina BLANKYT.
Další informace naleznete na našem webu!
Na našich webových stránkách www.fotbalticha.cz naleznete mnoho dalších posezonních
informací o podzimní části, video sestřihy z domácích zápasů, reportáže, statistiky,
fotografie, rozhovory s trenéry a hráči, společné fotografie mužstev, kompletní tabulky a
rozpisy, a spoustu dalšího…

Děkujeme za podporu obci Tichá a dalším partnerům, kteří se podíleli na naší
činnosti!
Závěrem děkujeme za přízeň a podporu našich hráčů nejen na
domácím hřišti a přejeme všem naším fanouškům,
příznivcům, sponzorům a partnerům klidné prožití svátků
vánočních a vše nejlepší do nového roku 2016!
Výbor TJ Sokol Tichá

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ

12.9.2015 Nivnice
Memoriál Václava Hromčíka v zápase řecko-římském.
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní
kategorie
Ondřej Váša
přípravka
33 kg

Umístění
3. místo

3.10.2015 Krnov
III. ročník Slezského poháru v zápase řecko-římském pro přípravku a juniory.
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní
Umístění
kategorie
Ondřej Váša
přípravka
31 kg
2. místo
Lukáš Novák
přípravka
31 kg
3. místo
Jan Rozsíval
přípravka
32 kg
3. místo
Jakub Konvička
přípravka
37 kg
3. místo
Denis Cibulec
přípravka
34 kg
3. místo
Robert Sobek
přípravka
73 kg
3. místo
31.10.2015 Nový Jičín
Turnaj přípravek v zápase řecko-římském.
Jméno
Věková kategorie
Jakub Konvička
Denis Cibulec
Jan Rozsíval
Ondřej Váša

přípravka
přípravka
přípravka
přípravka

Hmotnostní
kategorie
37 kg
34 kg
32 kg
30 kg

Cibulec, Rozsíval, trenér Zátopek, Váša, Konvička

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

31.10.2015 Hradec králové
Mistrovství České republiky seniorů ve volném stylu.
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní
kategorie
Martin Šoukal
senior
70 kg
21.11.2015 Jihlava
Velká cena Jihlavy v zápase řecko-římském pro žáky a přípravku.
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní
kategorie
Václav Petr
žák
100 kg
Jan Rozsíval
přípravka
32 kg
Ondřej Váša
přípravka
30 kg
Jakub Konvička
přípravka
37 kg

Umístění
3. místo

Umístění
1. místo
3. místo
8. místo
10. místo

Petr Bordovský
předseda zápasnického oddílu

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, fanouškům a
příznivcům za podporu v roce 2015 a zároveň popřát příjemné prožití svátků
vánočních,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2016.
Zápasníci z Tiché 

Z činnosti klubu důchodců
14.1.2015
22.1.2015
17.2.2015
2.3.2015
10.3.2015
17.4.2015
15.5.2015
20.5.2015

První setkání v klubu
Návštěva divadla Jiřího Myrona - muzikál "Funny Girl"
Účast na pochování basy v Paskově
Návštěva pí. Františky Kovářové v pečovatelském domě ve Frenštátě p.R.
Návštěva divadla Jiřího Myrona - muzikál "Donaha"(Hole dupy)
Pořádání seniorského odpoledne v kulturním domě
Návštěva divadla Jiřího Myrona - muzikál "Ptákoviny podle Aristofana"
oslava Mezinárodního dne matek s pozváním pěveckého souboru "Radost"
z Frýdku-Místku
3.6.2015
Smažení vaječiny na hřišti
9.6.2015
Zájezd na zámek Hradec nad Moravicí, Arboretum Nový dvůr,
bunkry v Chotěbuzi
12.8.2015 Posezení na hřišti - opékání klobásek
17.8.2015 Návštěva u p.Ulčáka u příležitosti jeho životního jubilea
1.10.2015 Účast na setkání seniorů severomoravského kraje u příležitosti

Mezinárodního dne seniorů ve Frýdlantě nad Ostravicí
6.10.2015 Účast na akci Vinobraní v Paskově
21.10.2015 Zájezd do Ostravské ZOO a Planetária v Ostravě - Porubě
18.11.2015 Oslava životního jubilea p.Aloise Knebla
Členové klubu se schází každou středu v lichý týden od 15 hod. do 17 hod. v místnosti
klubu důchodců na obecním úřadě.
Přijďte mezi nás podělit se o své zážitky, poveselit se a navázat nová přátelství.

TICHÁNEK informuje …
Nový kalendářní rok již klepe na dveře, dovolte tedy krátké
ohlédnutí za naší letošní činností.
Bazárek dětských věcí je již tradiční prodej, který jsme uspořádali na jaře a na podzim a
každým rokem je úspěšnější. Děkujeme všem, kteří se tohoto prodeje zúčastnili a tím
přispěli na ostatní akce, které v průběhu roku pořádáme. Velké poděkování patří
zahrádkářům, kteří nám zdarma poskytli prostory Zahrádkářského domu při podzimním
prodeji. Zároveň chceme touto cestou oslovit šikovné maminky, které by byly ochotné
s bazárkem pomáhat.
Pro děti základní a mateřské školy jsme
v dubnu už čtvrtým rokem připravili oslavy
Dne Země. Tentokrát hlavním tématem
byla voda a právě pokusy s vodou spojené
děti zaujaly nejvíce.
Na podzim jste pak jistě navštívili zábavné
odpoledne s bohatým programem Den pro
Tichou, který letos nabídl čtyři hodiny
nepřetržité zábavy pro celou rodinu.
Děkujeme obci za poskytnutí finančního daru, který nám pomohl při organizaci akce.
Co dodat na závěr? Děkujeme všem příznivcům, kteří nás v roce 2015 podporovali a také
členům sdružení, kteří věnují svůj volný čas a energii na přípravu a uskutečnění všech
akcí.
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohodu v rodinách
v roce 2016 Vám přeje
TICHÁNEK

www.tichanek.iplace.cz

Rodiny slaví
Členové sociální komise při OÚ v roce 2015 navštívili
nejen v domácím prostředí, ale i v LDN a DD našich 52
oslavenců ve věku 80, 85 a více let. Všichni při
blahopřání obdrželi kytičku a dárek od obecního úřadu.
V příjemném prostředí i s rodinnými příslušníky se najde
dost námětů k besedám, mnohdy je těžké ukončit
přátelské odpoledne. Vážíme si všech členů rodin, kteří
jsou ohleduplní a nápomocni svou ochotou přispět svým
rodičům či prarodičům k prožití hezkých chvil.
Nedávno jsme oslavili 99. narozeniny paní Boženky
Vaňkové. Obdivujme její vitalitu, chuť vzpomínat i
veselit se.
Popřejme si všichni v různém věku nejen v tomto
adventním období pevné zdraví, trochu či více štěstí,
radost i z maličkosti, osobní i pracovní spokojenost.
Rodiče ať se těší s šikovnými a slušnými dětmi, děti
nechť mají tolerantní, současně i přiměřeně přísné rodiče.
Spokojenost, lásku a úctu do všech rodin v novém roce
přeje
za sociální komisi Alena Korčeková.

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
prosinci 2015 a v měsících lednu a únoru 2016.
*

Marie Jurajdová, Jaroslav Mutina

*

Jaroslava Fojtášková

*

Marta Konvičková

*

Božena Mamulová

*

Věra Mladěnková

*

Miloslav Kovář

*

Františka Kovářová, Marie Vaňková

*

Eliška Oherová

*

Božena Majerková

*

Kristina Havlová

*

Božena Havlová, Vladimír Fojtík

*

Jiřina Rajnošková

Zlatou svatbu oslavili
Vítězslav a Marie H a v l o v i
Přejeme ještě mnoho společně prožitých let ve zdraví a pohodě.
********************************************************

Vážení spoluobčané,
v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsme přestali uvádět data
výročí našich jubilantů. Protože jsme zaznamenali mnoho připomínek, že bez uvedených
výročí tato rubrika pro Vás nemá smysl, rozhodli jsme se, že od nového roku budeme tato
výročí opět zveřejňovat.
Prosíme Vás, abyste nám však dali vědět v případě, že si nepřejete v této souvislosti
zveřejnit Vaše jméno s jubileem v pravidelné rubrice „Jubilanti“, abyste nám toto
dali na vědomí. Můžete zavolat na tel. 556 858 128, napsat na email –
obecni.urad@ticha.cz, případně nás navštívit osobně s tímto sdělením. Pokud od Vás
neobdržíme tento „nesouhlas“, budete to brát jako souhlas se zveřejněním.
Děkujeme za pochopení.

Akce v kulturním domě v Tiché:
23.01.2016

Tichavský tuleň - přednášky

TECHTLE- MECHTLE

30.01.2016

Lidový ples

KDU-ČSL MO Tichá

06.02.2016

Dětský maškarní karneval

Unie rodičů při ZŠ a MŠ

20.02.2016

Fotbalový ples

TJ Sokol Tichá

Vážení občané,
příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních
úspěchů v novém roce
Vám přejí
členové zastupitelstva obce Tichá
a zaměstnanci obecního úřadu.

Placená inzerce:

Nabídka služeb s fekálním vozem – žumpy, septiky, čističky:
 dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou
 mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových dřevin traktorem s mulčovačem
o záběru 1,8 m a 3 m
 možnost zapůjčení štípače na dřevo
tel. 604 693 404

RESTAURACE

TEMPO Vlčovice

nabízí
volná pracovní místa s nástupem možným ihned na pozice:
- kuchař na hlavní pracovní poměr
- servírka na hlavní pracovní poměr
- pomocná síle do kuchyně na hlavní pracovní poměr
Praxe není podmínkou.
Kontakt:

773 838 114

Koupím les - Morava a Valašsko
Platím hotově, solidní jednání.
Tel. 732 210 288
email: agro@centrum.cz
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