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Usnesení  č. 16  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   16.12.2013: 

 

- vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva obce se konalo v době, kdy již probíhaly poslední 

úpravy vydání zpravodaje, přinášíme pouze výčet nejdůležitějších usnesení: 

SCHVÁLENO: 

-  smlouva o úvěru č. 12314/13/LCD s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 

IČ 45244782, která upravuje podmínky poskytnutého úvěru a jeho splácení 

- rozpočtové opatření č. 16/2013 

- pověření starosty obce provedením rozpočtových opatření od posledního zasedání do konce 

kalendářního roku v oblasti příjmů v neomezeném rozsahu, v oblasti výdajů v rozsahu nezbytně 

nutných výdajů, kde hrozí vznik dalších škod nebo ohrožení v případě neodstranění vzniklého 

havarijního stavu, za jehož odstranění je obec zodpovědná 

- návrh rozpočtu obce Tichá na r. 2014 

- návrh rozpočtového výhledu obce Tichá na r. 2015 – 2019 

- prodej pozemku parc.č. 904 zahrada o výměře 173 m2 za cenu 20,00 Kč / 1 m2 + úhrada 

nákladů souvisejících s prodejem 

- směnu pozemku ve vlastnictví obce Tichá č. 98/2 o výměře 150 m2 za pozemek parc.č. KN 

98/21 o výměře 324 m2 

- záměr darování pozemků, které jsou součástí staveb rekonstruovaných mostů a silnic v obci, a 

to Moravskoslezskému kraji Ostrava 

- Základní listina procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb pro správní obvod 

města Frenštátu p. R. 

 - smlouva s Moravskoslezských krajem Ostrava o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

činnost SDH ve výši 6900,00 Kč 

- schválení finanční odměny p. Zdeňku Liškovi za dlouholetou činnost ve vedení oddílu zápasu 

TJ Sokol Tichá 

- nařízení obce Tichá č. 1 – Tržní řád 

- poskytnutí finančního daru MS HUBERT Tichá ve výši 15 000,00 Kč v r. 2013 

- poskytnutí finančního daru ZO ČSVčelařů Tichá ve výši 10 000,00 Kč v r. 2014 

- poskytnutí finančního daru Valašskému folklornímu sdružení ve výši 3 000,00 Kč v r. 2014 

- poskytnutí odměn za činnost členům  výborů a komisí za r. 2013, jež nejsou členy zastupitelstva 

obce 

- poskytnutí finančního daru na vybudování vodoměrných šachet vodovodních přípojek v délce 

nad 50 m, a to  do 10/2014: 

  vodoměrná šachta pro 1 vodoměr     9 000,00 Kč 

  vodoměrná šachta pro 2 vodoměry  11 000,00 Kč 

VZATO NA VĚDOMÍ: 

- rozhodnutí starosty obce č. 98/2013, 101/2013,102/2013, 103/2013, 104/2013, kterými byla 

schválena jednotlivá rozpočtová opatření 



- rozhodnutí starosty obce č. 105/2013/1, kterým byla schválena smlouva o věcném břemeni ve 

prospěch obce na pozemcích v části Žuchov 

- smlouvu o dílo se Stavební společností ŠURÍK s.r.o., Ostrava – Svinov, na stavební práce 

doplňující projektové dokumentace pro ZŠ – tělocvična  

- zprávy o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru, komise sociální, kulturní, životního 

prostředí a komise pro mládež a sport 

- zápis z kontroly použití prostředků obce u TJ Sokol Tichá 

- zápis z kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce 

- změnu ve vedení oddílu zápasu TJ Sokol Tichá od 01.01.2014  

- výroční zpráva o činnosti školy v Tiché ve školním roce 2012/2013 

 

Usnesení v plném znění bude zveřejněno na úřední desce obecního úřadu a na stránkách obce 

Tichá:  www.ticha.cz – obecní úřad – usnesení zastupitelstva obce. 

 
 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v I. čtvrtletí 2014: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   leden   08.01.,  22.01.2014 
   únor   05.02.,  19.02.2014 
   březen  05.03.,  19.03.2014 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   leden   09.01.,  23.01.2014 
   únor   06.02.,  20.02.2014 
   březen  06.03.,  20.03.2014 
 
 
- plasty:    (vždy pátek, sudý týden)) 
   leden   10.01.,  24.01.2014 
   únor   07.02.,  21.02.2014 
   březen  07.03.,  21.03.2014 
 

 Zimní údržba místních komunikací: 
Vyzýváme občany, aby neparkovali svá auta na okrajích místních komunikací u 
svých rodinných domků, hlavně v úsecích tzv. malých stran kolem potoka. Zužujete 
tím komunikaci a nemůže pak být provedeno řádné vyhrnutí a ještě je zde nebezpečí 
poškození vozidla. 
 

 P  O Z O R !!! – uzavření pošty  Tichá v době 23.-31.12.2013: 
Z důvodu nemoci pracovnice pošty bude provozovna uzavřena.  
 
Od 02.01.2014 provoz dle normální provozní doby: 
 pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  9 – 10  14 - 16 hodin 
 středa     9 – 10  15 – 17 hodin 

 

http://www.ticha.cz/


 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.20014 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou 
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 01.01.2014 takto: 
 
- vodné   33,08 Kč / 1 m3  s 15% DPH  38,04 Kč/1 m3 
- stočné   30,48 Kč / 1 m3  s 15% DPH  35,05 Kč/1 m3 
 

 Místní poplatky 2014: 
Také v letošním roce připomínáme splatnost místních poplatků: 
- majitelé psů jsou povinni v termínu do 31.03.2014 uhradit poplatky ve výši stejné 
jako v loňském roce: 
           1 pes  2 a další 
a) za psa, jehož držitel bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty  150,00 200,00 
b) za psa, jehož držitelem je důchodce, který bydlí v domě 

 s nejvýše dvěmi byty       100,00 150,00 
      c) za psa, jehož držitel bydlí v domě s více než dvěmi byty 200,00 300,00 
      d) za psa, jehož držitelem je důchodce, který bydlí v domě s více 
 než dvěmi byty        150,00 200,00 
      

MP odpady 2014 – také ve stejné výši jako v loňském roce, tj, 380,00 Kč na 1 
poplatníka, splatný do 30.06.2014. 
 
Poplatky můžete uhradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet č. 
6023801/0100, jako VS uveďte vždy číslo popisné nemovitosti. 
 

 Finanční úřad Kopřivnice: 
Nezapomeňte do 31.01.2014 podat přiznání k dani z nemovitostí, které jste nabyli 
v průběhu roku 2013 – kupní smlouvou, darovací smlouvou apod., případně jste je 
prodali. Rozhodující -  právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31.12.2013. 
 

 Uzavření obecního úřadu pro veřejnost z důvodu čerpání dovolené: 

                                     23.12.2013 – 31.12.2013 
 
 

Vracejme odpady zpátky do života  
– má to smysl! 

 
Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen čtyři měsíce, aby 
ve své domácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám váží? Kdybychom tento odpad 
ze všech domácností v kraji za celý rok naložili na nákladní vlak, jeho délka by 
dosahovala neuvěřitelných 150 kilometrů! Přitom by z těch „odpadků“ mohlo vzniknout 
tolik nových věcí!  
 
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále třídit a 
recyklovat. Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti recyklovaných 
PET lahví vznikne jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich stačí pouze deset. PET lahve - v 
nové podobě - jsou součástí mnoha dalších výrobků, se kterými přicházíme denně do styku a 
ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí například plastové 
chodníky, obrubníky, protihlukové stěny podél rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, 



plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo 
prolézačky. 
 
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papíru, že vydá na jedno 
dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných 
skleněných lahví se dá vyrobit nová váza.  
 
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky, alkohol a pivo, 
zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do 
speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně. Papír se nejčastěji 
recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem se může použít až sedmkrát. Další 
možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí do stavebních hmot. Dobře 
využitelný je i nápojový karton. Kromě nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační desky, 
které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek nebo při výstavbě 
montovaných rodinných domů.  
 
Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich domácností 
dále využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, 
zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich patří. 
Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů má smysl! 
 
Více se o třídění a recyklaci: na www.jaktridit.cz nebo www.tonda-obal.cz.    

 
 

U P O Z O R N Ě N Í! 

 

Na obecním úřadě si můžete vyzvednout tašky na tříděný odpad 

 – sklo, papír, plast (větší a menší).  
 

Odpad můžete v tašce odnést na sběrné místo, zde jej vysypat do 

kontejnerů a pak si opět donést domů k dalšímu ukládání odpadu.  

 

 

Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění, 

výtěžnost atakuje průměr ČR! 
 

Moravskoslezský kraj se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2012 dosáhl 
meziročního nárůstu výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, skla a nápojového 
kartonu ve výši 7 %, což je mezi všemi kraji České republiky nejvyšší zlepšení. Ukazuje 
se také, že obyvatelům Moravskoslezského kraje není třídění odpadů a životní prostředí 
lhostejné. Každý z nich v loňském roce vytřídil v průměru téměř 38 kg plastu, papíru, skla 
a nápojových kartonů.  
 
Třídění odpadů se stává přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje. „Jak vyplývá ze 
statistik společnosti EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje připadalo 
v uplynulém roce bezmála 18 kilogramů vytříděného papíru, 10 kilogramů plastu, více než 10 
kilogramů skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů,“ uvedl náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro oblast životního prostředí Mgr. Daniel Havlík. Dodal, že celkové 
výsledky kopírují celorepublikový průměr. Nadprůměrně se v kraji třídí barevné sklo a plasty.  
 

http://www.jaktridit.cz/
http://www.tonda-obal.cz/


Takové zlepšení souvisí podle představitelů Moravskoslezského kraje zejména s dlouhodobou 
podporou a popularizací třídění odpadů. „Společně s autorizovanou obalovou společností EKO-
KOM, a.s. se již osmým rokem snažíme rozvíjet a zdokonalovat celý systém nakládání 
s využitelnými složkami komunálních odpadů. V poslední době aktivity cíleně zaměřujeme na 
oblasti se slabšími výsledky. Tento směr se nám osvědčuje a hodláme v něm i v budoucnu 
pokračovat,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje Ing. Silvie Součková. Za období trvání společného projektu kraje a 
společnosti EKO-KOM, a.s. se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů na jednoho občana 
bezmála na dvojnásobek - z 19,2 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů v roce 
2004 na loňských 37,8 kilogramů. 
 
Za výbornými výsledky stojí, kromě osvětových a vzdělávacích aktivit, také stále se zlepšující 
dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce obou institucí je totiž i zahušťování 
sběrné sítě nádob na tříděný odpad. Tím se stává třídění pro lidi pohodlnější. „Tato skutečnost 
totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke 
konci loňského roku se na území Moravskoslezského kraje nacházelo 19.535 barevných 
kontejnerů. Největší podíl v současnosti tvoří nádoby na plast a sklo. Oproti konci roku 2005 
vzrostl počet nádob na třídění odpadů v průměru o 80 %.“ vysvětlil regionální manažer 
společnosti EKO-KOM pro Moravskoslezský kraj Lubomír Janda. Kontejnery na tříděný sběr 
jsou tak občanům v kraji blíž, neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 
200 obyvatel. V roce 2005 to bylo o 140 lidí více. 
 
„Jsem přesvědčen, že jdeme správnou cestou. Třídění odpadů dlouhodobě podporujeme. Tyto 
výsledky přináší nám všem pozitivní signál v podobě každoročního nárůstu množství 
vytříděných odpadů. Jsme rádi, že se nám systematická podpora vyplácí,“ dodal náměstek 
hejtmana Havlík. 
 
 „V celkovém počtu se tak na konci roku dostaneme k počtu 20 500 nádob na tříděný odpad 
v Moravskoslezském kraji. Rovněž budeme pokračovat v distribuci speciálních sad tašek na 
třídění odpadů v domácnostech. Realizace probíhá již třetím rokem a letos přibude dalších 21 
tisíc sad v oblastech Opavska, Frýdeckomístecka a v Českém Těšíně“ doplnila Silvie Součková. 
 

 

Škola informuje 
 

 

 

 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO 1. TŘÍDY 
 

pro školní rok 2014/2015 se bude konat 

 

ve čtvrtek 6. 2. 2014 v ZŠ od 13.00 do 16.30 hodin. 

 

S sebou si přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, přezůvky pro dítě. 

 

K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 1.9.2007 do 31.8.2008. 

Rodiče dětí, kterým byla v minulém roce odložena školní docházka, se mohou dostavit do školy 

v době od 7.30 do 12.00 hodin. 

                                                                                           Mgr. Ilona Hrdá, ředitelka školy 
 



Zprávičky ze školních lavic 
 

   Ve škole se stále něco děje, i když možná častěji od svých dětí 

slýcháte něco o nudě. Od začátku letošního školního roku se snažíme 

rovnoměrně zařadit činnosti zaměřené na pohybové aktivity, úkoly 

zaměstnávající hlavně mozek a nezapomínáme ani na rukodělné prácičky a 

kulturu.  A jsou to buď tradiční a osvědčené akce nebo nové, do 

kterých se žáci odvážně zapojují.  

   K těm známým určitě patří zářijová 

Soutěž o nejrychlejšího běžce, při 

níž nám pomáhá pan Konečný a paní 

Kahánková. Ve znalostní soutěži 

Lichnovský chytrolín nás letos 

úspěšně reprezentovala  ryze 

chlapecká skupina – Jan Mičulek 

(3.tř.), Ondřej Trinkewitz (4.tř.) a 

David Hopp (5.tř.), chlapci se 

umístili na 1. místě. V listopadu 

jsme se v Divadle loutek v Ostravě 

náramně pobavili veselým příběhem 

slavného Čtyřlístku a naši prvňáci 

byli slavnostně pasováni na čtenáře v důstojné obřadní síni Obecního 

úřadu v Tiché. Prosinec se opět nese v plném nasazení pilných ruček. 

Druháci pečením perníčků provoněli celou školu, 10. prosince proběhlo 

Adventní zdobení perníčků s paní Musilovou a samozřejmě děti měly 

spoustu práce s přípravou Vánočního jarmarku, který se letos konal 17. 

prosince.    

   Z nových akcí připomeňme například snahu školy o praktičtější 

pojetí dopravní výchovy. Žáci 4. a 5. třídy se se správnou péčí o kolo 

a dodržováním bezpečnosti při jízdě seznámili přímo v Cyklosportu 

Prašivka ve Frenštátě p. Radhoštěm. Na poslední říjnové odpoledne si 

děti z třetí třídy pod vedením paní učitelky Lucie Dobiášové 

připravily pro rodiče veselou podzimní besídku.  Zmínit také musíme 3 

týmy žáků, kteří se nechali zaregistrovat do celoročního Matematického 

semináře TAKTIK, což přece jenom obnáší poněkud více práce ve škole. 

První a druhý tým je složen z žáků 4. třídy – Kateřina Gilarová, Adéla 

Špačková, Ondřej Trinkewitz, Jakub Janáč, Adam Janďourek a Eva 

Vašinková, třetí tým zastupují žáci z 5. třídy Sára Polášková a David 

Hopp. A abychom doplnili také pohyb, škola se zapojila do Beskydské 

ligy v miniházené. Hrajeme ve skupině se školami z Lichnova, Lubiny a 

Trojanovic. 

   O velkou radost se postaral Ondřej Trinkewitz ze 4. třídy, který se 

do Logické olympiády Mensa zaregistroval poprvé. Úspěšně a s jeho 

přirozeným nadšením zvládl nominační kolo v říjnu, v  krajském kole v 

Ostravě 8. 11. 2013 se umístil na postupovém  pátém místě. 

Celorepublikového finále Logické olympiády se Ondřej zúčastnil v 

Míčovně Pražského hradu  25. 11. 2013  a svými znalostmi vybojoval 

obdivuhodné 7. místo z 65 soutěžících v jeho kategorii. Obrovský dík 

patří zejména rodičům chlapce, kteří podporují svého syna a na uvedené 

soutěže ho doprovodili. 

   Přejeme dětem, aby se jim v  novém roce ve škole líbilo a rodičům 

spoustu trpělivosti, porozumění a ochoty pomáhat svým „ratolestem“ při 

překonávání nejen školních překážek.  

              

                   Mgr. Jitka Pajlíková, učitelka ZŠ 

 



 

občanské sdružení TICHÁNEK, o. s. informuje …        

www.tichanek.iplace.cz 
 
 
 

 Stejně jako vloni, tak i letos, s blížícím se koncem roku nám dovolte krátké ohlédnutí za 
naší činností. Na podzim jsme oslavili druhý rok od vzniku sdružení a opět můžeme říci, že 
se rok 2013 vydařil. Dovolte tedy krátkou rekapitulaci toho, co se nám i díky vám podařilo 
uskutečnit. 
 
 I v letošním roce jsme podali mnoho žádostí o finanční příspěvky. Uspěli jsme a získali 
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu a 
vzdělávání v oblasti životního prostředí. Díky projektu s názvem „Příroda v Tiché a my“ 
jsme mohli uskutečnit několik akcí.  
 
 Tou první z nich byla oslava Dne Země, akce pořádaná pro děti z místní základní a 
mateřské školy. Součástí byla tvořivá soutěž, jejíž výsledky byly vyhlášeny a ohodnoceny 
právě v rámci programu oslav dne 18. dubna. 
 
 V červnu jsme uspořádali výstavu včetně výtvarných dílen u příležitosti uplynulých 100 
let od narození lidové malířky, tichavské rodačky, Alžběty Fojtíkové. Ještě jednou tímto 
děkujeme všem spoluobčanům, kteří zapůjčili své rodinné poklady a prostřednictvím této 
akce se o ně podělili s ostatními. Jsme rádi, že se  nám taktéž podařilo zrealizovat 
pamětní tabuli, která seznamuje s životem a dílem Bětky Fojtíkové. 
 
 Den pro Tichou aneb dva roky s Vámi a pro Vás, byl název zábavného odpoledne, které 
proběhlo v pátek 20. září na fotbalovém hřišti ve spolupráci s MAS Lašsko a Komisí pro 
mládež a sport při OÚ v Tiché. I když počasí nebylo ideální, bohatý program i s atrakcemi 
přilákal spoustu diváků.  
 Odpoledne zahájila vystoupení dětí z mateřské a základní školy, představil se pěvecký 
sbor Šátek včetně hudebního doprovodu, členové Jawa-travel teamu prezentovali svou 
cestu do Maroka a zpět. Proběhla ukázka agility 
(sport se psy) a představili se také mladí hasiči 
z Tiché.     
Celým odpolednem provázel klaun Hopsalín, který 
program zakončil taneční párty za pohybového 
přispění všech dětí. 
 Během odpoledne probíhalo několik 
doprovodných akcí, z nichž výtvarná dílna, 
uskutečněná v rámci projektu „Příroda v Tiché a 
my“, oslovila nejen děti ale i dospělé, kteří také přidali ruku k dílu a pomohli tak vytvořit 
„Strom Tichých rukou“.  
 



 Také v roce 2013 se dvakrát uskutečnil Bazárek dětských věcí a oblečení. Děkujeme 
všem, kteří se tohoto již pravidelného nákupu a prodeje zúčastnili a věříme, že je vám ku 
pomoci. Část zisku byla použita na pokrytí některých nákladů již zmiňovaného programu, 
zbytek bude využit na některé z akcí, jež plánujeme  upořádat v příštím roce. 
 
 Co dodat závěrem?  
Snad už jen poděkování všem našim příznivcům, kteří nás v roce 2013 podporovali, a také 
členům a přátelům sdružení, kteří věnují svůj volný čas a energii na přípravu a 
uskutečňování všech akcí. Těšíme se na shledání s Vámi třeba v naší klubovně v kulturním 
domě v Tiché, který se může od prosince pochlubit svým novým kabátem. 
 
 

 
 

považuje rok 2013 za zdařilý. Přestože posádka nebyla přizvána k výpomoci profesionálům, 

snažíme se pomáhat u nás. Jednodušší zahašení, čistění soukromých studní, kanálů, hledání 

ztracené osoby, povodňová pohotovost, hlídka při cyklistickém závodě – i toto jsou činnosti 

patřící k úkolům SDH. Mezi pravidelné akce patří svoz vyřazených elektrospotřebičů a dva sběry 

šrotu. Děkujeme tímto našim sousedům za spolupráci při úklidu obce. Váš vyhozený šrot je pro 

nás každoroční mírný příjem.                                

Spoluobčany jsme pozvali v srpnu na dvoudenní zájezd na Slovensko, účastníky byl výborně 

hodnocen. Ke spokojenosti přispěla aktivní přítomnost pana Pavla Vaňka, který jako horský 

průvodce s přehledem zajistil skvělý program (i počasí).    

  Výborové schůze členů se konají měsíčně, hodnotí se aktivní zapojení pro veřejnost. Úspěšný 

byl společenský ples se speciálním veselým programem. Při oslavě sv. Floriana se poprvé 

v průvodu objevila i žákovská družstva, při Dni pro Tichou vystoupili se skvělým útokem na 

hořící stavbu.  

Aktivity s dětmi v hasičském kroužku přinášejí ovoce. Starší, 

mladší žáci i  se školkaři našli odvahu k soutěžení. Svou touhu 

po dobrých výsledcích ukázali na velkých  závodech 

v Kopřivnici. Na 1. místo vyskočilo naše mladé družstvo 

v okrskovém závodě ve Veřovicích, starší byli druzí. Kvalitní 

náplň tréninků a fyzickou přípravu na hřišti či v tělocvičně 

zajišťují: Ladislav Kundrát, Martin Lukeš, Michaela a 

Stanislav Štefkovi. Pro zajištění vyšší bezpečnosti soutěžících 

byly zakoupeny z prostředků SDH přilby (800,-Kč/1 ks), byla 

sestavena masivní kladina a bariéra. Po letech odmlky se 

zúčastnily soutěží i naše družstva dospělých  žen a mužů. 

Nadále probíhají úpravy hasičárny. Povzbuzující jsou průběžné 

výsledky našich dobrovolníků, bohužel často chybí 2-4 ruce a 

chuť budovat a vylepšovat. Kde berou chlapi po zaměstnání 

čas a sílu, nevím. Je jasné, že budova, auto, motory jsou 

pořádný koníček, kterému se zasvěcení mohou věnovat hlavně 

díky pochopení v rodině. Vím, že si tzv. mladí, dnes již také 

tatínci, zaslouží aspoň touto cestou poděkování. Buďme rádi, že tato parta je a doufejme, že  



počet  aktivních členů poroste a snad se přihlásí i sponzoři, aspoň na podporu dětí k účasti na 

soutěže. Zájemci o požární sport se mohou hlásit každý čtvrtek  od 16,00 hodin v místní 

tělocvičně. 

Dovoluji si popřát všem členům sboru, příznivcům a hlavně spoluobčanům klidné Vánoce, dětem 

úsměv  při rozbalování  dárečků, plamínek jen  u  svíček. 

 V novém  roce přijímejme  samé dobré zprávy, radostné události v rodinném kruhu, sousedská 

přátelství, všeobecnou spokojenost  a hlavně se setkávejme v pevném  zdraví. 

                                                                                                       za SDH Tichá   Alena Korčeková 

 

 

 Farní okénko  

 
 
Tento rok financovala farnost Tichá ať už plně nebo částečně další opravy a 

investice do budovy fary a kostela. Níže je uveden výčet těch nejdůležitějších: 
- výměna venkovních dveří v kostele za nové s dvojitým sklem  
- výměna venkovních dveří na faře a do sklepa fary 
- výměna čtyř oken na půdě fary ve štítě, která byla v havarijním stavu 
- vybudování nové terasy na faře 
- zakoupení nového kotle na faru s napojením na stávající rozvod 
- zakoupení dvou odvlhčovačů do kavárny pod kostelem a na faru 
- restaurování starého oltáře původně umístěného ve sklepě (financoval pan Jiří Zátopek). 

Jako farnost se setkáváme na společných akcích, které probíhají na zahradě fary 
nebo v kavárně pod kostelem, pořádáme smažení vaječiny, farní dožínky apod. 

V letošním roce se sejdeme ještě 26. 12. 2013, a to na oslavě mých narozenin, které 
budou pojaty jako farní den a uskuteční se na mysliveckém areálu v Tiché po skončení 
mše svaté.  

Pokud vás zajímá dění ve farnosti, rozpis bohoslužeb nebo fotografie ze společných 
akcí, navštivte naše webové stránky:  http://fticha.webnode.cz/ . 

 
 

Vánoční zamyšlení 
 

Ježíš přijal tělo z Marie Panny skrze Ducha Svatého a stal se 
člověkem - to my křesťané vyznáváme a slavíme o Vánocích.  

 
                                            Skrze Ježíše, skrze jeho milosrdenství  se my, tak často zasaženi 

hříchem, můžeme stávat pravými lidmi. Ježíš, nový Adam, nám  tak 
 dává poznat vznešenost našeho povolání, našeho života. 

I z  toho se radujeme my věřící o Vánocích. Dostali jsme zpět to, co 
jsme ztratili – své povolání k životu věčnému s Bohem, které není jenom  na chvilku, jako u 
ostatního stvoření. 

A tak můžeme  s  touto myšlenkou,  s  touto radostí,  nyní o  Vánocích přicházet 
k jesličkám - zmenšenému Betlému, kde to všechno začalo a znovu si připomínat, co 
všechno pro nás Bůh stále dělá a co všechno hlavně máme dělat i my.  

 
Přeji všem požehnané Vánoce plné úžasu nad tím, že On se stal a stává člověkem, že 

se dál rodí do našich srdcí, kostelů. 



 
Vánoční bohoslužby:  

ŠTĚDRÝ DEN      úterý  24.12.   20:00 hod. 

NAROZENÍ PÁNĚ (BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ)  středa 25.12.   10:00 hod. 

SVATÉHO ŠTĚPÁNA     čtvrtek 26.12.  10:00hod  

 
P. Miroslav Horňák 

 
 
 

 

 
 

je vedením obce podporována, nové prostory jsou útulné a knižní 
vybavení bohaté ve všech požadovaných žánrech.  Nové knižní 
tituly do našeho stálého fondu získáváme od knihovny ve  
 Frenštátě p.R. V nepravidelných intervalech přichází  40-80 knih, které kolují mezi 
našimi čtenáři  asi  dva roky, jsou zapůjčeny z knihoven  Frenštát a Nový Jičín.  
Zajímavým zdrojem knih jsou dary našich občanů. Někdo přinese dvě knihy, jiní 
dotáhnou několik tašek, díky za tuto ušlechtilou aktivitu. Vždyť každá kniha si zaslouží 
být v něčích rukách, mnoha  dalším lidem může být přítelem. Dát knihu za drobné do 
sběru by mělo být zakázáno, na to je vždy času dost. Děkujeme všem, co chtěli 
knihovně přispět, podporujme akci sousedé – sousedům. 
  Cílem knihovníka je získávat zajímavé tituly pro mladší školní věk, což jsou děti naší 
školy. V dubnu si všichni žáci prohlédli prostory,  seznámili se s prací knihovníka a 
s chováním v knihovně, přiblížili si jména spisovatelů i ilustrátorů. Někteří se hned stali 
novými členy a pravidelně si docházejí knihy prohlížet  a půjčovat. Je možné si některé 
tituly zamluvit či objednat, což je služba hlavně pro studenty. Bez poplatku je umožněna 
práce na počítači.  
Dočasně upravená změna výpůjčního dne se již zaběhla. Od března se mohou čtenáři 
těšit na nové tituly časopisů. Začátkem roku je vždy splatný členský poplatek: 40.- 
Kč/dospělí, 20.- Kč/ žáci, studenti a důchodci.  Bohužel někteří čtenáři-nečtenáři obdrží 
obsílku o neplnění výpůjčních podmínek.  
Zastupuji pana Jiřího Vraspíra dva měsíce a s radostí konstatuji u našich občanů velký 
zájem o četbu. Máme mezi sebou zralé spoluobčany, kteří upřednostňují knihy před 
televizními pořady . Vychází velké množství lákavých  knih, ovšem pro jejich cenu si 
nemohou všichni rozšiřovat domácí knihovny, proto - přijďte  si v úterý  prolistovat 
časopisy, vybrat knihu, spočinout  a současně vypít doušek čaje. 
Všem současným i budoucím návštěvníkům obecní knihovny , všem tichavským 
dospělým i dětem  přeji mnoho splněných přání a překvapení u stromečku, podařené 
cukroví a všechny  vánoční dny spokojené, klidné a usměvavé. V novém roce můžete 
být i bohatí, ale hlavně si hlídejme zdraví, pak bude i veseleji na duši.      

                                                     Alena Korčeková 



 
 

www.fotbalticha.cz 

Právě skončenou podzimní sezónu můžeme hodnotit 

z několika pohledů. V podzimních zápase se dařilo vesměs 

všem našim celkům “A“ mužstvem počínaje a přípravkou 

konče. Rovněž se nám ,,podařilo obnovit“ dorosteneckou 

kategorii, která začala hrát po roční odmlce. 

 

“A“ tým mužů nasbíral v podzimní části 20 bodů (6 výher, 2 remízy, 

5 porážek) a usadil se v tabulce na 7. místě. O tom, že I.B třída 

skupiny “D“ je velice vyrovnaná, hovoří samotná tabulka. Nyní čeká na naše hráče zimní pauza, ve které 

absolvují po novém roce hned několik přátelských zápasů. Jarní boje zahájí svěřenci Reného Bače 

v neděli 30. března 2014 doma proti Jistebníku n.O.  

 

Hráči “B“ mužstva budou chtít rozhodně na své podzimní tažení co nejrychleji zapomenout. V desíti 

zápasech dokázali svěřenci Leoše Vaňka zvítězit pouze jednou, třikrát remizoval a šestkrát odešli 

poraženi. Zvláště se nevyvedl závěr sezóny, když skóre z posledních tří zápasů našeho “B“ mužstva bylo 

3:21.  

 

Naše mládežnická družstva si vedla v podzimní části rovněž dobře. DOROSTENCI se umístili na 3. místě 

a postoupili tak do nádstavbové části soutěže, jejíž tři kola předehráli na podzim. V letošním roce čekají 

na naše hráče ještě dva halové turnaje. Již 30.listopadu se zúčastnili hráči Tiché halového turnaje 

v Bílovci, kde obsadili konečné čtvrté místo. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm mužstev. Koncem roku, 

respektive prosince, čeká svěřence Petra Zdarsy ještě jeden turnaj, a to tradiční Kopřivnice CUP 2013. 

 

MLADŠÍ ŽÁCI obsadili po podzimu se ziskem 15 bodů třetí místo. Nejmenší fotbalisté (STARŠÍ 

PŘÍPRAVKA) sice zvítězili ve své skupině jen jednou, avšak v této kategorii se na výsledky a umístění až 

tak „nekouká“ (hodnocení podzimní části všech  družstev naleznete na našem webu). 

 

Připravujeme pro Vás… 

Na naších webových stránkách www.fotbalticha.cz  najdete mnohem více informací o právě skončené 

podzimní části, zimní přípravě, hráčském kádru, kompletní posezónní rozhovory s trenéry a hráči, různé 

reportáže, fotoreportáže, společné fotografie mužstev, rozpisy pro jarní část a spoustu dalšího…  

Rovněž se můžete těšit na již tradiční SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 2013, který se uskuteční 

v NEDĚLI 29. prosince od 13 hodin na místním hřišti. Bohaté občerstvení bude zajištěno. 

 

V dalším roce, který bude mimo jiné ve znamení oslav, oslaví  náš fotbalový klub TJ SOKOL TICHÁ 70 

let od svého vzniku a rovněž si připomeneme 95 let od založení TJ SOKOL. Rovněž chystáme v pořadí již 

TŘETÍ FOTBALOVÝ PLES, který proběhne v sobotu 22. března 2014 v kulturním domě v Tiché. 

Závěrem děkujeme za přízeň a podporu našich hráčů nejen na domácím hřišti a přejeme všem našim 

fanouškům, příznivcům , sponzorům a partnerům klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového 
roku 2014! 

                                                                                                                     

  Vratislav Zeman,  předseda TJ Sokol 

 

 

http://www.fotbalticha.cz/


MUŽI “A“ – Tabulka po podzimní části 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy    
 

1.  Starý Jičín   13  10  0  3  37  :  18  30  ( 15 )     
 

2.  Bordovice   13  7  3  3  33  :  18  24  ( 3 )     
 

3.  Libhošť   13  7  3  3  24  :  9  24  ( 6 )     
 

4.  Odry   13  7  1  5  25  :  23  22  ( 1 )     
 

5.  Kopřivnice   13  7  0  6  23  :  26  21  ( 0 )     
 

6.  Kozlovice   13  6  2  5  24  :  23  20  ( -1 )     
 

7.  Tichá   13  6  2  5  17  :  19  20  ( -1 )     
 

8.  Jakubčovice   13  6  1  6  24  :  17  19  ( 1 )     
 

9.  Jeseník n. O.   13  4  4  5  30  :  25  16  ( -5 )     
 

10.  Jistebník   13  4  3  6  19  :  30  15  ( -3 )     
 

11.  Kateřinice   13  3  5  5  18  :  26  14  ( -7 )     
 

12.  Suchdol   13  2  5  6  16  :  25  11  ( -7 )     
 

13.  Hukvaldy   13  3  2  8  17  :  28  11  ( -10 )     
 

14.  Vlčovice   13  2  3  8  16  :  36  9  ( -9 )     
 

 

STŘELCI: 4 góly – Tománek Martin, Švrček Ondřej, 2 góly – Petřík Leoš, Mičaník Vladimír, 1 gól – 

Švrček Radim, Fojtík Pavel, Piskoř Libor, Štefek Dušan, Třos Michal 

 

 

 

 

MUŽI “B“ – Tabulka po podzimní části 

 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy    
 

1.  Štramberk   10  6  3  1  37  :  15  21  ( 6 )     
 

2.  Hostašovice   10  7  0  3  31  :  14  21  ( 3 )     
 

3.  Lubina   10  6  3  1  26  :  15  21  ( 9 )     
 

4.  Ženklava   10  6  3  1  21  :  10  21  ( 3 )     
 

5.  Rybí   10  6  2  2  28  :  14  20  ( 5 )     
 

6.  Hodslavice   10  4  1  5  19  :  19  13  ( -2 )     
 

7.  Veřovice B  10  3  3  4  16  :  18  12  ( 0 )     
 

8.  Straník   10  2  3  5  18  :  25  9  ( -6 )     
 

9.  Tichá B  10  1  3  6  13  :  36  6  ( -9 )     
 

10.  Vlčovice-Mniší B  10  1  2  7  6  :  28  5  ( -13 )     
 

11.  Mořkov B  10  1  1  8  10  :  31  4  ( -8 )     
 

 

STŘELCI: 2 góly – Vaněk Leoš, Piskoř Libor, Závodný Jakub, Geryk Lukáš, Mička Adam 1 gól – Hoffmann 

Radoslav, Gilar Lukáš, Kovář Michal 

 

 

 



DOROST – Tabulka po podzimní části 

 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy    
 

1.  Troj.-Bystré   8  7  0  1  36  :  8  21  ( 9 )     
 

2.  Veřovice   8  5  0  3  35  :  11  15  ( 3 )     
 

3.  Tichá   8  4  1  3  21  :  22  13  ( 1 )     
 

4.  Vlčovice-Mniší   8  2  0  6  12  :  37  6  ( -6 )     
 

5.  Lichnov   8  1  1  6  15  :  41  4  ( -8 )     
 

 

TABULKU NADSTAVBOVÉ ČÁSTI A STATISTIKY HRÁČŮ DOROSTU NALEZNETE NA 

www.fotbalticha.cz 

 

 

MLADŠÍ ŽÁCI – Tabulka po podzimní části 

 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy    
 

1.  Čeladná   7  7  0  0  74  :  9  21  ( 9 )     
 

2.  Hostašovice   7  6  0  1  53  :  3  18  ( 6 )     
 

3.  Tichá   7  5  0  2  37  :  14  15  ( 6 )     
 

4.  Hodslavice   7  4  0  3  29  :  25  12  ( 3 )     
 

5.  Hukvaldy   7  3  0  4  16  :  43  9  ( 0 )     
 

6.  Veřovice   7  2  0  5  19  :  53  6  ( -3 )     
 

7.  Lichnov   7  1  0  6  13  :  65  3  ( -9 )     
 

8.  Lubina   7  0  0  7  9  :  38  0  ( -12 )     
 

 

 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – Tabulka po podzimní části 

 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy    
 

1.  Kopřivnice B  8  7  0  1  86  :  31  21  ( 12 )     
 

2.  Příbor   8  7  0  1  63  :  31  21  ( 6 )     
 

3.  Mořkov   8  6  0  2  76  :  42  18  ( 9 )     
 

4.  Lubina   8  6  0  2  48  :  30  18  ( 9 )     
 

5.  Lichnov   8  3  1  4  40  :  65  10  ( -2 )     
 

6.  Štramberk   8  3  0  5  54  :  44  9  ( -3 )     
 

7.  Libhošť   8  2  1  5  33  :  53  7  ( -5 )     
 

8.  Tichá   8  1  0  7  19  :  63  3  ( -12 )     
 

9.  Ženklava   8  0  0  8  29  :  89  0  ( -15 )     
 

 



 

 
 

 

Oddíl zápasu TJ Jiskra Havlíčkův Brod uspořádal dne 21. 9. 2013 

Memoriál Františka Červína v zápase řecko-římském.  Svou dobrou formu 

prokázal jediný tichavský zástupce,  žák Miroslav Vašinka, váha 47 kg. 

Postupně porazil na lopatky Vrábla z Hodonína, Balíka z Olympu Praha i 

Kubače z Meziboří a tím si vybojoval zlatou medaili.  

 

Ve stejnou dobu proběhl v Trenčíně 7. ročník Memoriálu Ladislava 

Mlyneka pro přípravku a mladší žáky v zápase ve volném stylu.  V mladších žácích  Václav Petr, 

váha 85 kg,  v boji o bronzovou medaili nestačil na Rubeše z Chrastavy. Podobně si vedl Lukáš 

Geryk, váha 33 kg, když v boji o bronzovou medaili prohrál se Sebokem z Komárna. V přípravce 

skončil Jakub Konvička, váha 30 kg, na desátém místě. 

 

Na silně obsazeném turnaji Brandeburg Cup ve Frankfurtu nad Odrou v zápase řecko-římském 

dne 27. – 28. 9. 2013, kterého se zúčastnilo 360 závodníků z 11 zemí, prokázal svou dobrou 

formu svým prvým startem za českou reprezentaci  v kategorii kadetů Miroslav Vašinka ve váze 

do 46 kg (zařazen do vyšší věkové kategorie). Porazil dva domácí závodníky, ale nestačil na 

staršího a zkušenějšího závodníka z Litvy. Tím si zajistil druhé místo a stříbrnou medaili.  

 

Méně úspěšně si vedli oddíloví kamarádi na 32. ročníku Memoriálu Jozefa Svitáka v zápase ve 

volném stylu v Nitře, konaném ve stejnou dobu.  Nejlépe se umístil mladší žák Václav Petr, váha 

83 kg, když v boji o bronzovou medaili prohrál s domácím závodníkem Novákem. Kadet Ondřej 

Šrámek, váha 54 kg, a junior Martin Šoukal, váha 74 kg, se umístili na pátých místech. 

 

Dne 5. 10. 2013 se uskutečnila soutěž o Slezský pohár v zápase ř.ř. pro kadety a přípravku 

v Krnově. Zlatou medaili si přivezl domů kadet Ondřej Šrámek, váha 54 kg, a v přípravce Jakub 

Konvička, váha 30 kg, skončil na 7. místě. Mimo soutěž porazil Miroslav Vašinka, váha 50 kg, 

na technickou převahu domácího závodníka Radka Šifaldu.  

 

Dva tichavští zápasníci vcelku úspěšně  startovali za TJ TŽ Třinec 12. 10. 2013 na 6. ročníku 

Memoriálu Jana Czaje v zápase ř.ř. v Katovicích za účasti 130 závodníků. Žák Miroslav Vašinka, 

váha 47 kg, porazil čtyři soupeře, ale ve finálovém boji o první místo prohrál s domácícm 

závodníkem Swercievskym. Ve váze do 85 kg Václav Petr nestačil na Kwiatkovskeho, jediného 

závodníka v této váhové kategorii  a také si dovezl stříbrnou medaili 

 

Dne 26. října 2013 uspořádal Sokol Prostějov XXVI. ročník Memoriálu Gustava Frištenského,  

našeho prvního profesionálního Mistra Evropy. Tento pěkný turnaj proběhl v zápase ř.ř.  Nejlépe 

si z tichavských zápasníků počínal Stanislav Bordovský, váha 42 kg, který si poprvé vybojoval 

zlatou medaili vítězstvím nad Windem z Prostějova, Janákem z Jihlavy a v boji o první místo 

porazil domácího závodníka Vrbu. Robert Sobek, váha 58 kg, ve finálovém boji o první místo 

prohrál s jediným závodníkem této váhové kategorie Škvírem z Prostějova a tím si zajistil 

stříbrnou medaili. Jakub Konvička, váha 29 kg, a Matěj Zátopek, váha 40 kg, skončili na 4. místě.  

 

Dne 2. listopadu 2013 se konalo v Hradci Králové mistrovství ČR seniorů a seniorek v zápase ve 

volném stylu. Na 5. místě skončil Martin Šoukal, váha 66 kg, a Lukáš Kucharčík, váha 84 kg, se 

umístil na 8. místě.  



Z pověření Svazu zápasu ČR uspořádal Sokol Hodonín dne 16. 11. 2013 MČR mladších žáků 

v zápase řecko-římském. Zároveň  se při této soutěži konal turnaj pro přípravku o Hodonínský 

pohár.  Velmi dobře si vedl mladší žák Václav Petr, váha 80 kg, který si vybojoval stříbrnou 

medaili. Postupně porazil Dedka z Krnova i Buriánka z Čechovic na lopatky, ale ve finálovém 

boji o první místo prohrál s Tothem z Olomouce. Mladší žák Lukáš Geryk, váha 33 kg, v boji o 

bronzovou medaili vyhrál nad Stapajem z Vítkovic. V přípravce si domů přivezl stříbrnou 

medaili Robert Sobek, váha 55 kg, a na bronzovou medaili dosáhl Matěj Zátopek, váha 50 kg. 

Stanislav Bordovský, váha 39 kg, se umístil na 7. místě a Jakub Konvička, váha 31 kg, na 12 

místě.  

 

Sokol Čechovice uspořádal dne 30. 11. 2013 pěkný turnaj o Hanácký pohár v zápase řecko-

římském pro mladé adepty tohoto kontaktního sportu. Stříbrné medaile si vybojovali Ondřej 

Trinkewitz, váha 30 kg, a Benjamin Sufner, váha 48 kg. Na bronzovém stupni stáli Jakub 

Konvička, váha 31 kg, a Matěj Zátopek, váha 50 kg.  

 

I na posledním turnaji v letošním roce, zvaném  Barbórkowý, v Katovicích dne 14. 12. 2013 

v zápase řecko-římském si tichavští zápasníci kadet Miroslav Vašinka, váha 50 kg, a senior 

Martin Šoukal, váha 74 kg, vybojovali bronzové medaile. Na tomto turnaji byly vidět pěkné 

zápasy nejen polských a českých zápasníků, ale taky zápasníků ze Slovenska, Moldávie a 

Lotyšska. 

 

Všem příznivcům tichavského zápasu přeji příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do 

nového roku.  

Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu 

 
 

 

 

 

Ke konci letošního roku se Zdeněk Liška rozhodl 

odstoupit z funkce předsedy oddílu zápasu TJ 

SOKOL TICHÁ. Od 1.1.2014 byl Zdeňkem 

Liškou jmenován jako předseda oddílu zápasu 

Petr Bordovský. 

 

Dne 17.11.2013 na MČR v Hodoníně byl 

Zdeněk Liška Svazem zápasu České republiky 

oceněn čestným uznáním I. stupně.  

 

Toto čestné uznání se uděluje za nejméně 20-ti 

letou svědomitou funkcionářskou práci 

v zápasnickém sportu.  

 

Touto cestou bychom chtěli Zdeňkovi 

k danému ocenění pogratulovat. 

 

Petr Bordovský a kolektiv tichavských zápasníků.  
 

 
 



 

 
 
 „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám……“  

 

Tak jako každý rok již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci svým zpěvem této známé koledy. 

Koledníci, poslové vánoční zvěsti, zavítají  také do vašich domovů, aby Vám přinesli radost a 

pokoj a koledovali pro ty nejpotřebnější. 

Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým 

matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným.  

Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 

14. ledna 2014 zaklepat u Vašich dveří a poprosit Vás o příspěvek na tuto sbírku. Koledníkům 

můžete přispět do zapečetěných pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také přímo 

na účet SČKCH. Vedoucí koledníků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně 

nošenou průkazku, která je plnou mocí ke koledování. 

 

Finanční prostředky Tříkrálové sbírky 2013, určené přímo pro potřeby Charity Frenštát pod 

Radhoštěm, byly využity na podporu péče o sociálně slabé rodiny a dokrytí nutných provozních 

výdajů Charitní pečovatelské a asistenční služby. Tyto služby by bez podpory z prostředků 

Tříkrálové sbírky mohly jen stěží plnit své poslání a poskytovat pomoc a podporu osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, při 

činnostech, které nemohou vykonávat samostatně a umožnit jim tak žít plnohodnotným 

způsobem života v jejich přirozeném prostředí. 

Děkujeme Vám za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší, dar.  

Pomozte nám pomáhat. 

Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová 
 

 
 

Dohoda o výkonu pěstounské péče 

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí pěstounům uzavření „Dohody o výkonu 
pěstounské péče“ 

Vážení pěstouni či budoucí pěstouni,  

novela zákona 359/1999 Sb. ukládá pěstounům povinnost mít uzavřenou „Dohodu o 
výkonu pěstounské péče“ s pověřenou osobou. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, rozhodl dne 10.9.2013, o vydání 
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Charitě Frenštát pod 
Radhoštěm. Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití následujících 
služeb:  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f8RVpMkFc4uR7M&tbnid=vum1BCRdmr-0DM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flitomysl.charita.cz%2F&ei=d9apUuSLHsjZtAbUmIDgAg&bvm=bv.57967247,d.bGQ&psig=AFQjCNGJ4-DxrSkeLpfewbv6BwCs32hPHw&ust=1386948571365846


1. Odborné vzdělávání (po dobu vzdělávání můžeme zajistit hlídání Vašich 
dětí)  

2. Odlehčovací služby  
3. Psychologickou a další odbornou podporu  
4. Poradenství  
5. Pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítěte (poskytujeme i 

zázemí pro asistovaný kontakt)  

Pro více informací kontaktujte ředitelku Charity Lenku Tabachovou na čísle: 
556 831 609, 604 841 244  

 
 

 
 

Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto 

období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny 

svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou zakoupeny 

v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, 

v každém případě bychom měli dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud si budeme chtít 

svíčky na adventním věnci nebo vánočním svícnu zapalovat a nepoužívat je pouze jako dekoraci, 

měli bychom dbát na to, aby svíčky byly upevněny v nehořlavém držáčku a tím se zamezilo, že 

v případě dohoření svíčky se oheň rozšíří na okolní ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si 

doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná 

vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových 

skříněk nebo na televizoru.  

 

Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na 

způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo 

„Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním 

stromečku by mělo být samozřejmostí.   

 

Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo 

smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme 

možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit 

profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být 

obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením 

třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti: 

- pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám 

mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové 

kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů 

a stánků.  

- pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 

let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, 

petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, 

škol, ozdravoven, domovu důchodců atd. 



- při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz 

odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány 

a různé druhy raket. 

- pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a 

použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad. 

 

Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití 

různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na 

ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy. 

Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, které 

jsou spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami na lidských životech a materiálními 

škodami dosahujícími stamilionů korun. Proto i ve svátečním pohodovém čase je dobré 

nezapomínat na bezpečnost svou i svých blízkých. 

 

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín 

 
 

 

 

Drazí přátelé, 

 
 

 dovolte nám na sklonku tohoto roku popřát Vám všem 

pokojné a požehnané Vánoce a vyjádřit naději, že nový rok 

2014 bude lepší než ten právě končící. Aby byl skutečně pro 

nás všechny radostnější a veselejší, přijměte naši nabídku a 

vstupte do nejkrásnějšího období celého roku 

s novojičínskými Ondrášky.  

Srdečně Vás tímto zveme na některý z našich koncertů, které 

Ondrášci v průběhu adventu a vánoc ještě  uskuteční v našem regionu.  

 

Adventní a vánoční koncerty novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK : 
 

ne  22.12.2013  15.00  Kopřivnice – kulturní dům     

    17.30  Hodslavice – kulturní dům     

  

so  04.1.2014  15.00  Bílovec- kostel      

    17.30  Šenov u Nového Jičína- kostel     
 

so 11.1. 2014  15.00 + 18.00  Novoroční koncerty v Beskydském divadle 

 

Zároveň Vás chceme informovat, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na naši 

červnovou cestu do USA, do Washingtonu, kam jsme byli organizátory festivalu pozváni. 

Ondrášek patří v současnosti k absolutní sborové špičce nejen v naší zemi, ale v celé Evropě, což  

dokazují četná vítězství a ocenění na prestižních festivalech a sborových soutěžích. Tato ocenění 

jsou výsledkem dlouhodobé, téměř padesát let trvající systematické práce s dětmi a mládeží. 

Sborové studio ONDRÁŠEK pracuje při Základní umělecké škole v Novém Jičíně  a čítá 220 

zpěváků ve věku 5 až 25 let, kteří studují sborový zpěv ve třech přípravných odděleních (Hrášek, 

Rarášek, Kulihrášek) a dvou koncertních sborech (Ondrášek dětský sbor, Ondrášek smíšený 

sbor).  



Ačkoliv Ondrášci procestovali takřka celou Evropu, zpívali v Japonsku, v Jižní Africe a 

naposledy loni soutěžili v Číně, červnová cesta do USA bude historicky naší první cestou přes 

Atlantik. Že se bude jednat o velice nákladnou akci je nasnadě. Obracíme se tímto jednak na Vás, 

kteří nám léta fandíte a sledujete naše kroky, ale i na Vás, kteří o nás slyšíte poprvé, přijďte a 

podpořte nás v našem odhodlání  představit v Americe naši moravskou zpěvnost a lašský či 

valašský temperament!!! A hlavně  -  vezměte své děti a svá vnoučata,  aby i ti nejmenší poznali 

krásu českých a moravských koled. A kdo ví, zda se jednou  nestanou členy naší velké sborové 

rodiny. Pro Vás, kteří uvažujete o finanční podpoře naší cesty do USA, nabízíme i číslo našeho 

účtu: 1768157309/0800 

Kontakt na naše webové stránky: www.ondraseknj.cz  Zde se můžete dočíst další 

podrobnosti, týkající se našeho sboru. Za každou, byť symbolickou, částku všem upřímně 

děkujeme!!! 

   Vaši Ondrášci  a  Josef Zajíček  -  sbormistr a umělecký vedoucí 

 

 

 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U ŽIVÉHO BETLÉMU 

 
- v neděli  22.12.2013 v 16 hodin u rozsvíceného 
stromu  
před obecním úřadem 

- zastavte se v předvánočním shonu, přijďte si 
s námi zazpívat koledy a přiblížit kouzlo Vánoc 

 

VÁNOČNÍ  KONCERT 
 
 - v neděli 05.01.2014 v 11 hodin v kostele sv. Mikuláše v Tiché 

- kouzelné skladby Vám zahraje dětský houslový soubor Houslissimo 
pod vedením V. Střálkové 

Srdečně zve MO KDU-ČSL Tichá 

 

 
 

 

Plesová sezóna: 

kulturní dům Tichá 

 

 
07.02.2014 Myslivecký ples    MS Hubert Tichá 
      
22.02.2014 Lidový ples    KDU-ČSL Tichá 
 

01.03.2014 Dětský maškarní ples  Unie rodičů při ZŠ 
 

22.03.2013 Fotbalový ples   TJ Sokol Tichá 

http://www.ondraseknj.cz/


J U B I L A N T I:  
 
 
Srdečné blahopřání všem jubilantům 
 
dožívajícím se významných  životních  
 
jubileí v  I. čtvrtletí 2014.  
   
70 let  Ladislav   V a n ě k  
  Jiří    F o j t í k 
  Jaroslav    K n o l l 
  František   V a n ě k 
 
75 let  Jaroslav    F o j t í k 
  Josef    H r n č í ř 
  Zdeňka   Š t e f k o v á  
  Marie   Š t e f k o v á  
 
80 let  Marie   Š  a b l a t u r o v á 
 
85 let  Věra   M l a d ě n k o v á 
  Jarmila   P e t ř í k o v á  
  Josef    A d a m e c 
  
86 let  Františka   K o v á ř o v á  
  Marie   V a ň k o v á  
  Marie   S t a n e č k o v á 
  Jaroslav    S l a n i n a 
  Anděla   K o c i á n o v á 
 
88 let  Eliška   O h e r o v á    
 
90 let Vladimír   F o j t í k 
  Anežka   J a v o r k o v á    
 
91 let   Gertruda   A d a m c o v á 
   
92 let  Vladimír   F o j t í k    
 
93 let  Jindřich    S t u d e n ý 
  Anežka    K o n v i č k o v á 
      
95 let  Jiřina   R a j n o š k o v á    
 

 



 
      Krásné a spokojené Vánoce, 

mnoho štěstí, zdraví, 

 osobních i pracovních 

úspěchů                                                          

v novém roce  

přejí  zaměstnanci  

Obecního úřadu v Tiché 

 
 
 

Placená inzerce:  
 

 

H  l  e  d  á  t  e       z  m  ě  n  u   ??? 
 

 

Zajímavá příležitost a kariéra. 

 

VOLEJTE:      702 029 242 
 

 

 

 

 
Vánoční otevírací doba v našich lékárnách 

 
Benu Lékárna                                                      Lékárna Frýdlant 
Náměstí Míru 19                                               Hlavní 79 
Frenštát pod Radhoštěm                                             Frýdlant nad Ostravicí 
tel:    556 840 004                                              tel: 558 431 631 
mob: 731 041 063                                              mob: 736 610 600 

 
  
Út  24.12. 700 - 1400     Po 30.12. 700 - 2000 
St   25.12.  800 - 1800     Út 31.12. 700 - 1700 
Čt   26.12. 800 - 1800    St  1.1.  800 - 1800  
Pá  27.12 700 - 2000     Čt  2.1.  700 - 2000 
So  28.12. 700 - 2000    Pá 3.1.  700 - 2000 
Ne  29.12. 800 - 2000     So 4.1.  700 - 2000 
 
 

Za kolektiv lékáren přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2014. 
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