č.3/2011
Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 12.09.2011:
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění:
6/67: 1)
určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Adamce, p. Michala Hoffmanna,
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou
6/68: 1)
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
6/69: 1)
souhlasí s pořízením volného internetu dle cenové nabídky v okolí budovy
obecního úřadu
6/70: 1)
bere na vědomí kontrolu usnesení č. 5/2011
6/71:
bere na vědomí rozhodnutí starosty obce:
č. 18/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2011
1)
2)
č. 19/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2011
3)
č. 20/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2011
6/72: 1)
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1105/11-C k pozemku parc.č.
183/1 ostatní plocha, ve vlastnictví Obce Tichá - umístění zemní kabelové přípojky NN,
rozvaděče a stožáru pro vodoměrnou stanici Povodí Odry, s.p., se sídlem Varenská 49,
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890021, za jednorázovou úplatu ve výši 1 570,25 Kč
6/73: 1)
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 2511/1 v k.ú. Tichá – místní komunikace – mezi Obcí Tichá a manž. Lukášem a
Kateřinou Staňkovými, Tichá č. 212, na zřízení a provozování kanalizační přípojky za
úplatu ve výši 1 000,00 Kč
6/74: 1)
pověřuje starostu obce k uzavírání smluv na věcná břemena v rámci plynulosti stavebních a
územních řízení pro vstupy na pozemky ve vlastnictví Obce Tichá pro inženýrské sítě
2)
stanovuje cenu věcného břemene ve výši 25,00 Kč za 1 m2, minimální celková částka
1 000,00 Kč za věcné břemeno týkající se inženýrských sítí v majetku obce
6/75: 1)
zamítá žádost o prodej pozemku parc. č. 68 v k.ú. Tichá v předložené cenové nabídce
6/76: 1)
schvaluje pronájem prostor sauny p. Patriku Chýlkovi, Tichá č. 2, při dodržení podmínek
daných zastupitelstvem obce
6/77: 1)
schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí s TJ Sokol Tichá, kterým
se přenechává sportovní areál do bezplatného užívání do 31.12.2025
6/78: 1)
schvaluje udělení výjimky z počtu žáků dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, v platném znění, pro školní rok 2011-2012
6/79: 1)
schvaluje dofinancování prostředků ONIV na základě udělené výjimky z počtu žáků, a to
celkem 2 796,00 Kč za r. 2011
6/80: 1)
bere na vědomí zápis České školní inspekce Moravskoslezského inspektorátu - Inspekční
zpráva č.j. ČŠIT-812/11-T, v ZŠ a MŠ Tichá, příspěvkové organizaci, ve dnech 10.12.05.2011
6/81: 1)
bere na vědomí protokol o provedeném dozoru Ministerstva životního prostředí, odboru
výkonu státní správy IX, čs. Legií 5, Ostrava, výkon státního dozoru na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa v majetku obce 13.-14.7.2011
6/82: 1)
bere na vědomí podepsání smlouvy s fa Dalibor Petr, Frenštát p. R., na opravu střechy věže,
opravu fasády věže a nátěr střešního pláště budovy hasičské zbrojnice
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6/83: 1)
6/84: 1)
6/85: 1)
6/86: 1)
6/87: 1)
2)
3)

bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku Mikroregion Frenštátsko za r. 2010
schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s fa Karel Horáček – EKO RIA, se sídlem Partyzánská
55, 792 01 Bruntál, IČ 13607090, na investorskou činnost v souvislosti s realizací stavby
„Rozšíření vodovodu obce Tichá“
souhlasí s odkoupením výstražného blikače u základní školy od Fa DOSIP Servis, s.r.o.,
Hrotovická 153, Třebíč, IČ 27720713, a se zakoupením reflexních značek k přechodu pro
chodce u mateřské školy
bere na vědomí zápis Kontrolního výboru zastupitelstva obce o kontrole plnění usnesení
zastupitelstva ze dne 28.07.2011
souhlasí s realizací projektu „Tichá –hřiště všem – 1. etapa“ na pozemku parc. č. 183/1 v k.ú.
Tichá
prohlašuje, že se po dobu 10 let zdrží činnosti, která by znehodnotila výsledky projektu
prohlašuje, že se bude finančně podílet na realizaci záměru „Tichá – hřiště všem – 1. etapa“
poskytnutím účelové dotace pro r. 2011 ve výši 30 000,00 Kč a bude se podílet spoluprací a
výpomocí při administrativních činnostech, případně zajistí geodetické zaměření dětského
hřiště

♣ Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., provozovna Frýdlant n.O. ve IV. čtvrtletí 2011:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
říjen
05.10.,
19.10.2011
listopad
02.11.,
16.11.,
30.11.2011
prosinec
14.12.,
28.12.2011
- papír:
říjen
listopad
prosinec
- plasty:
říjen
listopad
prosinec

(vždy čtvrtek, sudý týden)
06.10.,
03.11.,
01.12.,
15.12.,

20.10.2011
17.11. 2011
29.12.2011

(říjen - každý pátek)
07.10.,
14.10.
21.10.,
28.10.2011
(od listopadu - pátek, sudý týden)
04.11.,
18.11.2011
02.12.,
16.12.,
30.12.2011

- nápojové kartony:

první pondělí v měsíci

- bio odpady:

kontejnery budou vyváženy 1x týdně,
svozový den - středa
(ukončení dle počasí – nejpozději do konce listopadu).

♣ Hlášení poruch veřejného osvětlení:
- obracíme se na občany se žádostí, aby hlásili na obecní úřad poruchy veřejného
osvětlení, hlavně u světel, které takzvaně blikají (tyto nelze při běžné projížďce
odhalit). Můžete se zastavit osobně, případně zatelefonovat – 556 858 128, anebo
poslat email – obecni.urad@ticha.cz .
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♣ Opět žádáme majitele pozemků, které se nacházejí v blízkosti obecních komunikací,
o provedení ořezání větví a křovin, které do těchto komunikací zarůstají. Způsobují
problémy při vývozu odpadu a také znesnadňují zimní údržbu těchto komunikací.
V zimním období omezte také parkování kolem místních komunikací – auta brání
řádnému provedení údržby a je zde nebezpečí jejich poškození. Děkujeme za
pochopení.
♣ Upozorňujeme občany na uzavření Obecního úřadu v Tiché z důvodu čerpání dovolené:

29.09.2011 - 30.09.2011

Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Frenštátsko
Krajský úřad Moravskoslezského kraje požádal město Frenštát pod Radhoštěm o převzetí
Domova Hortenzie, p. o.. 8.9.2011 proběhlo zasedání zastupitelstva ve městě Frenštát pod
Radhoštěm, kde bylo převzetí Domova Hortenzie odloženo po dobu jeho rekonstrukce. Rekonstrukce
má začít v lednu 2012 a má trvat zhruba jeden rok. V průběhu rekonstrukce budou klienti domova
přechodně ubytováni v domě č.p.1374 na ulici Školská. Nynější kapacita domova Hortenzie je 96
lůžek v pokojích bez sociálního zařízení. Po rekonstrukci je plánováno 75 lůžek. Nově zařízené jedno
nebo dvoulůžkové pokoje budou vybaveny vlastním sociálním zařízením.
V době od 10.10.2011 do 16.10.2011 proběhne ve Frenštátě pod Radhoštěm „Týden
sociálních služeb“. V rámci tohoto týdne budou uskutečněny dny oteřených dveří v Klubu Kryt,
v Domě s pečovatelskou službou, v Klubu důchodců a v dalších zařízeních poskytujících sociální
služby. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Kateřina Ryšková, DiS., předsedkyně sociální komise při OÚ Tichá
katerina.ryskova@centrum.cz

SBĚR OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
VČETNĚ SBĚRU ŽELEZNÉHO ŠROTU
Podobně, jako každým rokem, uskuteční se i letos na podzim sběr objemného a nebezpečného odpadu,
včetně sběru železného šrotu od občanů naší obce.
Tato akce bude provedena v pátek 07. 10. 2011 a v sobotu 08. 10. 2011.
Připomeňme si, kam námi vyprodukovaný odpad patří.

Objemné odpady

bude možno uložit do přistavených kontejnerů na sběrných místech podle

uvedeného rozpisu:
Pátek 07.10.2011:
15,00 - 15,30 hodin
15,30 – 16,00 hodin
16,15 – 16,30 hodin
16,45 – 17,00 hodin

Žuchov - domu p. Nowaka, T 386
Žuchov – autoplechy Zátopek
Niva - u domu p. Dědice, T 319
Pružiny – u domu p. Rečka, T 283
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Sobota 08.10.2011:
10,00 – 12,00 hodin
10,15 – 12,15 hodin
10,30 – 12,30 hodin
13,00 – 15,00 hodin
13,15 – 15,15 hodin
13,30 – 15,30 hodin
13,45 – 15,45 hodin

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 je možno uložit objemný odpad, který nelze uložit do běžných popelnic na zbytkový domovní
odpad.
Mezi objemný odpad patří např.: 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 odpad před stanovenou dobou!!!

Sběr nebezpečných odpadů

provede firma Slumeko, s.r.o. Kopřivnice na následujících

sběrných místech :
Sobota 08.10.2011
11,00 – 12,00 hodin
12,00 – 13,00 hodin
13,00 – 14,00 hodin

pěstitelská pálenice
střed obce – parkoviště
dolní prodejna

V rámci sběru nebezpečného odpadu můžeme odevzdat: 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.
U opotřebených pneumatik využívejte povinného zpětného odběru servisem, kde provádíte výměnu
pneumatik!
Při odvozu nebezpečného odpadu bude také odebírán od občanů elektroodpad.
Všechny elektrospotřebiče musí být úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektroopad. Mezi
elektrospotřebiče patří zejména: chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby včetně
mikrovlnných, vysavače, žehličky, kávovary, vysoušeče vlasů, kopírky, počítače, discmany, elektrické
hračky, skenery, mobilní telefony, apod.
Využijte prosím této možnosti zbavit se bezplatně elektroodpadu.
Drobný elektroodpad neodkládejte do běžných popelnic.
Na každém sběrném místě bude přítomen pověřený pracovník komise životního prostředí, který v případě
potřeby upřesní, kam a jaký odpad odložit. Respektujte prosím jeho pokyny.

Sběr železného šrotu

bude proveden jednotkou SDH Tichá obvyklým způsobem. Připravte,
prosím, železný šrot podél komunikací v den odvozu, to je až v sobotu ráno. V případě většího množství
železného šrotu, kontaktujte obecní úřad, tel.: 556 858 128, abychom se dohodli na možném termínu odvozu
přímo od vašeho bydliště.
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Zahájení školního roku 2011/2012
Základní školu navštěvuje 71 žáků a v mateřské škole je 53 dětí. Při slavnostním zahájení
školního roku přítomné upoutaly možnosti interaktivní tabule, která je instalována ve třídě
prvňáčků. Byla pořízena z programu EU peníze školám, do kterého se naše škola zapojila.

Výsledky testování
V květnu se naše škola zapojila do projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se
zaměřením na jejich rozvoj. Žáci 5. ročníku v elektronickém testování odpovídali na otázky ze čtyř
oblastí.
Umístění v rámci republiky bylo následující:
-

v oblastech angličtina a člověk a jeho svět jsme se umístili v prvních 10% škol,

v matematice v prvních 15% škol, v českém jazyce v prvních 40 % škol. Mezi zúčastněnými
školami Moravskoslezského kraje jsme v angličtině patřili k nejlepším.

Sběr
Sbíráme kaštany, žaludy, bukvice, pomerančovou a citronovou kůru, tříděný papír.
První sběrový týden tříděného papíru je od 17. do 21. října 2011. Další termín bude na jaře.
Mgr. Ilona Hrdá, ředitelka školy

Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a majitelé nemovitostí by se na toto období měli
náležitě připravit. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí k požárům sazí a
dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že nejde o plané varování, potvrzuje i
statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín,
kdy od komínů vzniklo v 1. pololetí 2011 již 17 požárů.
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné čistění komínů a
vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola
technického stavu komína odborníky - kominíky.
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již
dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
Mnozí občané již zaregistrovali v médiích informaci, že od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti
nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti nezmění, je povinnost
nechat si pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav.
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Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním provozu
spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním provozu dvakrát
ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW provádí
jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomocí, lepší
je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést i kontrolu komínu anebo revizi
komínu v případě, že se chystáte připojit nový spotřebič nebo hodláte změnit druh paliva.
O provedeném čištění vydá kominík doklad nebo revizní zprávu, která je důležitá nejen pro
uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
V případě vzniku požáru sazí v komíně je dobré jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.
Požár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k
výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny pomocí vhazování suchého písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Ale to pouze v případě, že by nemohlo
dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín.

Farní okénko
Tak jsem byl jako duchovní správce v Tiché
požádán, abych napsal pár slov do Tichavského
zpravodaje. Že je střecha na faře již hotová snad ani
nemusím psát, to jste si určitě všimli. Poděkování
patří Vám všem, kteří jste přišli pomoct na brigádu
nebo pomohli i jinak. Bez Vás by se oprava
neuskutečnila.
Jak jste možná zaznamenali, stal jsem se zde
administrátorem, to je něco jako farářem. Změna
nastala především v tom, že vše ohledně Tiché se již
vyřizuje na faře v Tiché a ne ve Frenštátě p. R., jako
dosud. Dále v týdnu přibyla další mše, která bývá v úterý. Mimo to ve svátky nebo z důvodu
zájmu věřících může být mše ještě v jiný den.
Tímto zároveň i dávám nabídku, že pokud si někdo chce dát odsloužit mši svatou na určitý
úmysl - například za zemřelého, za zdraví, na poděkování, za celou rodinu - může přijít osobně za
mnou nejlépe po mši svaté (v úterý, ve čtvrtek, v neděli, případně i v jiné dny) a tuto mši či více
mší zapíšeme a potom je i samozřejmě odsloužím. Musím jenom podotknout, že mše se zapisují na
půlrok dopředu a neděle jsou samozřejmě rozepsané nejdříve. Proto se může stát, že zůstávají
volné jenom všední dny.
Ve všední dny začíná mše svatá na žádost věřících v letním čase místo v 17:00 až v 18:00
hod. a v zimním zůstává začátek beze změny, tj. v 16:00 hod.
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY

16.10.2011 – KRMÁŠ

v 8°° a v 10°° hodin

S pozdravem P. Miroslav Horňák
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Nadační den v obci Tichá
Letos již podruhé proběhla v obci Tichá skvělá akce, a to „Nadační den“ po záštitou obce Tichá.
Organizátory této akce byli opět dva mladí muži Ladislav Majkus a Martin Fojtík, kteří s pomocí myslivců a
sponzorů připravili den plný zábavy. Všichni, kteří se v ten den přišli pobavit, svou účastí podpořili činnost
místního zařízení pro osoby se zdravotním postižením, protože výtěžek této akce putoval do Domova
Tichá.
Po celý den byly připraveny atrakce pro děti i dospělé. Určitě každého zaujala Policie České republiky se
svými vozy, dále „dakarská tatra“, dvoumetrový dinosaurus, či jízda na poníkovi. Bylo možné také
zhlédnout ukázky zdobení nehtů, zastřílet si na pohyblivý terč, potkat se s hokejistou Floridy Panters
Tomášem Fleischmannem, či zatančit si večer u kapely Pearlštejn. Určitě taky nikdo nevynechal ochutnávku
skvělého guláše, či masíčka od místních myslivců a většina z nás pokoušela štěstí ve vyhlášené tombole
plné cen.
Na akci jsme nechyběli samozřejmě ani my – obyvatelé a zaměstnanci Domova Tichá. Také my jsme chtěli
tuto akci něčím obohatit. Každý, kdo se zastavil u našeho stánku si mohl prohlédnout výrobky z keramiky,
přírodního materiálu, či výrobky z šicí dílny, které tvořili obyvatelé s pomocí personálu. Neprohloupil ani
ten, kdo si zakoupil čerstvě napečené muffiny z naší domácí kuchyně. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci této akce, ale i všem, kteří se jí zúčastnili. Děkujeme za příjemně strávený den,
děkujeme za podporu.

Oznámení
Dovolujeme si oznámit, že středisko Slezské diakonie DOMOV Tichá č.p. 295 má přidělen nový název
střediska, který bude platný od 1.10. 2011.
původní název:
nový název:

DOMOV Tichá
KARMEL Tichá domov pro osoby se zdravotním postižením
KARMEL Tichá denní stacionář

Význam názvu: Karmel je pohořím v Izraeli. Z biblických dějin je Karmel symbolem zázraku a vítězství Boha.
Pohoří Karmel je ve Starém zákoně pro svou přírodní nádheru rovněž symbolem krásy.
Mgr. Lenka Klepáčová – vedoucí střediska

Sbor dobrovolných hasičů Tichá
Po úspěšném Končinovém plese měl náš sbor na jaro a léto letošního roku
naplánovány různé akce, soutěže a brigády.
Hned na jaře se uskutečnil sběr železného šrotu, v květnu jsme za doprovodu hudby
byli v kostele na mši sv. Floriána a o dva týdny později se na místním fotbalovém
hřišti uspořádala okrsková soutěž. Naše družstvo se umístilo na krásném druhém
místě z šesti zúčastněných sborů. První víkend měsíce června za příjemného počasí
proběhlo v Havlákovém lomu smažení vaječiny, na kterém se sešlo 25 členů i
s rodinnými příslušníky.
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V měsíci červenci, došlo ke smutné události, kdy nás náhle opustila naše aktivní členka, kronikářka a
donedávna i jednatelka paní Marie Bjačková. Práce, kterou vykonávala, si moc vážíme a mockrát ji
děkujeme.
Letošní prázdniny jsme zakončili zájezdem na dva dny do severovýchodních Čech. Po cestě jsme navštívili
Loštickou výrobnu tvarůžek, vojenské pevnosti Dobrošov, Babiččino údolí a ZOO Dvůr Králové. Tentokrát
nám počasí přálo, takže zájezd se vydařil.
Jak si mnozí již mohli všimnout, tak po loňské výměně oken pokračují i letos práce na naší zbrojnici.
Momentálně probíhá zateplování, opravy fasády věže a nátěr střechy spolu s novým oplechováním.
Co se týká naší zásahové jednotky, tak i přesto, že letos neměla žádný výjezd k nějaké údalosti, je taktéž
velmi aktivní. Pod vedením nového velitele Ladislava Kundráta prováděli členové čištění studní a údržbu
techniky tak, aby jednotka byla schopná kdykoliv vyjet do terénu. Dále absolvovali periodická školení všech
dvanácti členů a odborné kurzy. V srpnu měli taktickou přípravu v neznámých prostorách s dýchacími
přístroji u Moravskoslezského záchranného sboru v Ostravě - Fifejdách. Členové se neustále vybavují
novými ochranými prvky (helmy, kukly, oblečení), ale také i technikou (hadice, žebřík apod). Ještě letos
proběhne další školení velitelů družstev a strojníků v Jánských lázních.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem členům za jejich ochotu a práci, kterou vykonávají pro sbor, ale
také i jejich rodinným příslušníkům, příznivcům a občanům za podporu na všech akcích.
za SDH Tichá Michal Hoffmann

Oddíl zápasu
Tichavští zápasníci se ještě před koncem minulého školního roku zúčastnili XI. ročníku Memoriálu
Miroslava Rešla v zápase řecko-římském a ve volném stylu, velmi dobře uspořádaném, zápasnickým
oddílem TJ Nový Jičín dne 25. 6. 2011. První místa si vybojovali v přípravce Lukáš Geryk, 28 kg,
v mladších žácích Miroslav Vašinka, 33 kg, a v kadetech Martin Šoukal, 63 kg, druhá místa v přípravce
Matěj Zátopek, 36 kg, v žácích Ondřej Šrámek, 42 kg, v kadetech Jakub Jurek, váha 69 kg, v seniorech
Pavel Bordovský, 96 kg. Třetí místo obsadili v přípravce Ferdinand Knebl, 32 kg, a v kadetech Jan Tesař, 69
kg..
Umístění družstev:
1. místo TJ Nový Jičín
100 bodů
5. místo Trenčín
29 bodů
2. místo Sokol Vítkovice
92 bodů
6. místo Sokol Olomouc
27 bodů
3. místo TJ Sokol Tichá
73 bodů
7. místo Baník Prievidza
9 bodů
4. místo Loko Krnov
64 bodů
Posledních čtrnáct dnů v srpnu proběhlo opět v naší obci soustředění zápasníků. O tom, že jsou u nás
spokojeni, svědčí i to, že kromě našich zápasníků se vystřídalo přes 70 chlapců z Raciborze, Trenčína,
Prievidze, Krnova a Čechovic s kvalitním obsazením. Byl zde účastník mistrovství světa juniorů i
mistrovství Evropy kadetů v zápase ř.ř., 7 Mistrů Slovenské republiky a 5 Mistrů České republiky.
Dne 17. září uspořádal Olymp Praha turnaj talentované mládeže o pohár Ministra vnitra. Tohoto turnaje se
zúčastnilo 153 závodníků z 24 oddílů z Česka a Slovenska. Z tichavských závodníků si nejlépe vedl mladší
žák Miroslav Vašinka, váha 33 kg, který si vybojoval zlatou medaili. Stříbrné medaile si domů přivezli
mladší žák Václav Petr, 70 kg, a kadet Stanislav Šrámek, 50 kg. Na bronzovém stupni stanul kadet Martin
Šoukal, 63 kg.
Další umístění tichavských žáků:
Přípravka:
4. místo
Ferdinand Knebl
30 kg
Starší žák:
6. místo
Adam Mechel
73 kg
Starší žák:
7. místo
Ondřej Šrámek
47 kg

Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu
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******************************************************************
J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání všem jubilantům
dožívajícím se významných životních jubileí
ve IV. čtvrtletí 2011.
70 let

Jan M u ž n ý
Stanislav P a v l í č e k
Stanislav K n o l l
Josef P a v e l k a
Marta Š a b a t o v á
Stanislav P e t r

75 let

Marie

80 let

Marie V a š í n k o v á
Josef Š t e f e k
Zdeněk B í l e k
Jarmila H a š o v á

85 let

Josefa H o l u b o v á
Božena Š p a č k o v á

86 let

Alois

87 let

Dobromila H a v l á k o v á
Jiřina H o f f m a n n o v á
Božena M a j e r k o v á

88 let

Kristina H a v l o v á

89 let

Miroslav Č u l á k
Božena H a v l o v á

90 let

Cyril J a n á k
Štěpánka F o j t í k o v á
Marie M i č u l k o v á

95 let

Božena

Vaňková

100 let

Marie

Fojtíková

Tobolová

Petr

9

50 let manželství – zlatou svatbu – oslavili:
22.07.2011

Vlasta a Stanislav E l i á š o v i

19.08.2011

Olga a Miroslav B ö h m o v i

SRDEČNĚ

B L A H O P Ř E J E M E !!!

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

Informace o závodu – BESKYDSKÁ SEDMIČKA
2011 - 2.2.-4.9.2011
Co je to SALOMON – CONTINENTAL Beskydská sedmička?
87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd! Závod pro všechny sportovce, nadšence a širokou veřejnost
aneb Vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech!
Trasa závodu vedla z Velkého Javorníku po Malý Javorový přes hlavní hřeben moravskoslezských
Beskyd. Součet nastoupených metrů v závodě – 5 302 m – je naprosto shodný s převýšením, které
překonávají horolezci při výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2 (8611 m) z poslední vesnice
ASKOLE (3300 m). Beskydskou Sedmičku vymyslel horolezec a reprezentant v adventure závodech Libor
Uher. Zároveň také závodil a skončil na výborném třetím místě.
Ká--dvojky:
Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních vrcholů Beskyd tvoří virtuální výšku beskydské Ká
Radhošť 1129 m + Čertův mlýn 1205 m + Smrk 1276 m + Lysá hora 1324 m + Trávný 1203 m +
Ropice 1082 m + Velký Javorový 1031 m = 8250 m.
Časový limit pro dokončení závodu je 30 hodin.

Tohoto závodu se v letošním ročníku zúčastnili také sportovci z naší obce - Patrik
Chýlek a Lukáš Krpec - a nutno říci, že jimi dosažené výsledky jsou hodny obdivu. Celou
trasu absolvovali hluboko pod časovým limitem – 13:37:04
13:37:04 - a tímto časem se ve své
své
kategorii ( muži do 40 let – SPORT) umístili na krásném 2. místě a celkově na 5. místě.
místě
Jen podotýkáme, že nejlepší čas celého závodu byl 12:21:19.
PÁNOVÉ – GRATULUJEME !!!!!
Pro doplnění uvádíme absolutní pořadí závodu:
1. SUUNTO
(Jan Kotyk/Zbyněk Cypra)
2. CZECH ADIDAS TERREX
(Petr Míl/Filip Šilar)
3. Salomon-Continental
(Libor Uher/Tomáš Petreček)
4. OpavaNet/Tilak/Merida
(Marek Navrátil/Jan Zemaník)
5. TITRI
(Patrik Chýlek/Lukáš Krpec)
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12:21:19
12:32:57
13:17:47
13:25:31
13:37:04

AKCE - KULTURNÍ DŮM V TICHÉ:
15.10.2011

KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA
- hudba ARION
- od 20°° hodin, pořádá Kulturní komise při OÚ v Tiché

19.11.2011

HUBERTSKÝ VEČER
- hudba PAZUŘI
- pořádá MS HUBERT Tichá

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
pod vedením p. Liby Rečkové

od 04.10.2011 v místní tělocvičně
v době od 18°° do 19°° hodin

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ V TICHÉ:
- od 29.09.2011 zahajujeme moštování v zahrádkářském domě
- MOŠTUJE SE KAŽDÝ ČTVRTEK OD 14°° DO 17°° HODIN
- pro členy zahrádkářského svazu cena 2,50 Kč / 1 litr
- pro nečleny 3,00 Kč / 1 litr
- jinou dobu a větší množství po dohodě s vedoucím moštárny p. Bohuslavem
Štefkem, tel. č. 724 291 015
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5. ROČNÍK SILNIČNÍHO BĚHU O POHÁR STAROSTY OBCE TICHÁ
VÝSLEDKOVÁ
LISTINA

pátek – 16. září 2011

Celkem 50 závodníků

z toho 26 dívek a 24 chlapců

POŘADÍ
1.
2.
3.

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI CHLAPCI
Petr Špaček
Tomáš Hanák
Martin Vrobel

Délka tratě: 100 m/Čas
26.1
27.3
32.4

POŘADÍ
1.
2.
3.

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI DÍVKY
Michaela Zehová
Martina Hoppová
Petra Krpcová

Délka tratě: 100 m/Čas
23.6
24.2
24.7

POŘADÍ
1.
2.
2.

1. TŘÍDA CHLAPCI
Jakub Konvička
Kryštof Konečný
Jan Mičulek

Délka tratě: 120 m/Čas
25.2
28.9
28.9

POŘADÍ
1.
2.
3.

1. TŘÍDA DÍVKY
Natálie Chýlková
Michaela Štefková
-

Délka tratě: 120 m/Čas
27.3
33.7

POŘADÍ
1.
2.
3.

2. + 3. TŘÍDA CHLAPCI
Lukáš Kořán
Matěj Zátopek
Jan Butora

Délka tratě: 200 m/Čas
41.5
43.9
45.2

POŘADÍ
1.
2.
3.

2. + 3. TŘÍDA DÍVKY
Jana Krutilová
Magda Pustějovská
Sára Polášková

Délka tratě: 200 m/Čas
40.8
44.7
47.0

POŘADÍ
1.
2.
3.

4. + 5. TŘÍDA CHLAPCI
Miroslav Srněnský
Lukáš Geryk
Otakar Jurečka

Délka tratě: 400 m/Čas
1:25.1
1:25.6
1:30.4

POŘADÍ
1.
2.
3.

4. + 5. TŘÍDA DÍVKY
Patricie Chýlková
Lucie Krpcová
Veronika Mladěnková

Délka tratě: 400 m/Čas
1:37.1
1:39.2
1:43.4

POŘADÍ
1.
2.
3.

6. + 7. TŘÍDA CHLAPCI
Jakub Závodný
Roman Kocián
Tomáš Kocián

Délka tratě: 600 m/Čas
2:15.5
2:16.4
3:00.1

POŘADÍ
1.

6. + 7. TŘÍDA DÍVKY
Marta Špačková

Délka tratě: 600 m/Čas
2:34.0

H
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Protože další obecní zpravodaj vyjde až před vánočními svátky, dovolujeme si informovat o připravované
předvánoční akci:

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U ŽIVÉHO BETLÉMU
Kdy?

18. 12. 2011 v 16.00 hodin

Kde?

U rozsvíceného stromu
před Obecním úřadem v Tiché

Program:

- vystoupení dětí
- příběh o narození s průvodem k jesličkám
- koledy v podání valašského souboru
Sedmikvítek

Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si s námi zazpívat koledy a přiblížit
kouzlo vánoc.
Srdečně zve MO KDU-ČSL Tichá
Placená inzerce:
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