
                    
  

          č.1/2015   

„Obec občanům a občané obci“ 
 

„Pořád se něco děje……“ 

 

Milí spoluobčané,  

od doby, kdy jsme spolu touto formou komunikovali naposledy proběhla dvě svolaná zastupitelstva obce, 

na nichž mimo jiné byl schválen rozpočet obce na rok 2015 a dále i Rozvojový strategický dokument 

obce Tichá pro roky 2015-2018. Je to dokument specifikující cíle, k nimž by se obec jako taková měla 

ubírat. Nejedná se však o dogma, nýbrž o podpůrný nástroj napomáhající k rozvoji obce, a to ve všech 

směrech. Je k nahlédnutí na OÚ Tichá, ale taktéž na internetových stránkách obce. Tento dokument je 

možno průběžně během let měnit a upravovat, a to i na základě podnětů občanů a vystávajících priorit v 

obci. Zastupitelstvo taktéž schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Frenštát p. R. o úkolech 

městské policie na úseku veřejného pořádku v naší obci s účinností do 31. 12. 2019.  

Obec Tichá obdržela dne 12. 12. 2014 vyjádření k žádosti o přehodnocení Rozhodnutí o neposkytnutí 

dotace ke stavbě „Rozšíření vodovodní sítě Tichá“ s tím, že projekt s dotací byl ukončen z důvodu 

nezveřejnění Výzvy na stavbu vodovodu na Portálu zadavatele a dále nebylo dodáno výběrové řízení na 

provozovatele vodovodu. Oběma těmto skutečnostem uplynula lhůta pro jejich doložení, veškeré 

možnosti pro navrácení složky do administrace již vypršely.  

V nejbližší době by mělo dojít k průzkumným výkopovým pracím na lokalitě zamýšleného dětského 

hřiště „pod kostelem“ z hlediska možné kontaminace půdy, ke které mohlo dojít při zavážení rybníku. 

Dále bude provedeno osazení kruhového dopravního zrcadla v místech u ZD na oplocení naproti výjezdu 

z kolonie, následovat bude osazení elektrického sloupu veřejným osvětlením v této lokalitě ve směru od 

Frenštátu p.R. Obcí byla zadána objednávka na zhotovení projektu k demolici bývalé kotelny u bytových 

domů v centru obce. 

K 16. 2. 2015 byla podána žádost o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj na pořízení prvního dětského 

hřiště s herními prvky v obci Tichá, na níž se podílely svými výtvory – návrhy herních prvků - samy děti. 

Dále byly podány žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na podporu 

lesního hospodaření – výsadbu sazenic, a na „Kampaň na podporu separace odpadů v Tiché“. Ke konci 

února bude podána žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu EFEKT 2015, na projekt ke 

snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Tiché. Dále byla obec Tichá informována 

administrující firmou o opětovném podání žádosti k možnosti navýšení kapacity zdejší školy v rámci 

programu „Rozvoj výukových kapacit základních škol“. 

Obec Tichá připravuje podklady k žádosti o dotaci z programu OPŽP na pořízení kompostérů pro 

zajištění domácího kompostování občanům Tiché a také k žádosti na pořízení „Protipovodňového 

varovného a monitorovacího systému obce Tichá“. 

V letošním roce budou započaty práce na pořizování Změny územního plánu obce Tichá. O oficiálním 

termínu, kdy bude možné podávat ze strany občanů obce Tichá své podněty a připomínky, které můžete 

adresovat na Obecní úřad Tichá, nebo přímo pořizovateli Odboru výstavby a územního plánování ve 

Frenštátě p.R., budete informováni na úřední desce obce a dále na internetových stránkách obce.  

Obec Tichá vyhlásila „Místní program na podporu činnosti zájmových spolků, seskupení a 

talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití volného času na rok 

2015. Je možno žádat o částku 2.000 - 10.000,- Kč. Žádost formulovanou žadatelem včetně 

zdůvodnění je nutno doručit na adresu obce do 16. března 2015. Bližší podmínky získáte na OÚ 

nebo na internetových stránkách obce. 



Závěrem bych Vás chtěla požádat, aby podněty ke zvelebování naší obce jste si nenechávali doma pod 

polštářem, ale podělili se o ně tak, aby z nich mohlo být případně vycházeno při dalších činnostech obce.

 Děkuji Vám                  Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

 

Tel. kontakt:  tel. 723 990 520    email:  starosta@ticha.cz 

 

 

Usnesení  č. 3  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   17.12.2014: 
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění:  

3/39: 1) určuje ověřovateli zápisu p. Vratislava Zemana a p. Zdeňka Švrčka,  

   zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 

3/40: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

3/41: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2/2014 ze dne 26.11.2014 

3/42: 1) souhlasí s doplněním návrhu jednacího řádu: 

Čl. 2 – zastupitelstvo obce si svým rozhodnutím vyhrazuje rozhodování ve  

věcech uvedených v § 102 odst. 2), písm. m), a to rozhodovat o uzavírání nájemních smluv 

a smluv o výpůjčce s dobou platnosti nad 1 rok 

Čl. 6 – v případě nepředvídaných událostí je možná omluva jiným způsobem (např. 

telefonicky), s následným doložením písemné omluvy 

2) schvaluje doplněný jednací řád zastupitelstva obce 

3/43: 1) schvaluje úpravu výdajové části rozpočtu obce na r. 2015, a to převod částky 

50 000,00 Kč z kapitoly 3113 na kapitolu 3111 

 2) schvaluje rozpočet obce Tichá na r. 2015: 

  I. Rozpočtové příjmy   19 817 000,00 Kč 

  II. Rozpočtové výdaje   17 421 000,00 Kč 

  III. Financování (splátka úvěru)  -2 396 000,00 Kč 

3/44: 1) Tichá pověřuje starostku obce uzavírat smlouvy na věcná břemena  -  

služebnost – pro umístění inženýrských sítí v rámci plynulosti stavebních a územních 

řízení pro vstupy na pozemky ve vlastnictví Obce Tichá. Cena věcného břemene je 

stanovena takto: 25,00 Kč / 1 m2 záboru + DPH, minimální částka 1 000,00 Kč + DPH 

(tato částka byla stanovena rozhodnutím zastupitelstva obce č. 6/74/2 ze dne 12.09.2011) 

 2) pověřuje starostku 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 

 3) pověřuje starostku obce k zastupování obce Tichá ve věcech projednávaných  

změn a aktualizací územního plánu obce Tichá dle § 47 odst. 1 stavebního zákona 

3/45: 1) bere na vědomí způsob vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12- 

  - 8009236/5 Tichá, Jozek, parc.č. 1863/5, NNK, s ČEZ Distribuce,a.s. 

3/46:  schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2014 

 1)  Zapojení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené na 

podporu hospodaření v lesích do rozpočtu obce: 

   a) Příjmy: 

  0000 4122 UZ 327 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 71.550,00 Kč 

  b) Výdaje - prostředky z dotace: 

  Kapitola 1032 – Podpora ostatních produkčních činností (LH) 

  Položka 5139 UZ 327 Nákup materiálu (nákup stromků) 56.400,00 Kč 

  Položka 5169 UZ 327 Nákup ostatních služeb (výsadba stromků) 15.150,00 Kč 

   Výdaje celkem 71.550,00 Kč  

 2)  Zapojení investiční účelové dotace na projekt "Tělocvična ZŠ Tichá č.p. 331, stavební 

úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu" do rozpočtu obce: 

  a) Příjmy: 

  0000 4213 N:54 Z:1 UZ 90877 Inv. přijaté transfery ze st. fondů 99.948,00 Kč 

mailto:starosta@ticha.cz


  0000 4216 N:54 Z:5 UZ 15835 Ost. inv. přijaté transf. ze SR    1.699.108,00Kč 

  Příjmy celkem 1.799.056,00 Kč 

 

  b) Výdaje - prostředky z dotace: 

  Kapitola 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 1.799.056,00 Kč 

  Výdaje celkem 1.799.056,00 Kč 

 3)  Zapojení nepředvídaných příjmů do rozpočtu obce: 

  a) Příjmy: 

  Bez kapitoly 

  0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkč.pož. 385.604,00 Kč 

  0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 40.522,00 Kč 

  0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 40.386,00 Kč 

  0000 1211 Daň z přidané hodnoty 593.598,00 Kč 

  0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př. 816,00 Kč 

  0000 1511 Daň z nemovitých věcí 162.118,00 Kč 

  Kapitola 1032 - Podpora ostatních produkčních činností (LH) 

  Položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 215.542,00 Kč 

  Kapitola 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 

  Položka 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2.000,00 Kč 

  Příjmy celkem  1.440.586,00 Kč 

  b) Výdaje: 

  Kapitola 2141 - Vnitřní obchod (kalendáře) 40.000,00 Kč 

  Kapitola 2143 - Cestovní ruch (malované mapy) 17.000,00 Kč 

  Kapitola 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly  

  (kanalizace u Fojtství) 10.000,00 Kč 

  Kapitola 3111 - Předškolní zařízení (opravy MŠ) 1.000,00 Kč 

  Kapitola 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (navýšení dotace TJ Sokol)2.816,00 Kč 

  Kapitola 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence  

  (akce pro seniory 21.12.) 5.000,00 Kč 

  Kapitola 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené 

   (nespecifikované rezervy) 1.364.770,00 Kč 

  Výdaje celkem 1.440.586,00 Kč 

3/47: 1) schvaluje poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za  

výkon funkce předsedy komise ve výši 1300 Kč (základní výše činí 1 120 Kč, příplatek 

180 Kč)  a za výkon funkce člena komise ve výši 1 060 Kč (základní výše činí 880 Kč, 

příplatek 180 Kč), a to poskytování odměn ode dne zvolení  s platností od 01.01.2015. 

3/48: 1) bere na vědomí zprávu o kontrole dotačních projektů realizovaných v obci 

2006 – 2014 

3/49:  bere na vědomí zprávy o činnosti výborů a komisí za r. 2014: 

1)  finančního výboru 

2)  sociální komise 

3)  komise životního prostředí 

4)  komise pro mládež a sport 

5)  kulturní komise   

3/50: 1) bere na vědomí vydání vnitroorganizační směrnice č. 3/2014 - Pracovního řádu 

rozhodnutím starostky obce č. 5/2014/1 

3/51: 1) bere na vědomí vydání vnitroorganizační směrnice č. 2/2014 – Zásady provozu  

  služebních vozidel rozhodnutím starostky obce č. 2/2014/1 

3/52: 1) bere na vědomí jmenování komise pro likvidaci majetku ve složení:  

předseda Ing. Petr Bordovský, členové – Iveta Kopečná, Věra Špačková, s platností od 

01.12.2014 

3/53: 1) bere na vědomí závěr protokolu o provedené kontrole na úseku matrik dle  

zákona o kontrole provedený MěÚ Frenštát p. R. – nebyly zjištěny žádné závady, které by 

měly za následek nezákonné rozhodování 

3/54: 1) bere na vědomí vyjádření SZIF Opava k žádosti o přehodnocení rozhodnutí  



o ukončení administrace k žádosti v rámci akce „Rozšíření vodovodního řádu“. 

3/55: 1) bere na vědomí doplnění dotazníku k územně analytickým podkladům původně 

zhotovených k 15.10.2014 (chodníková tělesa, cyklostezky, využití kotelny SBD) 

 

Usnesení  č. 4  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   04.02.2015 

4/56: 1) určuje ověřovateli zápisu p. Stanislava Palackého a p. Alenu Korčekovou,  zapisovatelkou 

p. Ludmilu Havlovou 

4/57: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

4/58: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 

4/59: 1) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie  

s městem Frenštát pod Radhoštěm, v zastoupení starostkou Mgr. Zdeňkou Leščišinovou, se 

sídlem nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, a to na dobu určitou 

do 31.12.2019 

4/60: 1) schvaluje „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit  

na období let 2015-2018 na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm“ 

4/61: 1) bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 13/2014/1, kterým bylo schváleno  

rozpočtové opatření č. 20/2014 

4/62:  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 

 1)  Zapojení zbývající části neinvestičního transferu ze SR v rámci souhrnného dotačního 

vztahu dle sdělení Krajského úřadu MSK: 

  a) Příjmy: 

  Bez kapitoly 

  0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  

           v rámci souhrnného dotačního vztahu 25.000,00 Kč 

  Příjmy celkem  25.000,00 Kč 

  b) Výdaje: 

  Kapitola 6171- Činnost místní správy 25.000,00 Kč 

  Výdaje celkem 25.000,00 Kč 

2) bere na vědomí technickou změnu rozpočtu obce na základě vyhlášky č. 362/2014 Sb., 

platné od 01.01.2015 

4/63: 1) schvaluje Rozvojový strategický dokument obce Tichá 

4/64: 1) schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu  

Ministerstva pro místní rozvoj 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační 

titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 

4/65: 1) schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu  

Ministerstva průmyslu a obchodu – Program EFEKT 2015 – na podporu úspor energie a 

využití obnovitelných zdrojů energie pro r. 2015 

4/66: 1) schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu  

Operačního programu životního prostředí na vyhlášený projektový záměr „Protipovodňový 

varovný a monitorovací systém obce“ 

4/67: 1) zamítá podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu Ministerstva  

zemědělství – Program rozvoje venkova – na zakoupení přívěsu s hydraulickou rukou 

k vyvážení dřevní hmoty pro lesní hospodářství obce 

4/68: 1) bere na vědomí zprávy o činnosti kontrolního výboru za r. 2014 

4/69: 1) bere na vědomí informaci o průběhu zpracování změny územního plánu obce  

Tichá. 

4/70: 1) bere na vědomí zprávu z 31. valné hromady Mikroregionu Frenštátsko konané  

dne 18.12.2014 

4/71: 1) bere na vědomí informaci o změnách v organizaci a výkonu státní správy  

ochrany přírody a krajiny c CHKO Beskydy platných od 1. ledna  2015 

 

4/72: 1) bere na vědomí informaci o zastavení řízení ohledně povolení výstavby  

penzionu v dolní části obce 

4/73: 1) bere na vědomí zprávu o zařazení žádosti obce Tichá o rozšíření kapacity  



budovy základní školy do druhého kola v rámci vyhlášeného programu  „Rozvoj 

výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními samostatnými 

celky“ 

4/74: 1) bere na vědomí zprávu o volbě zástupců do školské rady při Základní škole a  

mateřské škole Tichá, p.o.: 

- pedagogičtí pracovníci: - Mgr. Markéta Balcárková, Mgr. Jitka Pajlíková 

- zákonní zástupci:  - Zuzana Fajkusová, Pavlína Mičulková 

4/75: 1) bere na vědomí výkaz o přestupcích za r. 2014 vypracovaný Městským úřadem  

ve Frenštátě p. R. 

4/76:  bere na vědomí vyhlášená výběrová řízení: 

1) 1/2015/T – pracovník na pozici – správa lesů obce, údržba zeleně obce, údržba  

komunikací obce 

2) 2/2015/T – nájem nemovitosti – zařízení s občerstvením a posezením u hřiště  

TJ Sokol Tichá 

3) 3/2015/T – realizace těžby a přibližování dříví v lesích obce Tichá – cca 200 m3 

4) 4/2015/T – nabídka nájmu obecního bytu ve správní budově Tj Sokol za podmínky 

správcovství v této budově. 

4/77: 1) bere na vědomí informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje z dotačního titulu ŽPZ/02/2015 Podpora dobrovolných aktivit 

udržitelného rozvoje 

4/78: 1) bere na vědomí informaci o vydání „Programu na podporu činnosti zájmových spolků, 

seskupení a talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití 

volného času na rok 2015“ 

4/79:  bere na vědomí: 

1)  informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu  

„Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro r. 2015“ 

2)  vydání dokumentu – Systém náležité péče Obecních lesů Tichá 

4/80: 1) bere na vědomí informaci o výstavbě nového kabelového vedení NN v zemi  

v lokalitě „Tížová“ 

4/81: 1) schvaluje poskytnutí finančního daru  ve výši 5 000,00 Kč Domovu Hortenzie,  

p.o.,  Frenštát p. R., Za Střelnicí 1568, IČ 478804843 

4/82: 1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč Středisku rané péče,  

SPRP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, IČ 75095017 

 

 

Termíny zasedání zastupitelstva obce Tichá v 1.pololetí 2015 
 

 

středa  8. dubna 2015  a  středa 10. června 2015 

vždy od 17°° hodin v kulturním domě v Tiché 
 

 

 

 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v měsících březnu a dubnu 2015: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   březen  04.03., 18.03.2015 
   duben  01.04., 15.04., 29.04.2015 
    



- plasty:     (vždy  pátek, sudý týden) 
   březen  06.03., 20.03.2015 
   duben  03.04., 17.04.2015 
 
- svoz bio odpadu bude dle informace pracovníka svozové firmy ASOMPO a.s. 
zahájen zřejmě v druhé polovině měsíce dubna podle počasí,  rozmístění 
kontejnerů zůstane stejné  a svozovými dny budou opět pondělí a čtvrtek.  

 

 U p o z o r n ě n í   !!!: 
V úterý 03.03. a ve středu 18.03.2015 bude Pošta v Tiché v dopoledních hodinách 
uzavřena a bude  otevřena pouze odpoledne: 

úterý   03.03.2015   otevřeno    14°° - 16°° hodin 
středa 08.03.2015  otevřeno  15°° - 17°° hodin 

 

 Připomínáme splatnost místních poplatků na r. 2015: 
- poplatek za psa dle OZV č. 3/2010:   splatný do 31.03.2015 
Sazby: 

          1 pes      druhý a další pes 

a) za psa, jehož držitel bydlí v domě s nejvýše 
 dvěma byty       150,00  200,00 

 b) za psa, jehož držitelem je důchodce, který  
bydlí v domě s nejvýše dvěma byty    100,00  150,00 

 b) za psa, jehož držitel bydlí v domě s více  
než dvěma byty       200,00  300,00 

 c) za psa, jehož držitelem je důchodce, který  
bydlí v domě s více než dvěma byty    150,00  200,00 
 

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu dle platné vyhlášky  obce  na r. 2015: 
Sazba 380,00 Kč / 1 poplatníka    splatný do 30.06.2015 
 
Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet: 
6023801/0100, jako VS uveďte vždy vaše číslo popisné. 
 

 Obec Tichá bude v průběhu měsíce dubna nabízet možnost brigády v lesním 
hospodářství, a to především výsadbu sazenic dřevin, příp. pálení klestí, v Tichavské 
hůrce. V případě Vašeho zájmu, hlaste se na Obecním úřadě v Tiché nebo na tel. 
556 858 128. 
 
 

Máte zájem o kompostér? 
 

Biologicky rozložitelné odpady, mezi které patří zejména tráva, listí 

a ořezy dřevin, nevznikají v obci pouze z údržby veřejné zeleně, ale 

trápí se s nimi většina domácností, žijících v rodinných domech. 

Trávu, listí a větve lze úspěšně kompostovat přímo na zahradách, za 

použití různých typů kompostérů a vyrobený kompost je výhodné opět 

vracet zpět k pěstovaným plodinám. 



Obec Tichá vyzývá majitele rodinných domů na území obce, 

kteří mají zájem o bezplatné zapůjčení zahradního kompostéru 

o objemu cca 1050 l, aby nahlásili své jméno, příjmení, č. 

popisné, kontaktní telefon a e-mail na adresu:  

Obec Tichá, č. p. 1, 742 74 nebo elektronicky na e-mail: 

obecni.urad@ticha.cz nebo telefonicky na tel. č. 556 858 

128, a to nejpozději do 30. dubna 2015.  

Kompostéry by měly být pořízeny z dotace OPŽP. V případě úspěšného 

získání dotace budou následně tyto kompostery zapůjčeny bezplatně 

občanům. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

Upozornění pro podnikatele z hlediska zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 
 

Povinností každého podnikatele (právnická osoba, podnikající fyzická osoba) je 
odstraňovat odpad pocházející z jeho podnikatelské činnosti na vlastní náklady. 
Podnikatelský subjekt, který je zároveň i občanem obce je povinen jasně oddělit odpad 
pocházející z domácnosti, za jehož svoz a likvidaci platí obci formou místního poplatku 
a odpad pocházející z podnikání, jehož svoz a likvidaci z místního poplatku hradit 
nelze. Podnikatel je povinen si toto zajistit samostatně. Doklad o každém provedeném 
odstranění odpadů, tzn. předání osobě oprávněné k převzetí odpadů (např. sběrný 
dvůr, skládka odpadů, odpadářská společnost provádějící svoz odpadů apod.) je 
podnikatel povinen si uschovat a v případě kontroly orgánem oprávněným ke kontrole, 
kterým je Městský úřad Frenštát p. R. a Česká inspekce životního prostředí, tímto 
dokladem prokázat způsob likvidace jím vyprodukovaného odpadu. 

 

Info SMS servis – Informace na mobil 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


SBĚR  OBJEMNÝCH  A  NEBEZPEČNÝCH  ODPADŮ, 

ŽELEZNÉHO  ŠROTU  A  ELEKTROZAŘÍZENÍ 

 
 

Sběr uvedených odpadů proběhne v pátek 10. a v sobotu 11. dubna 2015 dle níže uvedeného rozpisu: 

 

Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích: 

 

10.04.2015 15:00 – 15:30  Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386 

15:30 – 16:00   Žuchov – u domu p. Gochové, T 244 

16:15 – 16:30  Niva – u domu p. Dědice, T 319 

16:45 – 17:00  Pružiny – u domu p. Rečka, T 283 

 

11.04.2015 10:00 – 12:00  u Vašíčkova mostu 

10:15 – 12:15  u pěstitelské pálenice 

10:30 – 12:30  střed obce – parkoviště 

13:00 – 15:00  u střediska ZD Tichá 

13:15 – 15:15  u ČOV 

13:30 – 15:30  u dolní prodejny 

13:45 – 15:45  u domu p. Janče, T 33 
Objemný odpad: části nábytku, sanitární technika (umývadla, WC mísy), podlahové krytiny (koberce, 

PVC), matrace, kočárky apod. Odpad však nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, zejména ropnými 

produkty, laky a barvami. 

Nesmíte ukládat: stavební odpad, papír, plast malých rozměrů, větve stromů, trávu a běžný domovní 

odpad. 

Odpad přivážejte na stanovená místa pouze v době přistavení kontejneru!!! 

 

Sběr nebezpečného odpadu provede firma SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice na následujících 

stanovištích: 

11.04.2015 11:00 – 12:00  pěstitelská pálenice 

12:00 – 13:00  střed obce – parkoviště 

13:00 – 14:00  dolní prodejna 
Můžete odevzdat: plastové a 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. 

 

Sběr použitých elektrospotřebičů bude proveden místní jednotkou SDH. Všechna 

elektrická a elektronická zařízení musí být kompletní!!! 

Řadí se mezi ně: chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, 

žehličky, kávovary, vysoušeče vlasů, kopírky, počítače, přehrávače, elektrické hračky, skenery, mobilní 

telefony a další použitá elektronická a elektrická zařízení. 

Tyto elektrospotřebiče můžete odevzdávat přímo v hasičárně. V případě rozměrnějších elektrospotřebičů 

pro odvoz volejte na tel. č. 737 917 140 a hasiči si spotřebič převezmou u vás. 

 

Sběr železného šrotu provedou také místní hasiči obvyklým způsobem. Připravte, prosím, železný 

šrot podél komunikace v den odvozu, tedy až v sobotu ráno. V případě většího množství železného šrotu 

kontaktujte obecní úřad – tel. 556 858 128, abychom zajistili  odvoz železného šrotu přímo od vašeho 

bydliště. 

Termín svozu odpadů byl stanoven již v loňském roce  

a je také uveden v kalendáři obce Tichá na r. 2015. 

 
O RP 



Statistika obce  za r. 2014 
 
K 31.12.2014 měla naše obec 1734 obyvatel, z toho 866 mužů a 868 žen. 
 
Tabulka:   změny v počtu obyvatel v průběhu r. 2014 

  
Celkem 

Z toho  
muži 

 
ženy 

K 01.01.2013 1 718 846 872 

Narozeno 20 13 7 

Zemřelo 26 12 14 

Přistěhováno 60 31 29 

Odstěhováno 38 12 26 

 
K 31.12.2014 

 
1 734 

 
866 

 
868 

 
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 21 sňatků, z toho 4 byly uzavřeny v místním 
kostele. V obřadní síni jsme uspořádali 4 vítání novorozených občánků a konalo se také již 
tradiční pasování prvňáčků základní školy. 
Ostatní činnosti: 
- bylo provedeno 272 ověření podpisů a listin 
- vystaveno 41 ověřených výstupů CZECH-POINTu 
 
Seznam narozených dětí, které bydlí v naší obci: 
 Bartoš Štěpán   Čajánková Natalie 
 Bjaček Kryštof   Dohaničová Bára 
 Drozd Jáchym   Golová Terezie 
 Knebl Metoděj   Labajová Nela 
 Ondračka Jakub    Ogrocká Viktorie 

Petr Jiří    Šprlová Eliška   
 Reček Šimon 
 Strnadel Matěj 
 Štefek  Vojtěch   
 Zátopek Ondřej 
 Zeman Ondřej 
 
Připomeňme si také naše spoluobčany, kteří v uplynulém roce zemřeli: 
 Bordovský Zbyněk    Adamcová Aloisie 
 Čulák Miroslav    Bůžková Vladimíra 

Diatka Drahomír    Čajánková Danuše 
Fojtík Vladimír   Doleželová Jiřina 
Galko Tomáš   Dovalová Ivana 
Kovář Jan    Fojtíková Jindřiška 

 Loboda Dušan   Hlaváčová Anna 
 Muras Rudolf   Hrnčířová Milada 
 Pavlíček Josef   Konvičková Anežka 

Petr  Zdeněk    Maralíková Eliška 
Štefek Bohuslav   Mičulková Renata 
Švrček Vojtěch    Němcová Anna 
     Piskořová Vlasta 

Sedláčková Zdenka 
 



A ještě pro zajímavost: 
 - průměrný věk naši občanů   40 let 
 - nejpočetnější jména:   Marie – 70, Jiří  - 52, Jana – 46, Petr – 43, Jan – 41, 
     Tomáš – 38, Zdeněk  - 34, Pavel – 33, Miroslav – 31, 
     Anna – 30, Ludmila – 28, Stanislav – 26, Josef – 24 …   
  

 
 
 

Škola informuje  

 

Ve čtvrtek 5. 2. 2015 proběhl zápis do 1. ročníku, dostavilo se 17 

dětí -  6 děvčat a 11 chlapců.  Z toho byl třem dětem navržen odklad 

školní docházky. 

Na předškoláky a jejich rodiče ještě čekají čtyři 

setkání v rámci projektu Předškolákem v pohodě 

v termínech 3. 3., 9. 4., 12. 5. a 2. 6. 2015. Děti 

si aktivně vyzkouší roli prvňáka a seznámí se 

s prostředím školní třídy. Rodiče mohou při 

činnostech děti nejen pozorovat, ale také se sami 

zapojit nebo si alespoň domů odnést zajímavé podněty, 

které jsou významné pro úspěšný start dětí do první 

třídy. Jedná se zejména o aktivity, které efektivně rozvíjí řeč a 

myšlení, grafomotoriku, koncentraci pozornosti, matematické představy 

či komunikaci dítěte s vrstevníky i dospělými.  
 

        Mgr. Ilona Hrdá, ředitelka  

 

 

 

Zpráva místní knihovny za r. 2014 
 

 

V obecní knihovně máme evidováno 107 čtenářů, z toho dětí do 15 let je 40.  

Za rok 2014 vykonali naši čtenáři 1239 návštěv, z toho 78 využilo přístup na 

internet. 64 dětí základní a mateřské školy se přišlo seznámit s provozem 

knihovny v rámci vzdělávací akce. 

Celkem bylo zapůjčeno 3 374 titulů. Tato zápůjčka se dělí na: 

- naučnou literaturu     264 (mládež 79, dospělí 185) 

- beletrii   2 741 (mládež 409,dospělí 2332) 

- periodika      369  (časopisy) 

 

Chci vyjádřit poděkování našim občanům za knižní dary naší knihovně. Jsou to: Bohumil 

Mladěnka, Silvie Kuchařová, Linda Bordovská, Jaroslav Halama, Naďa Chýlková, Zdena 

Jedličková, Monika Mamulová, Marie a Stanislav Rečkovi, Emilie Kahánková a Milada 

Dědicová. 

 

Jiří Vraspír, knihovník 

 

 



Poprvé ve školní lavici u zápisu a pak na maškarní bál  
v maskách .. 
 

Pod jedinečným hravým odpolednem pro děti v Tiché se  na maškarním bále 
organizačně podepsala Unie rodičů při ZŠ a MŠ spolu se členy  místní kulturní komise. 
Ve slunečné sobotě se dětem nechtělo  na sáně ani lyže,  brzy po obědě mířily celé 
rodiny do plného sálu kulturního domu.   
Nadšení rodiče a prarodiče museli zmapovat fotečkou  vstup nazdobeného  děťátka do 
společnosti. Nejednou bylo vidět poslední držení s maminkou a pak už  i včelka vyletěla 
do davu. Samostatně se v sále orientovali zkušení školáci, mezi maskami  se skrývali 
čerství předškoláci, kteří ve čtvrtek prožili zápis do první třídy. Bohužel, veselí  mohla 

doprovázet  i  slzička.  
Nabídka masek byla přepestrá, 
rozhodování  o nejhezčí, nejnápaditější 
bylo náročné. Přichystané odměny  by 
většinou měly patřit pečlivosti, vtipu či  
nápadu maminek a tatínků. Mezi 
tradičními princeznami  se plazila 
pětičlenná housenka, pásl se  los,  
povaloval se sněhuláček, léčit přišel 
doktor Cvak, na traktůrku se projížděl 
místní farmář… nekonečno nápadů pro 

příště.  
Další kulturní program  zajišťovali dva klaunové, s dětmi tančili, rozdávali nafukovací 
balónky zakroucené třeba do tvarů zvířátek, řídili diskotéku a dokonce asistovali  u 
bohaté tomboly.               
Na vsi se děti i rodiče navzájem znají, takže o přátelskou atmosféru nebyla nouze, 
ovšem mírná nervozita při vyhlašování nejlepších masek by se dala krájet. Pocukrovaná 
pusinka malé princezny se pochlubila: „Dostala jsem koblížek, že mi to sluší!“ Množství 
připravených lahůdek skoro nestačilo, protože rodiče dobře vědí, že ples patří dětem a  
na mlsech se tedy  nešetří. Děti necítily únavu, domů se nechtělo. Odpoledne se 
organizátorům vydařilo, proto si pochvalu zaslouží. 
 

 

 

 
Vážení občané. 
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO a.s., ve které je i 
vaše město/obec akcionářem. 
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá až do r. 1991, kdy se 
celkem 56 zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování 
zabezpečené skládky za účelem ekologického ukládání komunálního odpadu z domácností  a 
firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a města spolu založily Zájmové sdružení obcí a 
měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty se na prvotní rozjezd firmy složily, a to 
dle počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní kapitál důležitý 
pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace i výstavby řízené skládky v Životicích u 



Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy v rámci okresu byl položen. Od  doby vzniku 
uplynula spousta let, některé obce nebo města společnost opustily. Všem obcím a městům  
byly  po čase vráceny veškeré  počáteční vklady a od této doby obce  nepřispívají ani nedotují 
nejen chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby včetně 
finanční podpory. 
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová společnost ASOMPO. Tato 
společnost poté od 1.1.2002 převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového sdružení 
SOMPO. 
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala? 
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a téměř všechny 
komunální odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila 
firma zpracování skládkového plynu vznikajícího z uložených odpadů, a to formou výroby a 
následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ. Odpadním teplem vznikajícím při výrobě 
elektrické energie firma započala vytápět veškeré objekty v administrativní budově v areálu 
skládky, a později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře byl od r. 2007 
sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery).  
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a aktivitách, které jsou 
přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky dobrému hospodaření např. každoročně je 
možná výplata dividend, pořízení tašek na třídění odpadů v domácnostech a další aktivity ve 
prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím zhodnocují akcie cca 20 – 22 
%, což není opravdu málo. Tento profit je také do obcí a měst vždy rozdělen. 
Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce představit akciovou 
společnost ASOMPO. Tímto si vás - hlavně školy, neziskové organizace, spolky a členy 
zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat na prohlídku areálu firmy v Životicích u Nového 
Jičína. Předchozí domluva je vhodná. 
    

                                                             Představenstvo ASOMPO, a.s.  
 

 

3.2.2010 uplynulo 5 let od úmrtí Antonína Kloudy (nar.26.6.1929).  
Výtvarník, významný tvůrce mozaiky a vitráží na mnoha místech nejen České republiky, autor 

mozaiky sv. Mikuláše a okenních vitráží v kostele sv. Mikuláše v Tiché.  Jeho práci nalezneme 

také v Bazilice Zvěstování Panny Marie v Nazaretě, kde umělci z celého světa zobrazili ve svých 

mozaikách Pannu Marii. A. Klouda svým dílem zastupuje Českou republiku. Pohřben v Praze-

Břevnově. 

 

7.2.1850 uplynulo 95 let od narození Josefa Blažka, studoval na technice ve Vídni, kde se také 

aktivně hudebně projevoval. Po svém návratu do Kroměříže se stal sbormistrem místního 

pěveckého spolku Moravan (1880−1882, poté byl jmenován jeho čestným členem). Během svého 

dalšího života pobýval v Holešově (působil jako holešovský sbormistr ) a opět v Kroměříži. 

Sbormistr Josef Blažek byl otcem skladatele Viléma Blažka. Zemřel 12.2.1917 v Kroměříži. 

19.2.1945 uplynulo 70 let  od smrti  Ferdinanda  Vojtka, hudebníka. Vyučený tkadlec hrál na 

housle, dechové nástroje, klavír a varhany, v letech 1912–13 byl ředitelem kůru ve Frenštátě, 

1915-18 kapelníkem vojenské hudby, po I. světové válce hrál na varhany v Tiché a později ve 

Frenštátě, kde byl i učitelem hudby. Otec varhaníka Jaroslava a pěvkyně Marie Paříkové. 

Narozen 1. 2. 1872 ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

 

1.3.1880 uplyne 135 let od narození Josefa Parmy druhorozeného syna z třetí generace Parmů,  

byl po smrti otce pověřen vedením tichavské továrny. Prožil v ní složité období stále menší 

prosperity i její zánik. Ještě v roce 1918 dokončil elektroinstalaci v továrně a ve svých obytných 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=3416
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=225


domech, rovněž v úřednickém domě a v hospodářských budovách. V téže době bylo v tkalcovně 

vyřazeno staré vodní kolo a nahrazeno kaplanovou turbínou. Zemřel 23.1.1941 a je pochován v 

tichavské hrobce. 

 

7.3.1920 uplyne 95 let od uvedení divadelní hry „O pyšném Janíčkovi „ (na počest 70 nar. 

TGM), uspořádala škola. 

 

29.3.1925 uplyne 90 let od úmrtí p. faráře Aloise Ulmanna. 

29.3.1940 uplyne 75 let od smrti Leopolda Parmy, nejstaršího syna z třetí generace Parmů. Po 

ženitbě v roce 1905 s Mariannou, rozenou Reiserovou z Klokočova u Příbora, začíná podnikat se 

svým švagrem Alfrédem Reiserem, spolumajitelem velké pletárny v Klokočově a akcionářem 

mnoha továren v severních Čechách.  A. Reiser se v témže roce oženil s Leopoldovou sestrou 

Štěpánkou. Bratři Reiserové (Alfréd a Theodor) vlastnili už několik odboček klokočovské 

pletárny. Narozen 26.10.1877, pohřben do rodinné hrobky v Tiché.  

1.4.1890 uplyne 125 let od založení Dobrovolného sboru hasičského, jeho zakladatelem byl 

starosta obce a rolník Josef  Havel. V obecní radě byl Josef Havel, Leopold Parma, Jan Zátopek, 

Antonín Vašek, Jan Mužný. Prvním předsedou sboru byl Josef Havel, náčelníkem a jednatelem 

Bohdan Gerlich. 

 

6.5.1945 uplyne 70 let od osvobození obce, v časných ranních hodinách oddíly 18. armády  4. 

ukrajinského frontu Rudé armády, které přicházely od Kunčic p. O. 
 

 

 

Příprava výročí konce 2.světové války 
 
Vážení spoluobčané, pamětníci, 

 
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na připomenutí výročí konce 2. svět. války. 
Občanské sdružení Tichánek spolu s kulturní komisí připravuje tuto významnou událost 
připomenout i v souvislosti s naší obcí. Součástí  by mohla být i setkání pamětníků, kteří 
by se podělili se svými vzpomínkami s mladšími generacemi. 
Poproste svá vnoučata a zaznamenejte (písemně, nahrávky) své vzpomínky pro další 
generace, které snad už takové události budou znát jen z vyprávění. Jako inspiraci 
přikládáme vzpomínky malého chlapce na závěr války. 

 
2. světová válka očima 9letého chlapce 
 
Tichavská škola v roce 1944 
V roce 1944 byla návštěva školy přerušována častými nálety amerických letadel na Ostravu. 
Letadla létala z Itálie přes Tichou směrem od Beskyd ve velké výšce, takže za sebou nechávala 
na modré obloze bílou stopu kondenzovaných par. Když přeletěla, tak se za nimi snášelo 
množství úzkých staniolových pásků, které používali jako ochranu před radarem. Letělo 
vždycky několik desítek letadel ve formacích. Nálety bývaly hlášeny předem radiem a Němci k 
tomu vydali zvláštní mapky s označenými zónami, které pak byly radiem hlášeny,  aby každý 
mohl vědět, kde se americká letadla právě nacházejí. Nad Tichou letadla přelétala obvykle 
kolem deváté hodiny. A školník vždy zvonkem vyhlašoval letecký poplach a my jsme šli domů. 
Měli jsme přikázáno nejít po silnici , ale oklikou přes pole na okraji Tiché. Já i s Michalem 
Petrem, kteří jsme bydleli na horním konci jsme chodili spolu. Když letadla letěla směrem 
k Ostravě, tak  dodržovala formace, ale při návratu zpět jich bývalo vždy několik  poškozených a 



vracela se již bez formací, tak jak se to každému podařilo přežít, protože Ostrava byla Němci 
dost chráněna protiletadlovými děly. Letadla byla vybavena přídavnými nádržemi na benzín, 
které byly podvěšeny pod křídly a po vypotřebování je odhazovali. Tak se i jedna nádrž ocitla 
v Tiché a chlapi si s ní dovedli rychle poradit. Zbytky benzinu posloužily do zapalovačů a 
plechová nádrž po rozřezání na půlky posloužila jako člun na potok.  

Teprve po osvobození jsme se dověděli, že podstavec sochy T.G. Masaryka, která stávala 
před školou, byl po celou dobu na očích a nikoho to nenapadlo. Byl otočen nápisem ke zdi školy 
na okraji školního hřiště a my jsme na něm každou přestávku sedávali. Škoda, Němce přežil, 
ale budování socialismu ne. Prý aspoň jeho hlavu zachránil Hynek Kopelec, také spolužák. 
Říkalo se o tom, že zbytek sochy je v Tichávce pod betonovou lávkou, v peřejích a pod 
štěrkem.    
 
Přešla fronta 
V březnu 1945 při lepším počasí chodili chlapi na Tichavskou hůrku, odkud bylo za jasného 
počasí vidět směrem až k Ostravě, jak stoupá dým z požárů a dunění války. Fronta se před 
opevněním mezi Ostravou a Opavou na čas zastavila a vytoužená svoboda se stále 
nedostavovala. Němci zatím dělali opatření v obci proti postupu Rudé armády, kopali 
protitankové zákopy a zřizovali zátarasy z mohutných kmenů stromů. V té době se již ve škole 
neučilo, protože Němci ji zabrali pro svůj lazaret. Jeden z těchto zátarasů byl v blízkosti školy 
poblíž betonové lávky. Nevím, jestli vůbec měli Němci čas tento zátaras uzavřít. Vzpomínám 
jen, že ihned po osvobození,  když jsem okolo šel, tak jsem viděl poblíž zátarasu jedno zničené 
nákladní vojenské auto, nevím, jestli bylo německé, nebo ruské.  

 Další protitankové zákopy byly vykopány za lesem Tížová poblíž hospody Žuchova. Fronta 
už musela být docela blízko. 
       Bydleli jsme na horním konci Tiché, v malém domku daleko od silnice, který byl u polní 
cesty vedoucí na tzv. Humbarek. Viděli jsme po silnici od Kunčic do Tiché projíždět nepřetržitě 
transporty německého vojska, které se skládaly zčásti z nákladních aut, ale většinu tvořily 
koňské povozy. Před dům, kde jsme bydleli, přijel povoz tažený koňmi a malý oddíl německé 
armády. Měli jsme strach, jestli nás z domu nevyženou a neubytují se tam, ale nechali nás na 
pokoji. Pamatuji se na jednoho z nich, který nebyl Němec, ale Ukrajinec (asi Vlasovec) a 
jmenoval se Fedor a celkem jsem se s ním dorozuměl. Jako zbraň neměl pušku, ale jen pistoli u 
pasu.  Kousek před zahrádkou, poblíž kamenného kříže, postavili Němci dělo, které namířili 
proti očekávanému směru postupu ruské armády směrem ke Kunčicím. Je zajímavé, že Fedor 
mi říkal, že mají větší strach z partyzánů, než ze samotné fronty.  Začínalo jít skutečně do 
tuhého. Hukot fronty již bylo slyšet docela jasně. Mezi temným duněním se občas ozývaly 
jednotlivé výstřely z děl.  Slyšeli jsme nad chalupou létat dělostřelecké granáty, které dopadaly 
do potoka Rakovce ve vzdálenosti několika set metrů. Seděl jsem se svými strýčky na kládách 
za stodolou a měli jsme strach, co udělat, aby se doba, než se převalí fronta, dala přežít v 
bezpečí. Dělostřelba po několika výstřelech v sobotu odpoledne ustala. Bylo však jasné, že 
nebezpečí stále hrozí. Nezbylo než čekat, jak vše dopadne, jestli budeme mít to štěstí, že se 
nám všechny střely vyhnou. 

 Rodina se rozhodla, že další setrvávání v domě, před kterým je postavené dělo, je 
nebezpečné a musí se něco udělat. Všichni usoudili, že nejlepší bude ukrýt se v lese. Spolu se 
sousedy sbalili nejzákladnější věci, naložili a vydali se s vozem taženým kravami při setmění 
k lesu za Živičkami směrem ke Kunčicím. Bylo již hodně tma, když jsme se přiblížili na dohled k 
okraji lesa, a pak se přihodilo něco, s čím nikdo nepočítal. Němci, kteří měli obsazený okraj 
lesa, ve strachu z partyzánů začali po nás pálit z kulometu. Syčící kulky naštěstí nikoho ve tmě 
netrefily, ale museli jsme se plížit zpět. Bylo štěstí, že vůz s kravkami, na kterém byly naloženy 
nejpotřebnější věci, se trochu opozdil a byl zatím vzadu mimo nebezpečí. Nezbylo tedy nic 
jiného, než se vrátit. Mezitím již nastala úplná noc a návrat do chalupy přes všechno nebezpečí, 
které se v okolí skrývalo, byl pro nás jedinou možností. Celá rodina neměla ani pomyšlení na 
spaní. Ještě před půlnocí odvezli Němci dělo a brzy nato odjeli i vojáci s povozy. Nastalo ticho a 
jen po silnici od Kunčic i nadále projížděly vojenské povozy a auta. Další děj jsem zaspal.  

 Krátce před ránem nastala malá přestávka a bylo slyšet jen občasné výstřely z ručních 
zbraní. Brzo po rozednění se objevili první ruští vojáci. Také do naší chalupy přišel jeden Rus. 



Jeho hlavní zájem se soustředil na alkohol. Nechtěl se nechat odbýt. Naštěstí se objevil další 
ruský voják, který jej vyhnal. Teprve mnohem později jsme pochopili, že ti ruští vojáci, kteří se 
objevili jako první, byli asi z trestných oddílů, a z toho vyplývala i jejich hrubost a bezohlednost. 

  Již od začátku roku 1945 se ve škole nevyučovalo, protože tam Němci zřídili lazaret, 
Němci při svém ústupu nezapomněli vyhodit most ve středu obce a bylo slyšet, i jak vyhodili 
most u Střelnice ve Frenštátě. Příliš tím situaci postupující Rudé armádě nezkomplikovali, 
protože most se rozlomil uprostřed a jeho konce zůstaly ležet na opěrách, takže pro provizorní 
obnovení funkce mostu stačilo navézt nějakou stavební suť a kameny do střední části mostu a 
dalo se přejet. 

 Tichavjané hned v neděli ráno postavili u hospody máj a  sešli se tam všichni, kdo mohli. 
Také já jsem se toho se svou maminkou zúčastnil. Byla to obrovská úleva a radost, která 
všechny ovládla. Přesto se tato radostná situace nevyhnula pokusům o vyrovnání účtů s 
některými lidmi, kteří se s Němci pokoušeli kolaborovat, ale obešlo se to bez většího násilí. 
Viděl jsem, jak se tam jeden pán za volání „ty jsi udavač a kolaborant“ bil jednoho člověka 
deštníkem po zádech a hnal ho pryč. Škola byla nadále uzavřena, protože tam pro změnu 
udělali lazaret Rusi. Tak se skoro půl roku nevyučovalo.  

 Pokud si pamatuji, tak žádný dům v Tiché nepřišel k válečné újmě a nebyl poškozen. 
Nejbližší místo, kde jsem viděl ničivé následky bombardování, bylo kino ve Frenštátě a továrna 
na hrnce u nádraží, které byly zasaženy bombami. Zato když jsme se stěhovali do pohraničí a 
já jsem jel nákladním autem, tak jsem viděl rozbitou Ostravu a Opavu, takže sutiny zasypaly 
chodníky a ulice byla jen ve středu průjezdná pro nákladní auto. Zvláštní dojem na mne udělal 
průjezd Hrabyní, kde nezůstal stát žádný dům a množství tanků v polích podél silnice při 
výjezdu z Opavy. 

Kašpárek Maxmilián 
 

 

Farní okénko 

 

„Dávejte si pozor“ – tato slova nám zaznívají 
z Ježíšových úst hned na začátku doby postní. Slyšíme je 
jako přátelskou výstrahu, což znamená, že se nemusíme 
klepat hrůzou, ani být v beznaději, že jsme už ztraceni. 
Máme v těchto slovech hledat Boží lásku, máme je tedy  
přijmout za celý svůj celoživotní program, který máme 
obnovovat ve svém životě, zvláště v postu. Jsou to slova 
podobná rodičovskému napomneutí nedospělému, kterého rodiče neodsuzují, ani 
nekárají, ale která mu připomínají, jak velké nástrahy a nebezpečí na něj čekají. 
Ježíšovými slovy proniká taková ozvěna citlivé lásky, která rozhodně není 
agresí, ale tou velkou obavou, protože nás Ježíš velmi dobře zná a ví, jak křehcí 
jsme, jak jsme zapomnětliví ke svému jedinému cíli a smyslu  života. 
To, že se někdo modlí, postí a koná dobré skutky, to se rozumí samo sebou. 
Důležité je, jakým způsobem a s jakou dispozicí konáme  všechny možné skutky, 
které tak ukazují na naši víru. 
Máme proto zkoumat své nitro a nesmíme se nikdy spokojit s tím, že víme „co“a 
a „jak“. Takto jsme s velmi starostlivou láskou upozorňováni, abychom 
neúnavně a stále znovu hledali Boha a jeho království. 
K tomu ať nám zase znovu poslouží tato roční postní doba. 
 
 



VELIKONOČNÍ   BOHOSLUŽBY:  
29.03.2015  neděle  KVĚTNÁ NEDĚLE    10:00 hodin  
02.04.2015 čtvrtek  ZELENÝ ČTVRTEK   18:00 hodin  
03.04.2015 pátek  VELKÝ PÁTEK    18:00 hodin 
04.04.2015 sobota  BÍLÁ SOBOTA    19:00 hodin  
05.4.2015 neděle  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 10:00 hodin 
06.04.2015 pondělí  PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  10:00 hodin 
 

P. Miroslav Horňák 
 

 
 Výtěžek sbírky r. 2015  v naší obci:  41 902,00 Kč 
 
 Poděkování všem štědrým dárcům a také malým i velkým  
 koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat. 
 
       CHARITA Frenštát p. R. 

 

 

 

 

 
 

www.fotbalticha.cz 

 

Přípravné zápasy "A" mužstva:  

LEDEN 

 Neděle  25.01. 2015   14:00   TICHÁ vs. Zubří    1:2 

ÚNOR 

 Sobota  07.02.2015   16:00   Horní Bečva vs. TICHÁ   2:2 

 Neděle  22.02.2015   14:00  TICHÁ vs. Trojanovice I.              2:1 

BŘEZEN 
 Neděle  01.03.2015   17:00   Hukvaldy vs. TICHÁ  
 Neděle  15.03.2015   16:00   TICHÁ vs. Pustějov  
 Neděle  22.03.2015   12:00   TICHÁ vs. Nošovice  

 

TJ SOKOL TICHÁ HLEDÁ HLASATELE PRO DOMÁCÍ UTKÁNÍ 
Fotbalový oddíl TJ SOKOL TICHÁ přichází se zajímavou nabídkou - hledáme 

hlasatele. Jedná se moderování všech utkání mužů, která se odehrají na hřišti v 

Tiché (odměna dle dohody). 

Zájemci získají podrobnější informace na telefonním čísle 731 452 960, anebo na e-
mailové adrese info@fotbalticha.cz 

http://www.fotbalticha.cz/
mailto:info@fotbalticha.cz


 

ROZPIS  JARO  2015 
  

 
 
 

 

 

 



SDH informuje 
  

 

BASO, BASO, ODCHÁZÍŠ NÁM… 

 

Co dělat v sobotu čtrnáctého?  

Tichavjané měli jasno: hasiči všechny pozvali na končinový ples. 

Vtipnému programu předcházelo mnohodenní nevážné vymýšlení 

námětů.      

                                                  

„Milé dámy, milí páni,                                            Co občané natropili,     

přišli jsme vám zvěstovat,                                     ne, aby nám někdo lál,   

co se v Tiché přihodilo,                                          nezlobte se, buďte milí, 

o tom vám chceme  zazpívat.                                    máme přece candrbál.“ 

 

S neskrývanou zvědavostí  zaplnili domácí i přespolní  velmi rychle kulturní dům, zakoupili  

pití i mlsy a už se čekalo na program - sólo na křídlovku, hrobař, který vyměřil hrob. 

Překvapivou novinkou bylo  „zneužití“ papamobilu pro dva spřátelené faráře.  Důležitý byl 

dohled, zda ministrant doplnil vůz  správnou  výbavou. Ostrá kázání  měla vždy  lidský cíl. 

Mnohá peprná slova byla i v následných ironických popěvcích. Vtipné posměšky, které   

opět rozesmály i  roztleskaly sál,  si museli vyslechnout  provinilci, např. trenér malých 

fotbalistů či členové pracovní  čety . 

Dojemná byla závěrečná společná píseň,  kdy všichni povstali a loučili se: 

 „… Protože tě rádi máme, na čas jen tě pochováme, 

pak zas budeš nám tu pro radost, připomínat naši mladost. …“     

                              

Smutek  si  nikdo nechtěl užít, Heliantus zval další hodiny k tanci. Napětí před tombolou 

bylo vidět i z balkónu. Jeden výherce se podivuje nad neživým psíkem, druhý se raduje z 

živého kapra.                                            

 

SDH v Tiché letos slaví 125 let založení  sboru.  Členové začali  oslavy  se všemi  

spoluobčany  velmi zdařile.  

 

Díky Bufe, Žížo s tátou, Sionko, Věrko  a všichni ostatní dobrovolníci. 

 

Kulturní komise připravuje: 

01.05.2015   Stavění májky s programem 

06.05.2015   Položení věnců - výročí osvobození obce Tichá 

06.05.2015 - 08.05.2015  

Výstava k 75. výročí konce 2. světové války 

30.05.2015   Kácení máje s programem 

(bližší informace k plánovaným akcím budou uvedeny v příštím čísle zpravodaje, 

který vyjde ke konci měsíce dubna) 
 



J U B I L A N T I:  
 
 

Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem jubilantům 
dožívajících se významných životních výročí v měsíci dubnu 2015.  
   

* Marie Jandová, Milan Šabata, Jiří Polášek 

* Jaroslav Piskoř 

* Štěpánka Adamcová 

* Emilie Černošková 

* Žofie Vaňková  
 

 

50 let manželství - Zlatou svatbu oslavili:  
 

Ladislav a Marta  J a n č o v i 
 

B L A H O P Ř E J E M E  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

                                                                                         
 

                           Výukový kurz Nordic Walking (chůze s holemi) pro seniory 

 

Odbor sociálních věcí i letos připravil pro cílovou skupinu senioři 60+ výukový kurz Nordic Walking. Ve 

třech hodinových lekcích zájemce o Nordic Walking provedou zkušení instruktoři z Wellness centra 

Radosti ve Frenštátě pod Radhoštěm. Během první hodiny budou účastníci seznámeni s teorií Nordic 

Walking, naučí se správně používat hole, pozornost bude věnována správnému dýchání i závěrečným 

protahovacím cvikům. 

Počet účastníků úvodní lekce je omezen na 12 osob, proto je nutné, aby se zájemci o kurz přihlásili do 

středy 8. 4. 2015 na telefonním čísle 556 833 177 (paní Bronislava Papáková), emailem na 

bronislava.papakova@mufrenstat.cz  nebo osobně na odboru sociálních věcí (kancelář č. 37). 

Úvodní lekce proběhne v úterý 14. 4. 2015 v 10.00 hodin před recepcí Městského úřadu Frenštát pod 

Radhoštěm. 

Kurz i s případným zapůjčením holí je zdarma. 

 
 

 

ABYCHOM NA NĚKOHO NEZAPOMNĚLI… 

 

  Vážení čtenáři a spoluobčané, obracíme se na vás s prosbou. Jak jistě někteří z Vás vědí, v letech 2013-

2014 vydal Okrašlovací spolek Rozhledna dvě knihy s tématikou Beskyd. První s titulem „Cestami 

lesními od Lysé až po Radhošť“ byla velice rychle rozebrána a na základě značného zájmu veřejnosti 

organizujeme v červnu 2015 její dotisk. Druhá s titulem „Osady a samoty Zadních hor v historii a 
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v obrazech“ vyšla k 1. listopadu 2014 ve vyšším nákladu, avšak ve velmi krátké době bude rozebrána 

také.  

  Uvažujeme o vydání knihy třetí, jejíž zpracování se neobejde bez Vaší pomoci. Kniha bude opět 

kolektivním dílem více autorů a měla by se jmenovat „O lidech v Beskydech“ s podtitulem „a o 

pozoruhodných přírodních zajímavostech Beskyd“.  

 

  Pokud jde o lidi v Beskydech, chtěli bychom připomenout mnohé z těch, o nichž se dnes málo ví. Jde 

například o obětavé učitele, faráře, lesní dělníky a techniky, členy samospráv, starosty, úředníky, 

hostinské, dopravce, řemeslníky, místní umělce, sedláky a rolníky, drobné podnikatele a výrobce, 

písmáky a kronikáře a všechny ty muže a ženy, kteří vždy byli jakousi solí země.  

 

  Budeme Vám zavázáni, když nám zašlete náměty (jméno, působiště a činnost osoby), případně pošlete 

podklady (a fotografie), či dokonce napíšete konkrétní stať sami, čemuž budeme jen rádi. Bez Vaší 

pomoci se neobejdeme, právě proto, „abychom na někoho nezapomněli“. 

 

  A nezapomeňte také, že kniha bude mít podtitul „o pozoruhodných přírodních zajímavostech Beskyd“. 

Třeba něco víte, o čem by se mohli dozvědět i ostatní. 

Kontakt na nás je Okrašlovací spolek Rozhledna, Čeladná 42, 739 12 Čeladná, e-mail: 

ondrejnikrozhledna@seznam.cz ; tel.: +420 724 100 646. 

 

Předem děkujeme za Vaši pomoc.  

 

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

 

 

 Diakonie Broumov,  

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

 
 VYHLAŠUJE 

 SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 Peří, péřové přikrývky a polštáře 

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

 Knihy 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 

 

 

mailto:ondrejnikrozhledna@seznam.cz


Sbírka se uskuteční : 

 
dne:    pondělí 20.04.2015,   úterý 21.04.2015  

 

čas:    10°° - 12°° hodin,  14°° - 17°° hodin 

 

místo:   kulturní dům Tichá – šatna u vstupu 

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme:   tel. : 491 524 342, 739 999 112 
 

Sbírku pro Diakonii Broumov provede sociální komise při OÚ v Tiché. 

 

 

 



Placená inzerce:  
 

Vyměním domek 3 +1 s příslušenstvím, vytápění - plyn, malá zahrádka, garáž nutno 

opravit, v Dolním Sklenově střed, za 2 pokojový byt v přízemí s balkonem v Tiché,  

anebo v okolí, případně ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

V naší obci lékař, pošta, obec. úřad, knihovna a další. Doprava: místní 10 Kč i státní.  

Dům stojí 1milión, zbytek nutno doplatit. 

Kontakt: mob. 776 369 545, e-mail: phanasova@seznam.cz  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znalecké posudky 
znalecké posudky pro finanční úřad  

obvyklá cena nemovitých věcí pro dědictví 

převody nemovitých věcí (domy, pozemky) 

darovací i kupní smlouvy, věcná břemena 

Ing. Miroslav Matúš - soudní znalec 

742 75  Lichnov 264 

Mobil: + 420 608 731 468 

Email: matusm@tkrlichnov.cz 

 

 

 

 

 

                    742 75  Lichnov 264 

                 mobil: +420 608 731 468 

          email: matusm@tkrlichnov.cz 
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