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Usnesení  č. 11  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   17.09.2012: 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění:  
 
11/165:1) určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Šmajstrlu, p. Zdeňka Švrčka, zapisovatelkou    
  p. Ludmilu Havlovou 
11/166:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 
11/167:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 10/2012 ze dne 18.06.2012 
11/168: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 
 1) č. 52/2012/1,2,3, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2012 
 2) č. 54/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2012 
11/169:1) schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012  
11/170:1) schvaluje pořadí plánovaných investičních akcí rozpočtového výhledu    

  2012-2016 dle jejich důležitosti: 
   1. přístavba budovy základní školy, čímž vznikne další třída 
   2. vybudování multifunkčního hřiště   
   3. rekonstrukce obecních budov 

11/171:1) schvaluje uzavření smlouvy na pronájem zemědělských pozemků  v majetku obce   
  o celkové výměře 26,1701 ha na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok v ceně 2 000,00 
  Kč za  1 ha s p. Pavlem Špačkem, SHR, 742 74 Tichá č. 484, IČ 68336586, DIČ   
  CZ6504080110 
11/172:1) schvaluje prodejní cenu části pozemku parc. č. 1027 v k.ú. Tichá ve výši  10,00 Kč / 1 m2 
11/173:1) bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Tichá v roce  
  2012, provedeného dne 29.08.2012 kontrolní skupinou KÚ MSK  Ostrava ve složení - Ing. 
  Alexandra Klajmonová, Ing. Eva Hubinková, k datu 31.07.2012 
11/174:1) schvaluje výši sazby místního poplatku na provoz systému, shromažďování, sběru,  
  přepravy, třídění, využívání a odstrňování komunálních odpadů pro r. 2013 ve výši 380,00 
  Kč na 1 poplatníka 
11/175:1) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému,  
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrňování  komunálních odpadů  
  na r. 2013 
11/176:1) pověřuje p. Zdeňka Švrčka, člena zastupitelstva obce, k účasti na Valné hromadě  
  honebního společenství Tichá – Mniší a zplnomocňuje jej  k hlasování 
11/177:1) uděluje výjimku z počtu žáků dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 
  v platném znění, pro školní rok 2012/2013 Základní škole a mateřské škole Tichá,  
  příspěvkové organizaci 



            2) schvaluje dofinancování rozpočtu Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové  
  organizace, na základě udělené výjimky z počtu žáků, a to  celkem za r. 2012 částku  
  1 653,00 Kč 
11/178:1) bere na vědomí dopis Exekutorského úřadu Brno-město 
11/179:1) bere na vědomí protokol č. 823/12/888 o kontrole plnění povinnosti v nemocenském  
  pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a  
  příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedená dne 27.08.2012 u Okresní správy  
  sociálního zabezpečení v Novém Jičíně 
11/180:1) bere na vědomí výsledky měření objemové aktivity radonu v objektu Tichá č.p. 278 –  
  mateřská škola 
11/181:1) uděluje souhlas Občanskému sdružení TICHÁNEK o.s., se sídlem Tichá 523, 742 74,  
  s užíváním znaku obce Tichá pro potřeby zhotovení naučných tabulí projektu „Naučná  
  stezka Tichá“ 
 
 
 

 
 

 

♣ Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v IV. čtvrtletí 2012: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   říjen    03.10,  17.10., 31.10.2012 
   listopad  14.11., 28.11.2012 
   prosinec  12.12., 26.12.2012 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   říjen    04.10,  18.10.2012 
   listopad  01.11., 15.11., 29.11.2012 
   prosinec  13.12., 27.12.2012 
 
- plasty:    (vždy pátek, sudý týden) 
   říjen    05.10,  19.10.2012 
   listopad  02.11., 16.11., 30.11.2012 
   prosinec  14.12., 28.12.2012 
 
      
- nápojové kartony:  03.10., 24.10., 14.11., 05.12., 26.12. 2012 
 
- bioodpady:   budou vyváženy  2x týdně 
      svozové dny  pondělí, čtvrtek 
      do konce listopadu (dle počasí) 
   

♣ Poruchy veřejného osvětlení: 
Opět tady máme podzim, den se nám krátí,  a proto se na Vás obracíme s prosbou o nahlášení poruch 

veřejného osvětlení. Můžete se zastavit osobně na obecní úřad, případně zavolat na tel. 556 858 128, 

anebo zaslat zprávu na emailovou adresu: obecni.urad@ticha.cz . Upozorněte hlavně na světla, která 

tzv. blikají, protože tyto poruchy nelze při běžné prohlídce odhalit.  

 



♣ Ořezání větví a stromů u místních komunikací: 
Pokud jste majiteli pozemků, které se nacházejí v blízkosti obecních komunikací, 
proveďte ořezání větví a křovin, které do těchto komunikací zarůstají. Zamezí se tak 
problémům nejen při vývozu odpadu, ale také znesnadňují provedení zimní údržby 
těchto komunikací. V zimním období také omezte parkování kolem těchto místních 
komunikací – vaše vozidla brání řádnému provedení údržby a je zde nebezpečí jejich 
poškození.  

Děkujeme. 
 

 

Termíny vývozu odpadu 
 
Sběr nebezpečných odpadů bude proveden v sobotu 06.10.2012 mobilním způsobem na 
těchto stanovištích: 
 Pěstitelská pálenice   11°° - 12°° hodin 
 Střed obce – parkoviště  12°° - 13°° hodin 
 Dolní prodejna    13°° - 14°° hodin 
 
Sběr objemných odpadů bude proveden v pátek 05.10.2012 a v sobotu 06.10.2012 do 
kontejnerů přistavených na jednotlivá stanoviště, a to: 
 
Pátek 05.10.2012   15,00 – 15,30 hodin  Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386 
    15,30 - 16,00 hodin  Žuchov – autoplechy Zátopek 
    16,15 – 16,30 hodin  Niva – u domu p. Dědice, T 319 
    16,45 – 17,00 hodin  Pružiny – u domu p. Rečka, T 283 
 
Sobota 06.10.2012  10,00 – 12,00 hodin  u Vašíčkova mostu 
    10,15 – 12,15 hodin  u pěstitelské pálenice 
    10,30 – 12,30 hodin  střed obce – parkoviště 
    13,00 – 15,00 hodin  u střediska ZD Tichá 
    13,15 – 15,15 hodin  u ČOV 
    13,30 – 15,30 hodin  u dolní prodejny 
    13,45 – 15,45 hodin  u domu p. Janče, T 33 
Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 06.10.2012 a provede jej místní sbor 
dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud 
budete chtít odevzdat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad, 
aby byl šrot odvezen přímo od vašeho domu. Do části Žuchov, Pružiny a Niva nebudou 
hasiči zajíždět, pouze na základě vašeho telefonického oznámení o odevzdání většího 
množství šrotu. Telefon na obecní úřad: 556 858 128. 

Volby do zastupitelstev krajů 

Na základě Rozhodnutí prezidenta republiky (viz. Sbírka zákonů č. 224/2012 ze 
dne 29. 6. 2012) se volby do zastupitelstev krajů  

uskuteční ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012. 
V první den voleb – v pátek 12. října 2012 proběhne hlasování od 14.00 do 
22.00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 13. října 2012 se bude hlasovat od 
8.00 do 14.00 hodin. Sčítání výsledků hlasování proběhne v sobotu, 
bezprostředně po uzavření volebních místností. 



V naší obci volby proběhnou v místnosti klubu důchodců na obecním úřadě. 

Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, 
případně požadovat doplnění nebo provedení oprav. Ověření se provádí 
v kanceláři obecního úřadu - evidence obyvatel. 

Novela zákona o volbách do zastupitelstev krajů umožňuje poprvé při letošních 
volbách do krajských zastupitelstev požádat příslušný obecní úřad o vydání 
voličského průkazu. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v 
jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský 
průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro 
okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve 
stálém seznamu v územním obvodu kraje. Tudíž lze volit jen v územním obvodu 
kraje dle místa trvalého pobytu. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 
OSOBNĚ u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 
hod. dne 10. 10. 2012) nebo PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb (tj. do 16.00 hod. dne 5. 10. 2012) obecnímu úřadu; toto podání musí 
být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v 
elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v 
elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné 
žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Ověření 
podpisu voliče v souvislosti s žádostí o vydání voličského průkazu nebo s 
případným pořizováním plné moci k převzetí voličského průkazu je osvobozeno 
od povinnosti hradit správní poplatek. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech 
voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby 
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 

 

Základní škola informuje 
 
V základní škole jsme 3. září přivítali 16 prvňáčků. Celkem školu 
navštěvuje 74 žáků. V mateřské škole je 53 dětí. Všichni jsme 
uvítali, že náročné opravy, zateplení budovy mateřské školy a nová 
střecha na základní škole, byly dokončeny před zahájením školního 
roku. 
Novinkou našeho školního vzdělávacího programu je výuka 
angličtiny již od 2. ročníku. Jedna hodina týdně bude zaměřena 
především na konverzaci.  Žáci první třídy mohou navštěvovat 

kroužek angličtiny. 
Svým programem jsme se podíleli na oslavách k 1. výročí založení občanského sdružení 
Tichánek, které se konaly 7. září na fotbalovém hřišti. V úterý 11. září jsme uspořádali již 13. 
ročník soutěže     „O nejrychlejšího běžce školy.“ 
Věříme, že navážeme na úspěchy z loňského školního roku, kdy se náš žák  Ondřej Trinkewitz 
umístil na 1. místě v republice v matematické soutěži. 
Úspěšný školní rok 2012 / 2013 přeji nám všem. 

         Ilona Hrdá, ředitelka školy 



 

NADAČNÍ DEN v obci Tichá  

Dne 30.6. 2012 proběhl v obci Tichá NADAČNÍ DEN, který pořádala Obec Tichá ve 
spolupráci s jedním ze středisek Slezské diakonie KARMEL Tichá a místním mysliveckým 
sdružením Hubert. Celá akce byla organizována především na podporu střediska KARMEL 
Tichá.  

Karmel Tichá je jedním z mnoha středisek, které provozuje Slezská diakonie.  
Na středisku KARMEL Tichá jsou poskytovány dvě sociální služby. Jednou je domov pro 
osoby se zdravotním postižením, druhou je denní stacionář. Středisko poskytuje služby 
dospělým osobám se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovaným 
postižením, především osobám s rysy autismu. Péče o klienty je individuální, a to s ohledem 
na jejich potřeby. Služby, které jsou poskytovány, se zaměřují nejen na rozvoj 
sebeobslužných a komunikačních dovedností, ale také na pracovní terapie různého druhu, 
případně na rozvoj volnočasových aktivit, ke kterým patří také kultura, sport, hudba, 
příroda.  

Již výše zmíněný NADAČNÍ den proběhl v slunečném počasí a v pohodové atmosféře. 
Pro návštěvníky byl připraven pestrý program – dechová hudba HUŤAŘKA, cimbálová 
muzika PRAMÍNKY, valašský soubor RADHOŠŤ, bylo možné shlédnout brejk i rapery, 
nechyběla ukázka canisterapie společnosti Podané ruce, soutěže pro děti, které připravilo 
Centrum volného času Astra, ukázky hasičské techniky, ukázka kol firmy BIKE FUN, 
možnost projížďky na ponících z jezdeckého oddílu Trojanovice. K shlédnutí byla 
myslivecká výstava a výstavka prací a aktivit klientů střediska KARMEL Tichá. Návštěvníci 

si mohli zakoupit  nápoje, chutné občerstvení i 
medové výrobky. K závěru nechyběla hodnotná 
tombola. 

Výtěžek z Nadačního dne v obci Tichá činil 

15 100 Kč a byl předán středisku KARMEL 

Tichá jako sponzorský dar. Tento 

sponzorský dar bude využitý na charitativní 

účely pro klienty tohoto střediska.  

Nadační den (tímto také středisko KARMEL) podpořilo více firem, organizací, osob - a to 
tím, že darovali potraviny na občerstvení, věcné ceny do tomboly nebo se podíleli kulturním 
vystoupením během Nadačního dne nebo připravili další doprovodný program (např. hasiči, 
Astra), či darovali finanční částku na podporu Nadačního dne a  střediska. Mnoho lidí nás 
podpořilo také tím, že bez nároku na odměnu pomohli při organizaci samotného dne (např. 



zajištění ozvučení, občerstvení, příprava posezení, apod.). Tato aktivita a vstřícnost je 
opravdu nevyčíslitelná.  

 
Věřím, že všichni, kdo se na této akci podíleli, mají z proběhlé akce stejnou radost 

jako já. Chtěla bych tedy  poděkovat všem, kdo nás i letos přišel na tuto akci podpořit, ať 
jako spoluorganizátor nebo jako návštěvník, opravdu děkuji všem za jejich podporu. Snad 
všichni odcházeli s pocitem, že se pobavili, a že bylo fajn.  
 
Mgr. Lenka Klepáčová – vedoucí střediska KARMEL Tichá  
 
 
 

Tichavšti  myslivci bilancují 
 

Myslivecké sdružení Hubert Tichá, dále jen MS, myslivecky 
hospodaří v honitbě, která měla  v době pronájmu od 6.6.2003 výměru 
1618 ha, z toho zemědělský půdní fond 1213 ha, lesní půdní fond 340 
ha, vodní plochy 40 ha a ostatní plochy 25 ha. Honitba byla pronajata na 
10 let s nájmem 10,- Kč za 1 ha, tj. 161.800,- Kč za celé období. 

Myslivci svou činnost na úseku myslivosti vykonávají v souladu 
se směrnicemi vydanými MěÚ Frenštát pú. R., odborem životního 
prostředí,  které mimo jiné určují normované stavy všech druhů 
užitkové zvěře, tj. zvěř vysoká, daňčí, srnčí, černá, zaječí a bažantí, ale i 
počet kusů určených k odlovu. U srnčí zvěře se MS daří stavy průběžně 
dodržovat a odstřel plnit. Zvěř jelení, daňčí a černá není zvěří stálou, ale 
migrující, přesto MěÚ povolil její odstřel dle schválených pravidel. 

Příznivé počasí a bohatá úroda žaludů a bukvic v loňském roce má za vinu, že stavy divočáků se zvyšují i 
zde pod Beskydami a výskyt prasat v honitbě je častější. Jen pro zajímavost bylo od r. 2003 do r. 2011 
v honitbě uloveno 42 divokých prasat a v letošním roce už je to prasat 10. K odlovu černé zvěře se 
snažíme přistupovat zodpovědně, abychom zabránili případným škodám na polních kulturách. U zvěře 
drobné, tj. zajíc, bažant a koroptev, jsou stavy mizivé. Počty drobné zvěře ovlivňují různé faktory, jako je 
jednotvárné zemědělské hospodaření na většině plochy honitby, celoplošné sečení travin stroji, které 
nedávají žádnou šanci mláďatům zvěře odběhnout do bezpečí. Dále to jsou vysoké stavy predátorů, 
neboli zvěře škodné, tj. dravců, lišek a kun, od r. 2003 do r. 2011 bylo v honitbě uloveno 234 lišek, letos 
již 33, dále bylo uloveno 120 kun a 5 psíků mývalovitých, což je šelma, která se k nám rozšířila 
z Dálného východu. Abychom pomohli přírodě v zachování drobné zvěře v honitbě, vypustili jsme za 
dobu pronájmu celkem 54 zajíců, 749 bažantů a 177 koroptví, za což jsme zaplatili 189.000,-Kč. U 
vypouštění zajíců máme dobré výsledky, jelikož se jejich počty zvedají. U zvěře pernaté je výsledek 
nulový. 

Jak již bylo uvedeno, snažíme se zvěř udržovat ve stavech, jak je nám určeno.  Abychom dosáhli 
dobrého zdravotního stavu a dobré tělesné kondice u zvěře, zajišťujeme dostatek krmení do 44 krmných 
zařízeních na zimní období, aby zvěř nestrádala. Za období pronájmu jsme vlastními silami usušili na 500 
m3 sena, zajistili pšenici, oves, granule, žaludy, kaštany, ale i kamennou sůl, vše v hodnotě 310.000,- Kč. 
Pro zlepšení úživnosti honitby jsme se souhlasem majitelů pozemků zřídili a udržujeme 7 zvěřních 
políček o celkové výměře 2.32 ha. Políčka jsou osívána ozimou pšenicí, ovsem a pohankou. Na některých 
políčkách jsou vysázeny topinambury tzv. židovské brambory. Proti střečkům u srnčí zvěře jsme 
prováděli proléčování Rafendazolem. Tyto ozdravné akce stály naší pokladnu více jak 20.000,- Kč. 
 Snažíme se zajišťovat krmivo do krmelců za nemalého úsilí, ale na naší snaze přikrmovat zvěř 
v době nouze parazitují domácí zvířata některých „chovatelů“, které hlad vyhání do lesa a zde sežerou 
vše, co jsme připravili pro zvěř a ke krmelcům nám chodí jako ke korytu. Není vzácností potkat kdekoli v 
Tichavské hůrce stádo ovcí a koz, tento problém je ale i v jiné části honitby Dlouhý potok. Pro letošní 



zimu budeme tyto „návštěvy“ zvířat dokumentovat a řešit s majiteli anebo cestou správního orgánu při 
MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. 

Pro naší honitbu máme předepsáno 5 lovecky upotřebitelných psů, což se nám díky obětavosti 
členů - psovodů daří a v současné době máme ve stavu 8 těchto psů. 

Pro širokou veřejnost pořádáme pravidelně v měsíci listopadu „Hubertský večer“ se zvěřinovými 
specialitami, kdy zisk z těchto akcí nám pomáhá krýt finanční náklady na krmivo. Dle požadavků občanů 
propůjčujeme mysliveckou chatu na různé rodinné oslavy. Již třikrát jsme bezplatně pronajali myslivecký 
areál pro konání Nadačního dne pro Slezskou diakonii - Karmel Tichá, kde se naši členové, bez nároku na 
odměnu, starají o zvěřinovou kuchyni, vzduchovkovou střelnici a jiné úkoly ke zdaru akce. 

V daném příspěvku chtěl výbor MS stručně seznámit veřejnost s činností našeho sdružení za 
desetileté období pronájmu honitby od Honebního společenství Tichá - Mniší a upozornit na to, že 
myslivost není jen střílení, ale hlavně péče o zvěř a zlepšování podmínek pro život zvěře, jak jsme se 
zavázali podpisem smlouvy o pronájmu. Za uvedenými statistikami jsou ukryty tisíce hodin za účelem 
zvelebování podmínek pro zvěř a získáni nemalých finančních prostředků pro financování potřeb MS,   
které obětaví myslivci věnuji svému koníčku na úkor svých rodin. Rovněž by měl článek vyvrátit různé 
nepravdy a pomluvy na naše sdružení, které kolují po vesnici. 
 Děkujeme všem, kdo nám byli v tomto úsilí nápomocni, zejména honebnímu výboru za užitečné 
konzultace a těšíme se na další možnou spolupráci. 

 
     Za výbor MS Hubert Tichá Josef  Fojtík, jednatel MS 

 

 

Farní okénko 
Skončilo nám léto i prázdniny a blíží se konec 

církevního roku - 2.12.2012,  i občanského roku 
31.12.2012. Čas nám utíká a zase jsme o rok starší.  Ve 
farnosti jsme tento rok vyklidili márovnu pod kostelem 
a vytvořili tam místnost pro naše pravidelné společné 
setkávání – pohostinnou místnost, ve které především 
v neděli po mši svaté  ještě chvíli posedíme u kafe, 
čaje či piva, a někdy i u něčeho k zakousnutí.  

Určitě není spokojenost jenom na mé straně, že nemusíme přicházet na mši 
svatou a odcházet z ní jako anonymní křesťané, kteří se nezajímají jeden o druhého a 
kteří se velmi dobře znají jenom od pohledu, ale že se můžeme poznávat i hlouběji, 
poznávat své všední starosti i radosti a tak spolu opravdu i žít. 

Márovnu jsme takto začali využívat začátkem května, od té doby je většinou 
v neděli po mši svaté naplněná – až mě to překvapilo. A proto jsme ji museli ještě 
rozšířit i o zpěvárnu. Je vidět, že dobré vztahy v Tiché ještě nevymizely, když 
dokážeme spolu pravidelně jen tak pobýt a dokonce se na to i těšit. Co víc bychom si 
mohli přát, než právě toto a co víc by si mohl přát i kněz ve farnosti, ve které 
zrovna působí, než že lidé ve farnosti mají dobré vztahy - dokáží spolu i s ním být. 

Mne se často u nás na Slovácku, ale i jinde, lidé ptají: jaké to tu je, že ta 
fara dala tolik práce a pořád tak zvláštně vypadá. A já říkávám: jsem tu spokojený, 
farnost je především o lidech!!!, o dobrých lidech a těch je tu spousta. Člověk 
totiž může mít nádherné bydlení, bazén, velké zdi, ale když je sám, jenom s tímto 
nebo s podobnými lidmi, kteří žijí jenom pro materii a pro konzum, je nešťastný, 
neboť když člověk nemá kolem sebe dobré lidi, když nemá přátele, když nemá víru 
v Boha ani v lidi, tehdy žije zbytečně — vlastně nežije, přežívá. 

Proto bychom se měli stále snažit dívat na své rodiny, na své vztahy, aby 
z nich nevymizela láska, přátelství, komunikace, abychom byli rádi spolu a žili pro 
hlubší hodnoty, než jenom pro své sobecké krátkodobé potřeby, aby tak nikdo z nás na 
konci života nemusel říct: žil jsem zbytečně, pořád jsem se jenom za něčím honil, 
stavil, opravoval, jedl a pil – až jsem zestárl, a nyní? Co už, čekám na smrt. 

S pozdravem P.  Miroslav Horňák 



 

 

Oddíl  zápasu 
 
Dne 23. 6. 2012 se v Novém Jičíně uskutečnil již 12. ročník Memoriálu Mirka Rešla v zápase ř.ř. 
a v.s. pro všechny věkové kategorie. Kvůli jiným aktivitám se tohoto turnaje zúčastnili jen 4 
tichavští zápasníci. Tradičně nejlépe si vedl mladší žák Miroslav Vašinka, váha 40 kg, který 
postupně porazil na lopatky Kyjaňu z Nového Jičína, Březinu z Krnova i Brichtu z Čechovic a 
vybojoval si opět 1. místo i pěkný pohár. Na prvním místě se také umístil Václav Petr, váha 70 
kg, když zvítězil nad domácím Šimíčkem na lopatky. V juniorech skončil na 2. místě Jakub 
Jurek, váha 74 kg, když porazil Bestu, ale prohrál s Formanem  (oba dva z Nového Jičína). 
V přípravce Matěj Zátopek , váha 40 kg, nestačil na Neuperta ze Staré Lubovně a na Bojdu 
z Nitry. V boji o třetí místo zvítězil na lopatky nad Macharáčkem z Olomouce.  
Koncem srpna již po patnácté proběhlo v tělocvičně a nejbližším okolí společné soustředění, na 
němž se během dvou týdnů vystřídalo 57 zápasníků z Krnova, Čechovic, Trenčína, Tiché, 
Prievidze a Ratiborze.  
 
Na pozvání polských trenérů jsme se zúčastnili 16. září 2012 v Raciborzi Memoriálu E. 
Starzinskieho pro přípravku, mladší žáky a kadety v zápase řecko-římském  Závodilo celkem 104 
závodníků z Polska, Česka a Slovenska. Mladší žák Miroslav Vašinka, váha 42 kg, porazil na 
lopatky Březinu z Krnova, Lébla z Kladna, Motyla z Katowic ale ve finálovém boji o první místo 
prohrál na body s Swercievskym z Raciborze. První místo v kadetech si přivezl Ondřej Šrámek, 
váha 46 kg. 
 
Ve stejnou dobu proběhl v Olympu Praha turnaj O pohár Ministra vnitra v zápase řecko-římském 
žáků a kadetů. Jediný tichavský zástupce kadet Martin Šoukal, váha 69 kg, se umístil na 6. místě.  
 
 

Zdeněk Liška,  vedoucí oddílu zápasu 
 

Občanské sdružení TICHÁNEK, o.s. informuje … 
 
 
 

Den pro Tichou  
 

U příležitosti prvního roku existence našeho sdružení jsme se 7. září rozhodli uspořádat zábavné 
odpoledne pro tichavské občany všech věkových kategorií. Oslovili jsme Základní a mateřskou školu a 
také některé zájmové sdružení, aby se v rámci tohoto dne prezentovali těm, kteří ještě nejsou zcela 
seznámeni s jejich činností.  

Moderování se ujal Roman Pastorek (známý z pořadu 
Bludiště České televize), své vystoupení měly děti 
z mateřské a základní školy, a byly skvělé. Velký dík patří 
všem, kteří je v tak rekordně krátké době dokázali na tento 
den připravit, vždyť školní rok začal teprve před pěti dny. 
Paní učitelky – děkujeme! Se svým programem „Pohádkové 
kreslení“ vystoupil ilustrátor Adolf Dudek, který pobavil 
nejen malé diváky. Své umění předvedl gymnastický oddíl, 
zápasníci, hudební uskupení pod vedením p. Matouškové a 
mnoho dalších. Součástí programu bylo také vyhlášení 
vítězů a odměnění autorů nejlepších prací, které vznikly 



v rámci výtvarné a literární soutěže „Tichá mýma očima aneb Co se mi líbí v Tiché“. 
Závěrem děkujeme také SDH Tichá a Komisi pro mládež a sport při OÚ v Tiché, kteří nemalou měrou 

přispěli k uskutečnění celého programu. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací a přípravou a také 
těm, kteří naši akci navštívili. Doufáme, že jste si toto odpoledne, kterému přálo počasí, užili. (Další 

informace a fotografie z akce najdete na webových stránkách sdružení.) 
 
 

 
Občanské sdružení TICHÁNEK 

ve spolupráci s Obecním úřadem v Tiché pořádá ve dnech 15. – 18. října 2012 
v Klubu důchodců (budova Obecního úřadu) 

BAZÁREK dětských věcí 
vše pro jaro a léto, od mrňousků po puberťáky (velikost 50 – 164) 

 
PONDĚLÍ     15. října  8:30 - 11  a 14  -   18 hod příjem věcí 
 
ÚTERÝ  16. října  8:30 - 11  a 14  -   18 hod prodej 
 
STŘEDA 17. října    14 - 16 hod prodej 
 
ČTVRTEK 18. října    14 - 16 hod vyúčtování, výdej věcí 
 

K prodeji můžete přinést a následně i koupit: 
dětské oblečení, boty, hračky (ne plyšové), knížky, aktovky, kočárky, postýlky, 
autosedačky, sáňky, boby, lyže, lyžáky, brusle, těhotenské oblečení a podobně. 
Přijímáme maximálně 100 ks zboží na osobu. 
 
Pro hladký průběh příjmu zboží požadujeme sepsat seznam prodávaných věcí a jejich 
ceny dopředu (např. růžové tričko s pejskem 30,- Kč), nejlépe věci už i označené 
cenovkou. Seznam je k dispozici na internetových stránkách www.tichanek.iplace.cz. 
 
Noste jen věci, které jsou v takovém stavu, že ještě mohou někomu dobře posloužit. 
Výdej věcí v jiném termínu bude možný po předchozí domluvě. Nevyzvednuté věci 
budou odevzdány na charitu.  

Těšíme se na Vás 
(případné dotazy a informace na e-mail: tichanekos@email.cz, 

tel. 728 397 990, nebo na www.tichanek.iplace.cz) 
 
 
 
 

Výsledky výtvarné a literární soutěže „TICHÁ MÝMA OČIMA“ 
 
 V rámci získávání podkladů pro vybudování naučné stezky v Tiché vyhlásilo 5. června 2012 naše 
sdružení výtvarnou a literární soutěž na téma: TICHÁ MÝMA OČIMA aneb „Co se mi líbí v Tiché“. 
Tato soutěž byla vyhlášena v souvislosti s projektem Naučná stezka – Tichá, na jejíž realizaci jsme získali 
finance z Nadačního fondu Hyundai a byla určena pro občany Tiché a rozdělena do pěti kategorií, jak pro 
jednotlivce, tak i kolektivy.  

Uzávěrka soutěže sice byla stanovena na 11. červenec, ale ještě i po tomto termínu jsme zařazovali do 
konečného výběru všechny doručené práce. A nebylo jich málo. Celkem se soutěže prostřednictvím 
výtvarných prací zúčastnilo 64 dětí a od dospělých jsme získali mnoho podnětů i literárních prací, které 
byly zapracovány do pracovních verzí panelů k projektu Naučná stezka – Tichá. Výběr těch nejlepších 
nebyl vůbec jednoduchý. 



Vyhlášení výsledků a předávání cen bylo 
součástí programu zábavného odpoledne pro 
všechny s názvem DEN PRO TICHOU, které 
proběhlo 7. září 2012. Z výtvarných prací pak 
byl prostřednictvím návštěvníků vybrán 
absolutní vítěz – tím se stala společná práce 
dětí z mateřské školy. V průběhu odpoledne 
pak měli všichni možnost prohlédnout si 
pracovní verzi naučných tabulí, které vzniknou 
díky finanční podpoře Nadačního fondu 
Hyundai.  

Děkujeme všem, kteří se do této soutěže 
zapojili, a na internetových stránkách 
www.tichanek.iplace.cz si můžete 
prohlédnout oceněné výtvarné práce. 

 
 

 
 

Klub pro rodiče s předškolními dětmi TICHÁČEK opět zahajuje svou činnost. 
 

 Chtěli bychom pozvat všechny maminky i tatínky s předškolními dětmi ve věku od 1 do 5 let 
do školní družiny Základní školy v Tiché, kde se budeme pravidelně setkávat. 
Přijměte tedy pozvání na: 
 

CVIČENÍ A HRANÍ S DĚTMI 
každé úterý od 8:30 do 10:30 hodin 

začínáme 2. října 2012 
 
 Náplní cvičení budou pohybové aktivity, protahování, tanečky, které zlepšují celkovou 
koordinaci pohybů. Cvičení je v doprovodu písniček a říkadel, které se dětem nejen líbí, ale 
povzbuzují je a motivují k činnostem. Děti se seznámí s novými kamarády a všechny získané 
zkušenosti uplatní při vstupu do mateřské školky.  
  

Pokud jsme Vás alespoň trochu zaujali a nechcete se svým dítkem jen sedět doma, 
přijďte mezi nás! 

 
Děkujeme také paní ředitelce ZŠ Tichá, paní Iloně Hrdé, 
za možnost využití prostoru školní družiny a tělocvičny. 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
Již brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se měli na toto období 
náležitě připravit a postarat se o bezpečný provoz komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv.  

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. 

 



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, je vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti 
by měli provést i kontrolu komínu anebo revizi komínu v případě, že je 
připojen nový spotřebič nebo se mění druh paliva.  

O provedeném čištění, kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo revizní 
zprávu, které jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků vůči 
pojišťovně.  

 

V případě, že v komínovém tělese vznikne požár je dobré pokud možno 
zachovat klid a nepodlehnout panice. Požár nikdy nehasit vodou. Komín by 
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to situace 
dovolí a nedojde k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby, je možné 
zkusit, do doby než přijedou hasiči, hasit plameny pomocí vhazování suchého 
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 

Podrobné podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.  

HZS MSK, územního odboru Nový Jičín 
 
 

Akce v kulturním domě v Tiché: 
 

19.10.2012 Seniorské odpoledne kulturní komise při OÚ 
        a klub důchodců 
   - lidový vypravěč, cimbálovka, „odrostlejší“ mažoretky 
 
20.10.2012 Krmášová diskotéka kulturní komise při OÚ 
        DJ Martin 
 
17.11.2012 Hubertský večer  MS Hubert Tichá 
        Hudba PAZUŘI 
       
Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Tiché připravuje:  
 
07.12.2012 Mikulášský lampionový průvod   
   - od obecního úřadu na hřiště  
   TJ  Sokol Tichá 
    (bližší informace budou  
    uvedeny na plakátcích) 
 



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

J U B I L A N T I:J U B I L A N T I:J U B I L A N T I:J U B I L A N T I:  
 

  Srdečné blahopřání všem jubilantům 
 
  dožívajícím se významných  životních  
 
  jubileí ve  IV. čtvrtletí 2012.  
   
70 let  Zdeněk  K a h á n e k 
  Josef   B a l c á r e k 
 

75 let  Stanislav   E l i á š 

  Františka   T u r k o v á 

  Eva  P e t r o v á  

    
80 let  Vladimír   K o n v i č k a 
  Jiřina   F o j t í k o v á  
  Marie   P a r g a č o v á 
 
85 let  Miroslav  P e t r 
 
86 let  Josefa   H o l u b o v á  
  Božena   Šp a č k o v á  
 
87 let  Alois   P e t r 
 
88 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 
 
89 let  Kristina   H a v l o v á 
 
90 let Miroslav   Č u l á k  
  Božena   H a v l o v á    
 
91 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 
 
96 let  Božena   V a ň k o v á 
 
101 let Marie   F o j t í k o v á 
 
 



 

 

55 let manželství – SMARAGDOVOUSMARAGDOVOUSMARAGDOVOUSMARAGDOVOU        SVATBUSVATBUSVATBUSVATBU  - oslavili 

 

    mmmmananananželé   elé   elé   elé   Karel  a  Anna  N o vKarel  a  Anna  N o vKarel  a  Anna  N o vKarel  a  Anna  N o v    á ká ká ká k    o v io v io v io v i    

 

S R D E Č N Ě     B L A H O P Ř E J E M E !!! 

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

Zveme Vás na výstavu: 
 

 
LEGIONÁŘI  NOVOJIČÍNSKA 

 
Muzeum Fojtství Kopřivnice 

13.9. – 04.11.2012 
                                        Út – Ne  9  - 16 hodin 

 
 
 
 Placená inzerce:  
 
 

Nastartujte svůj den naplno! 
www.snidejzdrave.cz/chm    

 

Chcete si přivydělat? 
www.podnikejzdomova.cz/chm    

 

tel. 702 029 242 
                                                       

 

 



 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Nabídka vypracování projektové dokumentace přípojek 
vody pro rodinné domy 

 
 

ROZSAH  NABÍDKY: 
 
- vypracování projektové dokumentace přípojek vody pro rodinné domy v obci 
- projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu podle požadavků provozovatele 
- vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů stavby 
- vyřízení územního souhlasu přípojek vody (popř. rozhodnutí o umístění stavby). 
 
 
KONTAKT: 
 
Ing. Bohumil Krhovský – EUROPROJEKT 
Velehradská 1905 
686 03 Staré Město 
IČ  65316029 
Tel. 572 541 242                                                       mobil: 603 824 241, 732 609 670 (p. Jurčová) 
Email: b.krhovsky @tiscali.cz                                  www.europrojekt-krhovsky.cz 

 
 



 
  



 



 
 
 
 
 
 
 

Nově otevřená pobočka České pojišťovny!!! 
 
 
 

 
Kancelář Otky Kudělové 
 
608 886 159 
 
Po,stř  8,30 – 12   14-17 
Čt  9-12 
 
 

 
Po telefonické domluvě i mimo otevírací dobu. 

 
 
 



 
 
 



 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (vybrána nejdůležitější ustanovení, plné znění vyhlášky na úřední 

desce, případně na www.ticha.cz: obecní úřad – obecně závazné vyhlášky)  

Čl. 2 
Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
platí1: 

a) fyzická osoba,  
1. která má v obci trvalý pobyt, 
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle 

zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li 
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo 
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou 
povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 380,00 Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 130,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího 
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok  2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 778 410,00 Kč a byly 
rozúčtovány takto: 
Náklady  778 410,00 Kč děleno 1809  (1721 počet osob s pobytem na území obce + 88 počet staveb určených 
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 430,30 Kč. 
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 130,00 Kč.  

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.06. příslušného kalendářního roku.   
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 
kalendářního roku. 

Čl. 6 
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 
a) fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v místě ohlašovny obecního úřadu, tj. Tichá č.1, a místo jejich 
pobytu není známo. 
b) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci, ale zdržují se pracovně či studijně mimo území České 
republiky minimálně po dobu 6 měsíců.  

Čl. 10 
Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013. 
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