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Rozpočet
1. Základní údaje o obci Tichá
Název: Obec Tichá
Adresa obecního úřadu: Tichá 1, 742 74, Tichá
IČO: 00298476
DIČ: CZ00298476
Zastupitelstvo: 11 členů
Statutární zástupce: Mgr. Michaela Štefková – starostka
Telefon: 556 858 128
e-mail: obecni.urad@ticha.cz
www stránky: www.ticha.cz
Katastrální výměra: 1645 ha
Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 1774
Základní a mateřská škola: ANO
Pošta: ANO
Zdravotnické zařízení: NE
Vodovod: ANO
Kanalizace: ANO - částečně
Plynofikace: ANO
Internet: ANO
Televize: ANO
Knihovna: ANO
Policie: NE
Zeměpisné souřadnice (WGS=84): 18° 13' 17'' E , 49° 34' 12'' N
První písemná zpráva: r. 1359
Nadmořská výška (m. n. m.): 355

2. Historie obce
Poprvé se Tichá zapsala do historie v roce 1359. V latinské verzi listiny se vyskytuje
název Tichá a Nová Tichá. Můžeme proto předpokládat, že v té době existovala ves Tichá
a vedle ní menší, později založená osada, které časem splynuly v jednu obec. Vedle
latinského názvu Teychow existoval i německý název Tichau. Česky se poprvé název Ticha
objevil v roce 1539.
Kopcovitý terén nedovoloval, aby se obec rozrůstala do šířky. Veškeré osídlení se
soustřeďovalo v potoční nivě. Pouze ve středu obce, kde se údolí poněkud rozestupuje, je
tento ráz porušen. Jinak zůstala Tichá od doby svého založení vsí s osídlením roztroušeným
po obou stranách potoka. Výjimku představují dvě tichavské osady Pružiny a Žuchov a
samoty Živičky a Niva. Tichá patřila vždy k největším obcím bývalého hukvaldského panství.
Z oblasti výtvarného umění se do historie Tiché zapsal její rodák – malíř, grafik
a dřevorytec Leopold Parma (1891 – 1968). Opačný pól představovala Alžběta Fojtíková jako
lidová malířka, jejíž obrázky na skle jsou dodnes pýchou řady tichavských domácností.
V Tiché se narodil i pozdější holešovský sbormistr Josef Blažek (1850 – 1917) a jako
varhaník zde působil Ferdinand Vojtek z Frenštátu pod Radhoštěm (1872 – 1945). Při
návštěvách Hukvald zavítal občas do Tiché také hudební skladatel Leoš Janáček a Tichá se
stala místem, kde se inspiroval pro svůj tanec Kolo.
3. Současnost obce
Občanská vybavenost
V obci jsou vybudovány objekty, které slouží široké veřejnosti:
Obecní úřad s poštou, základní a mateřská škola, kostel sv. Mikuláše, kulturní dům, hasičárna,
hřbitov, zahrádkářský dům, fotbalové hřiště, částečné odkanalizování s centrální ČOV, obecní
vodovod, plynovod, pekárna, prodejna smíšeného zboží, knihovna, kadeřnictví, zahradnictví,
tělocvična, stolařství, truhlářství, kovovýroba, umělecké kovářství, autoservis, restaurace
Fojtství, víceúčelové hřiště, workoutové hřiště, veřejné osvětlení.
Život v obci
V obci působí spolky a občanská sdružení:
SK Tichá z.s. – oddíl fotbalu a oddíl zápasu, Myslivecký spolek Hubert z.s., Sbor
dobrovolných hasičů Tichá z.s., Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz, Tichánek, z.s.,
Free Will z.s., Onyx, z.s., Techtle-Mechtle, hnutí za přirozenější vztahy, z.s., Klub důchodců,
Pěvecký sbor Šátek.
Obec pořádá ve spolupráci se spolky a občany tyto akce: stavění máje, kácení máje, filmové
dny, divadelní představení, nadační den, seniorské odpoledne, krmášovou zábavu, Dětský
maškarní ples, Hubertský večer, Lidový ples, Pochování basy, Obecní bál, Den pro Tichou,
fotbalová utkání, závody v hasičském sportu, výstavy, vernisáže, Rozsvěcení vánočního
stromu, Živý betlém, zájezdy do divadel, Vánoční posezení pro osamělé seniory, Adventní
koncert, Novoroční koncert, Den Země, Zelená dětem, besedy v knihovně pro ZŠ a MŠ, Běh
o pohár starostky obce, gulášové slavnosti, sportovní turnaje – zápasnické, florbalové, Výšlap
na Javorník, taneční kurzy pro dospělé, návštěvu dopravního hřiště pro MŠ Tichá.
Zastupitelstvo
Obec má 11 členné zastupitelstvo. Starostkou obce byla jmenována k 1. 11. 2018
Mgr. Michaela Štefková (uvolněná funkce). Zvoleni byli dva místostarostové – Ing. Petr
Bordovský a Mgr. Dana Kocourková (neuvolněná funkce). Při zastupitelstvu jsou zřízeny
finanční a kontrolní výbor. V obci působí komise: povodňová, sociální, pro kulturu a historii,
pro mládež a sport, životního prostředí, pro posouzení návrhu na vyřazení a likvidaci majetku.
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4. Poloha obce
Tichá leží na jihovýchodním okraji okresu Nový Jičín, tři kilometry severně od Frenštátu
pod Radhoštěm v jednom z malebných údolí, kterým se vine potok Tichávka, tvořící spolu
s cestou odedávna osu celé vsi. Tichávka pramení v Kunčicích pod Ondřejníkem v nadmořské
výšce 470 metrů a protéká celým katastrem obce. Zleva přibírá potok Rakovec a z obou stran
další bezejmenné potůčky, z nichž některé stékají z Tichavské hůrky. Jeden z nich, dlouhý asi
120 metrů a protékající v horní polovině lesem, je chráněným přírodním výtvorem –
travertinovou kaskádou. Travertinová kaskáda byla vytvořena vápenatým pramenem, který
vyvěrá na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky v nadmořské výšce 370 metrů. Obec Tichá
se nachází v oblasti Přírodní park Podbeskydí.
5. Infrastruktura
Silnice
Katastrem obce prochází komunikace III. třídy, které jsou významným dopravním tahem
a spojují Moravskoslezský a Zlínský kraj: Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm, Kopřivnice.
Kolem komunikace je pouze v některých kratších úsecích vybudováno chodníkové těleso.
V obci se nacházejí místní komunikace většinou s asfaltovým nebo jiným zpevněným
povrchem a další účelové komunikace. Územím obce jsou vedeny tyto silnice:
I/58
Rožnov pod Radhoštěm – Příbor – Ostrava (vlastnictví státu)
II/483
Hodslavice – Frenštát pod Radhoštěm – Frýdlant nad Ostravicí (vlastnictví MSK)
III/4836 Frenštát pod Radhoštěm – spojka (vlastnictví MSK)
III/48310 Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá (vlastnictví MSK)
III/4848 Místek – Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm (vlastnictví MSK)
III/4864 Vlčovice – Tichá (vlastnictví MSK)
Železnice
Katastrem obce neprochází železnice.
Vodovod
Obec Tichá je zásobena pitnou vodou z přivaděče OOV Nová Ves – Frenštát pod Radhoštěm
– Kopřivnice. Vodovod se doposud nenachází v některých částech obce, občané využívají
k zásobení vodou vlastní studny.
Kanalizace
V centrální části obce je vedena kanalizace v celkové délce 0,8 km. Poblíž středu obce se
nachází centrální čistírna odpadních vod o kapacitě 228 m3/den, 1250 EO. Kapacita není plně
využívána.
Zásobování teplem.
Obec Tichá je plošně plynofikována středotlakým rozvodem plynu s výjimkou místní části
Žuchov. Část obyvatelstva využívá k topení lokální topeniště na pevná paliva nebo
elektrickou energii. Někteří občané doposud využili Kotlíkové dotace pro změnu zdroje
vytápění.
Telekomunikace a radiokomunikace
Telefonické a datové služby jsou v obci poskytovány operátory, kteří mají platnou licenci
na území ČR. Televizní, rozhlasové vysílání a internetové služby jsou v obci šířeny. Přes obec
Tichá je veden optický kabel.
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Odpadové hospodářství
Směsný a tříděný odpad sváží firma AVE odpadové hospodářství s.r.o., na základě
dlouhodobé smlouvy. V obci jsou nově zrekonstruována kontejnerová stání, na kterých jsou
umístěny kontejnery na tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad a na vybraných místech
jsou také kontejnery na textil. Nebezpečný a velkoobjemový odpad je z obce odvážen
mobilním svozem 2x ročně.
6. Památky, významná místa, cestovní ruch
Kulturní památky v Tiché:
- Krucifix na p. č. 190 u vstupu do hřbitova (rekonstruován 2018)
- Boží muka p. č. 2506/1 k.ú. Tichá na Moravě u silnice III/4848
- Sousoší Smuteční píseň na hřbitově Frenštát pod Radhoštěm naproti hlavního vstupu
p. č. 1831
- Parmova hrobka
- Obec Tichá leží v podhůří Beskyd, přesto v nabídce služeb v oblasti rekreace a
cestovního ruchu jsou nemalé rezervy.
7. SWOT analýza ke dni 18. 12. 2018
SILNÉ STRÁNKY


















Poloha obce v klidném údolí v Podbeskydí
Blízkost měst s pracovními příležitostmi
Mateřská škola
Základní škola – 1. stupeň
Autobusová dostupnost – páteřní spoje Ostrava - Beskydy
Obchod s potravinami
Udržované příjezdové komunikace do obce
Pošta
Řízený sběr komunálního a tříděného odpadu
Pohostinství
Připojení k televizi a k internetu
Sportovní kluby
Zájmové spolky
Historické budovy včetně zajímavého interiéru (OÚ)
Turistické lákadlo – Travertinová kaskáda
Hlavní tah Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm
Zájem o bydlení v této lokalitě
SLABÉ STRÁNKY











chybějící chodníková tělesa podél silnic
špatný stav stávajících chodníkových těles
absence bezbariérových opatření
špatný stav místních komunikací
nedostatečná lesní infrastruktura, skládka těženého dřeva
nedostatečná realizace prvků zvyšující bezpečnost dopravy (silniční, cyklistické a pěší)
přechody pro chodce nesplňují stávající normy
není evidence míst pro přecházení
zázemí autobusových zastávek nesplňují stávající normy
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špatný technický stav lávek
špatný technický stav mostů
absence cyklostezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců při hlavním
silničním tahu
malá podnikatelská aktivita v obci
technický stav a využitelnost některých obecních budov
nedostatek služeb
sportovní zařízení pro seniory
nevyhovující prostory knihovny
energeticky náročné obecní budovy: obecní úřad, restaurace Fojtství, byty – bývalá
četnická stanice, zahrádkářský dům, areál bývalé sauny, správcovská budova areálu
SK Tichá, budova Svazarm, Karmel)
špatný technický stav některých obecních budov (obecní úřad, restaurace Fojtství,
byty – bývalá četnická stanice, zahrádkářský dům, areál bývalé sauny, správcovská
budova areálu SK Tichá, budova Svazarm, Karmel)
nevyhovující zázemí fotbalových kabin
nevyhovující zázemí sportovního areálu Tůňka
nedostatek obecních bytů, sociálních bytů, startovacích bytů, bytů pro seniory
(KoDuS)
výskyt brownfieldů - bývalá kotelna v centru obce, areál ZS Javorník
zakonzervovaná skládka komunálního odpadu – dolní konec
nedostatečné využívání vodovodu na dolním konci obce (směr Kopřivnice)
absence vodovodních řadů v jiných částech obce
chybějící kanalizace v několika částech obce, nevyužitá kapacita centrální ČOV
Tichavský zpravodaj – tiskové provedení
aktualizace územního plánu
chybějící plocha v majetku obce pro bytovou zástavbu
absence prostoru pro komunitní dění
absence parkovacích ploch a rekonstrukce stávajících
absence veřejného osvětlení a úprava veřejného prostranství u místního hřbitova
úprava hrobových míst a hrobek
nedostatek financí z hlediska rozpočtu obce
PŘÍLEŽITOSTI














Výstavba, rozvoj
Čerpání finančních prostředků – dotace, úvěry a jiné zdroje:
chybějící chodníková tělesa podél silnic
špatný stav stávajících chodníkových těles
absence bezbariérových opatření
špatný stav místních komunikací
nedostatečná realizace prvků zvyšující bezpečnost dopravy (silniční, cyklistické a pěší)
úprava přechodů pro chodce - nesplňují stávající normy
zázemí autobusových zastávek nesplňují stávající normy
špatný technický stav lávek
špatný technický stav mostů
absence cyklostezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců při hlavním
silničním tahu
technický stav a využitelnost některých obecních budov
sportovní zařízení pro seniory
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nevyhovující prostory knihovny
energeticky náročné obecní budovy: obecní úřad, restaurace Fojtství, byty – bývalá
četnická stanice, zahrádkářský dům, areál bývalé sauny, správcovská budova areálu
SK Tichá, budova Svazarm, Karmel)
špatný technický stav některých obecních budov (obecní úřad, restaurace Fojtství,
byty – bývalá četnická stanice, zahrádkářský dům, areál bývalé sauny, správcovská
budova areálu SK Tichá, budova Svazarm, Karmel)
nevyhovující zázemí fotbalových kabin
nevyhovující zázemí sportovního areálu Tůňka
chybějící kanalizace v několika částech obce, nedostatečné napojení nemovitostí
na centrální ČOV
nedostatek obecních bytů, sociálních bytů, startovacích bytů, bytů pro seniory
(KoDuS)
výskyt brownfieldů - bývalá kotelna v centru obce, areál ZS Javorník
absence vodovodních řadů v jiných částech obce
chybějící plocha v majetku obce pro bytovou zástavbu
absence prostoru pro komunitní dění
absence parkovacích ploch a rekonstrukce stávajících
úprava veřejných prostranství v obci
absence veřejného osvětlení, úprava veřejného prostranství a zdi u místního hřbitova
(kolumbárium)
Základní a mateřská škola - oprava kanalizace za budovou ZŠ, oprava kanalizace při
MŠ, nevyhovující prostory školní družiny, nevyhovující podlahová krytina v jídelně
školy
revitalizace přístřešků autobusových zastávek
přemístit pomník padlým z 1. světové války
spolupráce s městy a obcemi mikroregionu Frenštátsko
spolupráce s městy a obcemi MAS Lašsko
podpora spolkového života
restaurování a údržba drobných sakrálních staveb a památek
Boží muka p. č. 2506/1 k.ú. Tichá na Moravě u silnice III/4848
Sousoší Smuteční píseň na hřbitově ve Frenštátě p.R. naproti hlavního vstupu (parc.č.
1831)
Kříž na horním hřbitově
Parmova hrobka
aktualizace územního plánu
zlepšit image obce, zvýšit propagaci obce a zdejší obřadní síně (aktualizovat a rozšířit
brožuru o obci), podpora cestovního ruchu

Sociální oblast a zdravotnictví:
nastavit kritéria přidělování bytů pro sociálně potřebné občany
bezbariérová úpravy
spolupracovat na plánu rozvoje sociálních služeb na Frenštátsku
lepší dostupnost a kvalita zdravotnických a sociálních služeb, Senior taxi
zastaralý bytový fond obce
revitalizace budovy Karmel
nedostatek obecních bytů, sociálních bytů, startovacích bytů, bytů pro seniory
(KoDuS)
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Životní prostředí:
motivovat občany k ekologickému chování – třídění odpadů, kompostéry, štěpkování
zajišťovat pravidelnou péči o zeleň a dřeviny v obci
úprava veřejných prostranství, přístřešky, altánky, centrální ohniště, mobiliář
dobudování kanalizace – absence studie nakládání s odpadními a srážkovými vodami
dobudování vodovodních řadů
řešení nakládání se srážkovými vodami
absence sběrného dvora
pravidlo dodržování nedělního klidu
osvěta o ochraně a péči o ŽP, podpora environmentálních akcí
ve spolupráci se ZŠ provádět environmentální výchovu

Kultura a volný čas:
zregenerovat a dobudovat sportovní areál SK Tichá
nevyhovující zázemí sportovního areálu Tůňka
sportovní zařízení pro seniory
absence cyklostezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců při hlavním silničním tahu
podporovat činnost místních organizací a spolků zabývajících se aktivní volnočasovou
činností
 větší osvěta obřadní síně a výstavní síně












HROZBY
nedostatek dotačních titulů, grantů a alokovaných prostředků
nezvládnuté projekty předchozího vedení obce, dluhy
živelné katastrofy, obecná ohrožení
nedostatečná realizace prvků zvyšující bezpečnost dopravy (silniční, cyklistické a pěší)
zvyšující se průjezdnost vozidel přes obec, vysoká nedovolená rychlost

8. Prioritní oblasti, cíle, opatření

Prioritní oblast I: Infrastruktura
Cíl: Zlepšení stavu technické infrastruktury

1.

Opatření: Zlepšení dopravní infrastruktury

a) Aktivita: Opravy místních komunikací, mostů a lávek
Průběžné opravy místních komunikací, mostů a lávek.
Realizace: průběžně
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
b) Aktivita: Výstavba místních komunikací, chodníkových těles
Podél silnic chybí ve větší části obce chodníková tělesa. Stávající chodníková tělesa jsou
technicky a bezpečnostně nevyhovující, nejsou řešena bezbariérově.
Realizace: 2018 – 2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
c) Aktivita: Výstavba lesních cest, skladovací prostory těženého dřeva
Rozšíření lesní infrastruktury v rámci hospodaření v obecních lesích, skládka dřeva.
Realizace: 2018 – 2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
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d) Aktivita: Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů
Vybudování nových a rekonstrukce stávajících přechodů (posunutí, nasvětlení) pro chodce
podle platných zákonů a norem. Realizace prvků zvyšující bezpečnost dopravy (silniční,
cyklistické a pěší).

Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU

2. Opatření: Zlepšení vodovodní a kanalizační infrastruktury
a) Aktivita: Připojení domácností na nový vodovod na dolním konci
Připojení dalších domácností na nový vodovod na dolním konci, hrazení (příspěvkem obce)
vodovodních šachet při přípojce delší než 50 m.
Realizace: průběžně
Financování šachet: obecní rozpočet
b) Aktivita: Dobudování vodovodního řadu v některých částech obce
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
c) Aktivita: Rozšíření kanalizace, napojení na centrální ČOV
Vybudování páteřních stok s odbočkami po hranice soukromých pozemků.
Realizace: 2018-2025
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU

3. Opatření: Veřejné osvětlení
Aktivita: Vybudování veřejného osvětlení k místnímu hřbitovu
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU

4. Opatření: Investice, rozvoj, obnova
a) Aktivita: Úroveň, technický stav a využitelnost obecních budov
Jedná se o opravu a modernizaci veřejných budov včetně bytového fondu a zvýšení
využitelnosti obecních budov, zajištění prostor pro volnočasové aktivity – komunitní dění.
Realizace: 2018-2024
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
b) Aktivita: Komplexní revitalizace a propojení hřbitovů, parková úprava
ploch, parkoviště, revitalizace veřejného prostranství, oprava kříže – nový
hřbitov, založení lesu posledního odpočinku, kolumbárium
Odborné zpracování studie architektem na propojení kompozice hřbitovů.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
c) Aktivita: Regenerace centra obce
Úprava veřejných prostranství, navýšení parkovacích ploch, budování prvků bezpečnosti
dopravy.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
d) Aktivita: Revitalizace přístřešků autobusových zastávek v obci
Obnova a dobudování autobusových zálivů, autobusových přístřešků.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
e) Aktivita: Územní plán obce
Dokončit Změnu č. 1 Územního plánu obce Tichá.
Realizace: 2018-2019
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
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f) Aktivita: podpora podnikání v obci
g) Aktivita: spolupráce s městy a obcemi mikroregionu Frenštátsko
h)Aktivita: spolupráce s městy a obcemi MAS Lašsko
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU

Prioritní oblast II: Předškolní a základní školství
Cíl: Zlepšení stavu školních budov

Opatření: Revitalizace školních budov
1. Aktivita: Výměna podlahových krytin v jídelně ZŠ
2. Aktivita: Oprava vstupních schodů do budovy ZŠ, přístřešek
3. Aktivita: Revize okapových svodů a kanalizace v budově MŠ
4. Aktivita: Oprava kanalizace za budovou ZŠ
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU

Prioritní oblast III: Kvalita života, sport, kultura, volný
čas
Cíl: Zlepšení podmínek pro společenský, kulturní a sportovní život obyvatel.

Kvalita života
Opatření: Zachování poštovních služeb v obci, Tichavský zpravodaj
a) Aktivita: Zachování poštovních služeb v obci
Zajištění poštovních služeb je jednou z priorit v obci.
Realizace: komunikace s vedením pošty, průběžně
b) Aktivita: Tichavský zpravodaj – tiskové provedení
Modernizovat vzhled zpravodaje.
Realizace: 2019-2020
Financování: obecní rozpočet

Sport
Cíl: Zlepšení podmínek pro sportovní aktivity
Opatření: Zlepšení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity
a) Aktivita: Vybudování venkovního fitness pro seniory
Absence hřiště pro seniory.
Realizace: 2018-2021
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
b) Aktivita: Sportovní areál Tůňka
Nevyhovující zázemí sportovního areálu Tůňka.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
c) Aktivita: Zregenerovat a dobudovat sportovní areál SK Tichá
Zastaralý sportovní areál – energeticky náročná správcovská budova, nevyhovující kabiny
a sociální zařízení.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
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d) Aktivita: Pravidelná údržba vybudovaných sportovišť
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
e) Aktivita: Podpora ze strany obce
Program na podporu činností zájmových spolků, seskupení a talentovaných jedinců v oblasti
sportu, kultury, životního prostředí a využití volného času – finanční podpora.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet

Kultura
Cíl: Rozvoj kultury, zlepšit image obce, zvýšit úroveň kultury v obci, podpora
cestovního ruchu
Opatření: Zvyšování kultury a obnova kulturního dědictví obyvatelstva
a) Aktivita: Oprava a restaurování sakrálních staveb a památek
- Oprava kříže na horním hřbitově
- Boží muka p. č. 2506/1 k.ú. Tichá na Moravě u silnice III/4848
- Sousoší Smuteční píseň na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm naproti hlavního
vstupu
- Parmova hrobka
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
b) Aktivita: Restaurování památníku obětem 1. sv. války, přemístění
Oprava památníku obětem 1. sv. války, zvažované přemístění do centra obce v rámci úprav
veřejných prostranství.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
c) Aktivita: Propagace zdejší obřadní síně, výstavní síně
Obřadní síň na obecním úřadu v Tiché je svou výzdobou a estetikou ojedinělá. Podpora
pořádání výstav.
Realizace: průběžně
Financování: obecní rozpočet
d) Aktivita: Pořádání tradičních akcí, zázemí kulturního domu, el. přípojka
v centru obce
Pořádání akcí zaměřených na tradice, které se v oblasti obce vyskytovaly a vyskytují i
v současnosti. Zajištění stabilního ozvučení v kulturním domě. Zajištění technického zařízení
– nové odběrné místo elektrického odběru v centru obce – napájení elektřinou při akcích.
Realizace: 2018-2026
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
e) Aktivita: Podpora spolkového života
Program na podporu činností zájmových spolků, seskupení a talentovaných jedinců v oblasti
sportu, kultury, životního prostředí a využití volného času – finanční podpora.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet
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Prioritní oblast IV: Životní prostředí a vzhled obce
Cíl: Zachování charakteru krajiny, vzhledu obytných částí, ochrana přírody a zvyšování
vědomí o nutnosti přemýšlení o stavu planety, země, obce
Opatření: Veřejná zeleň – ochrana, údržba
a) Aktivita: Údržba a obnova veřejné zeleně
Je nutné zlepšovat a udržovat vzhled obce. Pro zlepšení vzhledu je nutné některé stromy
pokácet, odstranit pařezy a osadit zpět stromy, které jsou v naší obci typické. V ostatních
částech obce odstraňovat keře, větve a stromy okolo silnic a okolo místních komunikací tak,
aby nebránily v jízdě vozidlům a chůzi pěším. Provádět nové výsadby stromů v místech tomu
vhodných, zejména okolo místních komunikací a také na obecních pozemcích.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
Opatření: Zlepšení nakládání s odpady
a) Aktivita: Rozšíření sběru separovaného odpadu, vybudování sběrného dvora
Separovaný odpad se třídí v domácnostech a shromažďuje v kontejnerech příslušné barvy. Pro
třídění PVC – nová nabídka – pytlový sběr. Pro zefektivnění procesu třídění a nakládání
s odpadem je nutností dobudování malého sběrného dvoru. Tím se zvýší komfort pro občany,
výtěžnost procesu třídění a ulehčí se životnímu prostředí. Součástí projektu je zakoupení
vhodné skladovací technologie a úprava venkovních ploch.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
b) Aktivita: Protipovodňová opatření
Sanace sesuvných území v lokalitě Tichavská hůrka (Travertinová kaskáda).
Realizace: 2018-2028
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU
c) Aktivita: Osvěta v péči o ochranu zdraví a přírody
Pomocí médií (zpravodaj, web) provádět pravidelnou osvětu ochrany a péče o ŽP.
Ve spolupráci se ZŠ provádět environmentální výchovu a případně pořádat semináře a besedy
zaměřené na ochranu přírody. Motivovat občany k ekologickému chování – třídění odpadů,
kompostéry, štěpkování, pravidlo dodržování nedělního klidu.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU.
d) Aktivita: Koncepce k nakládání se směsnými komunálními odpady
Přesobecní spolupráce – DSO Frenštátsko, ASOMPO a.s. – vyhotovení koncepce k nakládání
se směsným komunálním odpadem v rámci celého regionu.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU.
e) Aktivita: Lesní infrastruktura, skládky dřeva
Neostatečné lesní infrastruktury, skládky těženého dřeva.
Realizace: 2018-2022
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU.
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Prioritní oblast V: Sociální oblast a zdravotnictví
Cíl: Zvýšit úroveň sociální oblasti a péče o zdraví v obci
Opatření: Zvýšit participaci s občany, účast na komunitním plánování sociálních služeb,
účast na střednědobém plánu sociálních služeb Frenštátsko.
Pomocí médií (zpravodaj, web) provádět pravidelnou osvětu v oblasti sociálních služeb,
případně pořádat semináře a besedy zaměřené na oblast sociálních věcí a zdravotnictví.
a) Aktivita: podporovat spolupráci s neziskovými organizacemi
b) Aktivita: pořadník a kritéria přidělování bytů pro sociálně potřebné občany v obci
c) Aktivita: zaměstnávat na VPP občany obce (nezaměstnané)
d) Aktivita: bezbariérové úpravy
e) Aktivita: spolupracovat na plánu rozvoje sociálních služeb na Frenštátsku
f) Aktivita: obecní byty, sociální byty, startovací byty, byty pro seniory (KoDuS),
Karmel, zázemí pro komunitní dění
g) Aktivita: zlepšení dostupnosti lékařských a zdravotních služeb – Senior taxi
h) Aktivita: podílet se na prevenci kriminality
i) Aktivita: zjišťování zájmu občanů Tiché o využívání sociálních služeb
j) Aktivita: udržovat a zlepšovat spolupráci s dalšími institucemi a subjekty (úřad práce,
sociálně právní ochrana dětí a další)
k) Aktivita: osvěta a podpora terénních pečovatelských služeb - zlepšení informovanosti
o možnostech využití sociálních služeb (Seniorpoint, Charita, Strom života apod).
Realizace 2018-2024.
Financování: obecní rozpočet, národní zdroje, fondy EU.
9. Rozpočet
Obec každoročně disponuje rozpočtem ve výši cca 28.000.000,- Kč.
Financování investičních akcí ve značné míře závisí na možnosti získávání finančních
prostředků z dotačních titulů na jednotlivé aktivity.

V Tiché dne 18. 12. 2018
Rozvojový strategický dokument obce Tichá byl schválen usnesením zastupitelstva obce
dne 19. 12. 2018 č. 2/32.
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