č.1/2019

www.ticha.cz

Obec občanům a občané obci“

Obec Tichá – důležité téma dne, měsíce, roku, let... – OVZDUŠÍ
Poslední možnost vyměnit starý kotel za nový - VÝHODNĚ
Vážení občané Tiché, potýkáte se s myšlenkou, že váš starý kotel na
pevná paliva, který vytápí celý váš dům přes ústřední topení, již
dosluhuje nebo jste zjistili, že nesplňuje či nebude splňovat kritéria
stanovená legislativou k roku 2022 ?
Nyní se vám, občanům Tiché v Moravskoslezském kraji (MSK),
jako jednomu z mála krajů v republice díky přislíbeným dotacím a
bezúročným zápůjčkám, naskytla možnost si výměnu kotle výhodně
zajistit. Ministerstvo životního prostředí tím přispívá k naplňování
vládního programu RESTART, který se zaměřuje na pomoc
strukturálně znevýhodněným regionům (kraj Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský).
Díky kotlíkovým dotacím si vyměníte starý kotel na tuhá paliva za nový, ekologičtější a výkonnější zdroj,
budete topit efektivněji a pohodlněji a vaše děti budou dýchat čistší vzduch. Bylo vyhlášeno 3. kolo
kotlíkových dotací pro MSK a byl vyhlášen pilotní projekt bezúročných zápůjček
k předfinancování realizace výměny plyn. kotlů do výše 150 tis., u tep. čerpadel a kotlů na biomasu
až do výše do 200 tis. (více dále v textu zpravodaje).
Vždy s příchodem topné sezóny dochází na většině území ČR ke zhoršení kvality ovzduší. Poslední
studie ukazují, že vliv malých spalovacích zařízení není malý a v některých případech může být až
dominantní. Zhoršené rozptylové podmínky (inverze) v kombinaci s malou výškou komína a velkým
množstvím vypouštěných znečišťujících látek vedou k tomu, že v některých vesnicích a malých městech
může kvalita ovzduší být horší než v oblastech, kde převažují emise z velkých průmyslových zdrojů
znečištění. Proto bychom se i my, občané obce Tichá, měli zasazovat o to, aby vzduch v Podbeskydí byl
čistší a voňavější, a to především s ohledem na naše děti a budoucí generace.
Od září 2022 bude dle platné legislativy možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale
i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW), která splňují
požadavky zákona, zjednodušeně řečeno, která splňují emisní třídu 3., 4. nebo 5. Staré, dnes používané
kotle emisní třídy 1. a 2., by neměly být po tomto termínu používány, za což bude možno uložit pokutu až
50 000 Kč. Parametry vašeho kotle zjistíte z revizních zpráv příp. od dodavatele kotle.
Proto všechny, kteří se potýkají s myšlenkou a potřebou výměny stávajícího kotle, obec Tichá
vyzývá, aby neváhali a zapojili se do avizované 3. výzvy včetně využití bezúročné zápůjčky. Podle
nejnovějších informací se má jednat o poslední vyhlášené kotlíkové dotace, které jsou navíc ještě
výhodnější vzhledem k nabízeným bezúročným zápůjčkám, jimiž můžete předem pokrýt až veškeré
náklady na pořízení kotle nového. Bližší informace čtěte na dalších stránkách tohoto zpravodaje
včetně vloženého letáku – předžádosti o zájem o bezúročnou zápůjčku od MŽP poskytovanou
prostřednictvím obce Tichá.
Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce

Obec Tichá – důležité téma dne, měsíce, roku, let... – OVZDUŠÍ
Bezúročné zápůjčky - v rámci programu na podporu občanů
k výměnám nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech Moravskoslezského kraje, podpora MŽP
projektu kotlíkových dotací –
to jsou prostředky k zajištění předfinancování výměn
nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla
splňující podmínky specifického cíle 2.1 Operačního programu
Životní prostředí v domácnostech Moravskoslezského kraje.
Občan Tiché žádá o zápůjčku zaevidováním předžádosti do 15. 3. 2019 na Obecním úřadu v
Tiché! Obec mu po schválením MŽP a MSK následně smluvně bezúročně zapůjčí finanční
prostředky obdržené od MŽP na pokrytí výměny - u plynového kotle až do výše 150 tis. Kč., u
kotle na biomasu či tepelného čerpadla až do výše 200 tis. Kč.
Zápůjčka je poskytována domácnostem, vlastníkům rodinných domů, formou bezúročné
návratné finanční pomoci (zvýhodněné zápůjčky). S vyřízením zápůjčky vám bude nápomocen
kotlíkový specialista, který může občanům pomoci s administrací podání žádosti o kotlíkové
dotace a možným posouzením vhodného řešení. Specialista zajištěný obcí Tichá vyvine
součinnost při vyřizování žádosti o kotlíkovou dotaci občanům zaevidovaným do 15. 3. 2019 o
zápůjčku.
•

Kotlíkový specialista zajišťuje asistenci a pomoc domácnostem s vyřízením nutné
administrativy, občan podá žádost na MSK kraj o kotlíkovou dotaci

•

Pokud MSK schválí občanovi žádost o kotlíkovou dotaci, obec mu poskytne zápůjčku

•

Domácnost zaplatí výměnu kotle z bezúročné zápůjčky, následně obdrženou kotlíkovou
dotaci z kraje (viz další článek) vrací ihned obci a zbytek dále obci bezúročně pravidelně
splácí

Splácení zápůjčky ze strany fyzické osoby obci Tichá bude zahájeno nejpozději do 30 dní od
okamžiku, kdy fyzická osoba získá dotaci na výměnu nevyhovujícího kotle z Operačního
programu Životní prostředí, prostřednictvím MSK kraje tzv. „kotlíkových dotací“ formou první
zvýšené splátky, jejíž výše odpovídá dotaci, kterou fyzická osoba získá.
Garance zápůjčky:
o
Bezúročná zápůjčka po celou dobu splácení (RPSN 0 %)
o
Zápůjčku lze se strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce předčasně splatit
o
Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč, kromě první, která je ve výši obdržené kotlíkové
dotace
o
Maximální doba splácení 10 let
Dokončení výměn kotlů v domácnostech musí být realizováno do 31. 12. 2021
Bližší info viz prezentace: https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=1767
Obec Tichá by měla podat žádost na Ministerstvo životního prostředí o finanční prostředky
pro bezúročné zápůjčky občanům do 29. března 2019! Schvalovací proces ze strany MŽP
potrvá cca 3 měsíce. Nepodáním předžádosti o bezúročnou zápůjčku do 15. 3. 2019 na OÚ v
Tiché ztrácíte možnost požadovat po obci Tichá zajištění bezúročné zápůjčky.

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna
Frýdlant n. O. , v měsících březnu a dubnu 2019:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
březen
06.03.2019
20.03.2019
duben
03.04.2019
17.04.2019

 Místní poplatek za psa na r. 2019:
Připomínáme splatnost místního poplatku za psa na r. 2019 – do 31.03.2019!
- držitel psa bydlící v domě s nejvýše dvěma byty
150 KČ
- důchodce bydlící v domě s nejvýše dvěma byty
100 Kč
- držitel psa bydlící v domě s více než dvěma byty
200 Kč
- důchodce bydlící v domě s více než dvěma byty
150 Kč
Poplatek za druhého a dalšího psa jednoho majitele se navyšuje o 50 Kč.
 Místní poplatek za odpady na r. 2019 – sazba 420,00 Kč na 1 poplatníka, poplatek

je splatný do 30.06.2019.
Poplatky můžete hradit do pokladny obce, nebo převodem na účet č. 6023801/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti.

 ŠTĚPKOVÁNÍ
Ve dnech 08.04. – 12.04.2019 v době od 7:30 do 14:00 hodin budou provádět pracovníci
obce štěpkování klestí a větví, které pochází z vašich zahrad.
Pokud máte zájem o tuto službu, kterou bude zajišťovat obec zdarma, nahlaste svůj
požadavek na tel. č. 556 858 128, případně emailem na obecni.urad@ticha.cz , a to do
05.04.2019.!!!

 Kalendář obce Tichá na r. 2019 –
jednotýdenní - historický
Pokud máte ještě zájem o tento kalendář,
přijďte si na obecní úřad - máme
poslední exempláře.

 Možnost uplatnění osvobození z platby daně z nemovitosti – komunikace:
znovu upozorňujeme občany, kteří mají ve svém vlastnictví pozemky užívané
k veřejné dopravě jako místní, veřejné a účelové komunikace, na možnost uplatnění
osvobození od daně z nemovitosti podle § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitých věcí. Toto osvobození si můžete uplatnit také v průběhu
kalendářního roku. Než však půjdete na finanční úřad, přijďte si na obecní úřad pro
potvrzení o využití komunikace pro veřejné účely dle pasportu komunikací. Bez
tohoto potvrzení uplatnění osvobození nevyřídíte!

USNESENÍ
zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Tichá
konané dne 13. 2. 2019 v kulturním domě od 17:00 hod.

3/53

Zastupitelstvo obce Tichá určuje ověřovateli zápisu Mgr. Danu Kocourkovou a p. Ladislava
Kundráta, zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou.

3/54

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje program zasedání.

3/55

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2 ze dne 19.12.2018.

3/56

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí záměr výstavby výtahu a nezbytných stavebních
úprav souvisejících s napojením výtahu na stávající objekt č.p. 295 v obci Tichá využívaný
Slezskou Diakonií a předloženou architektonickou studii záměru přístavby tohoto objektu.
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje prodej pozemku parc.č. 417/8 zahrada o výměře 124 m2 v
k.ú. Tichá na Moravě …anonymizováno…., za cenu 150 Kč / 1 m2 . Náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.

3/57

3/58

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje prodej pozemku parc.č. 417/2 díl c) zahrada o výměře 32
m2 a parc.č. 417/4 zahrada díl d) o výměře 21 m2 v k.ú. Tichá na Moravě …anonymizováno….,
za cenu 150 Kč / 1 m2 . Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující.

3/59

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení pozemku parc.č. 418/2 zahrada o výměře 25 m2
v k.ú. Tichá na Moravě od p. …anonymizováno…., za cenu 150 Kč / 1 m2 . Náklady spojené s
podáním návrhu na vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující obec Tichá.

3/60a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení pozemků parc.č. 842/2 o výměře 12 m2 , parc.č.
858/5 díl a) o výměře 15 m2 od …anonymizováno…., oba v k.ú. Tichá na Moravě za cenu 20 Kč
/ 1 m2, následné uzavření kupní smlouvy, náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a
veškeré ostatní náklady spojené uhradí kupující - obec Tichá.
3/60b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení pozemku parc.č. 856/2 o výměře 80 m2 od
…anonymizováno…., v k.ú. Tichá na Moravě za cenu 20 Kč / 1 m2, následné uzavření kupní
smlouvy, náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a veškeré ostatní náklady spojené
uhradí kupující - obec Tichá.
3/61

Zastupitelstvo obce Tichá deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO,
a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce obce
pro výkon všech práv akcionáře …anonymizováno…. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce
akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných
hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních)
konaných v době od udělení této delegace do dne 01.11.2022. Zmocněnec je oprávněn udělit
plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně …anonymizováno…

3/62

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje návrh Smlouvy o dílo "Rekonstrukce bytů a energetické
úspory v objektu č.p. 261, Tichá" a pověřuje starostku obce k podpisu uvedené smlouvy
s vybraným dodavatelem dle výběrového řízení.

3/63

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o
zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec
Tichá s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, DIČ CZ49356089, provozovnou
Frýdlant nad Ostravicí, s účinností od 01.03.2019.

3/64

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na
veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

3/65

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za r. 2018.

3/66

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2018.

3/67

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zprávu o činnosti sociální komise za r. 2018.

3/68

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro mládež a sport za r.
2018.

3/69

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zprávu o činnosti komise životního prostředí za r.
2018

3/70

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro kulturu a historii obce za
r. 2018.

3/71

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informace o vydaných rozhodnutích starostky obce č.
23/2018/1 – 41/2019/1.

3/72

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení pozemků parc.č. 680 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2 , součástí je stavba zastávky, a parc. č. 1015 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 22 m2 , součástí je stavba zastávky, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučeného pracoviště Nový Jičín, Husova
1079/11, 741 01 Nový Jičín, za kupní cenu 44 000 Kč a pověřuje starostku obce k podpisu
uvedené smlouvy o kupní ceně pozemků a staveb.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo:
Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí výsledek stavebně-technického zhodnocení stavu kotelny
v obci Tichá, objektu č.p. 150, a zaslání žádosti o ukončení projektu ID č. 115D291000249 k akci
„Společenský sál Tichá“.
Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informaci o vyhlášení výzev MAS Lašsko na podporu
projektů.
Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informaci k 3. kolu kotlíkových dotací v Moravskoslezském
kraji včetně možnosti poskytnutí bezúročných půjček.

Statistické ohlédnutí za r. 2018
K 31.12.2018 měla naše obec 1793 obyvatel, z toho je 890 mužů a 903
žen.
Tabulka změn v počtu obyvatel v průběhu r. 2018:
z toho
k 01.01.2018
narozeno
zemřelo
přištěhováno
odstěhováno
k 31.12.2018

celkem
1 774
20
12
45
34
1 793

mužů
885
12
7
16
16
890

Průměrný věk občanů

žen
889
8
5
29
18
903

- 41 let.

Nejpočetnější jména:
Marie
61,
Jiří
Petr
44,
Tomáš
Ludmila
28,
Anna
Kateřina 25,
Stanislav
Ondřej
22,
Josef
Milan
20,
Lukáš

49,
37,
28,
24,
22,
19,

Jana
Zdeněk
Martin
Veronika
Lucie
Michal

45,
36,
27,
23,
22,
17,

Jan
Pavel
Miroslav
Lenka
Jakub
…..

44
30
25
23
22

Nejpočetnější příjmení:
Havel
24,
Kocián
Havlová
20,
Vaňková
Kovářová 13,
Jurek
Mičulek
12,
Fojtík
Konvičková 11,
Konvička
Žáček
10,
Bordovská

23,
19,
13,
12,
11,
10,

Štefková
Vaněk
Petrová
Bordovský
Krpec
Knoll

23,
16,
13,
12,
11,
10

Štefek
Kociánová
Mičulková
Jurková
Žáčková
…..

22
15
13
12
10

Plánované přerušení dodávky elektřiny:
11.03.2019 v době od 7:30 do 15:30 hodin
Přerušení se týká těchto nemovitostí v části obce směrem na Kunčice p. O. :

191 , 259 , 281 , 315 , 322 , 347 , 410 , 437 , 453 , 454 ,
455 , 476 , 520 , 530 , 86 , 87 , 88 , 89

Kotlíkové dotace 3. výzva (peníze od MSK kraje na
„větší část kotle“)
Cílem této podpory je omezení primárních emisí znečišťujících látek z
lokálního vytápění domácností – pořízení nového kotle, NE na uhlí.
Občané Tiché žádají samostatně o dotaci na úřadu
Moravskoslezského kraje MSK v Ostravě (v květnu 2019). Avšak
v případě, že občan Tiché chce požádat o dotaci na MSK a zároveň
požaduje na obci Tichá o bezúročnou zápůjčku od MŽP na
předfinancování - u plynových kotlů do výše 150 tis Kč a u tepelných
čerpadel a kotlů na biomasu do 200 tis. Kč, může mu být zpracována žádost o dotaci na kotel
kotlíkovým specialistou, kterého obec Tichá zajistila, a to již v průběhu března příp. dubna 2019.
Specialista bude sám občana po odevzdání předžádosti do 15. 3. 2019 na Obecní úřad v Tiché
kontaktovat a bude mu nápomocen s podáním žádosti. Předžádost je přílohou zpravodaje. Předžádost
není zcela závazná, avšak nezaevidováním předžádosti do 15.3. ztrácíte možnost požadovat zápůjčku.
Dotace i zápůjčka se vztahuje na výměna kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním nesplňujících emisní třídu 3., 4. nebo 5. dle ČSN EN 303-5, a to
na pořízení kotlů, příp. tepel. čerpadla:
- kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním, splňující
požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015,
kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o
požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
- plynový kondenzační kotel, plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se
provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro
vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
- tepelné čerpadlo, plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
Jedná se o zdroje tepla zapsané v Seznamu výrobků a technologií vedeném SFŽP pro 3. výzvu
kotlíkových dotací, odkaz web: svt.sfzp.cz
Podmínky pro přidělení dotace:
• rodinný dům může být vytápěn dvěma zdroji tepla – nahrazovaný kotel může plnit funkci
hlavního zdroje vytápění, nutná fotodokumentace
• původní kotel musí/musel být v provozu před realizací výměny včetně revizí
• původní kotel musí být následně znehodnocen a ekologicky zlikvidován včetně dokladu

• včasné podání žádosti o dotaci, při financování zápůjčkou zaevidováním předžádosti
Dotaci nelze využít, pokud se jedná o výměnu:
• starého plynového kotle (vždy musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním)
• kamen, tzv. Petry, kamna bez ústředního topení
• kotle s automatickým přikládáním paliva
• pro pořízení kotle výhradně na uhlí nebo kombinovaného na biomasu a uhlí = NE UHLÍ
Výše podpory – dotace - prostřednictvím MSK
PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
Míra podpory 75 % ze způsobilých výdajů včetně navýšení za prioritu území a příspěvek MSK - max.
celkem 110.000,-Kč
KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání)
Míra podpory 80 % ze způsobilých výdajů včetně navýšení za prioritu území a příspěvek MSK - max.
115.000,- Kč
KOTEL NA BIOMASU (automatický) nebo TEPELNÉ ČERPADLO
Míra podpory 80 % ze způsobilých výdajů včetně navýšení za prioritu území a příspěvek MSK - max.
135.000,- Kč
Stručně řečeno touto dotací může občan získat peníze na pokrytí 75% nebo 80% nákladů na výměnu
kotle, s ohledem však na max. míru podpory, avšak pokud se občan rozhodne zafinancovat až celou
výměnu formou bezúročné zápůjčky prostřednictvím obce Tichá, dostane předem finance, tedy i na
zbylých potřebných 25% nebo 20% dle volby nového kotle, u kotlů plynových činí zápůjčka až do 150
tis Kč, u kotlů na biomasu a tepelných čerpadel až do výše 200 tis Kč. Více v článku zpravodaje
bezúročné zápůjčky.

ODPADY V OBCI
Množství odpadů, které jsme odevzdali v roce 2018 do kontejnerů či popelnic,
ve srovnáním s minulými léty.
Název odpadu
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Plasty
Sklo
Papír a lepenka
Nápojový karton
Kovy, železo a ocel
Biologicky rozložitelný odpad

Množství
2018
2017
109,83
96,6
256,762 263,89
44,053 47,543
27,39 21,857
22,673 20,926
2,632
1,798
19,42
15,62
126,3 114,89

(t/rok)
2016
75,69
268,09
33,614
18,797
16,082
1,395
7,265
112,41

2015
67,25
279,58
26,659
18,934
9,548
1,096
7,69
102,49

Z grafu je zřejmé, že množství směsného komunálního má sice klesající tendenci, ale
velmi malou. K největšímu skoku došlo mezi rokem 2015 a 2016, kde rozdíl činil
11,49 t.
Co se týče separovaného odpadu, tak poprvé v roce 2018 došlo k poklesu množství u
plastů. Znamená to, že začínáme v naší obci dávat přednost nápojům ve skle,
nápojovém kartonu či pijeme kohoutkovou vodu a používáme SodaStreamy?
Uvědomujeme si, že doba plastová nás začíná pohlcovat, a proto se snažíme měnit
životní styl a plasty omezovat? Zda tomu opravdu tak je, nebo je to jen náhoda, ukáže
následující období…
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je každý povinen předcházet vzniku odpadů,
opětovně používat odpady, recyklovat (třídit) a až v poslední řadě odpad odstraňovat
do popelnic, respektive ukládat na skládky.
Skládkování se postupně, prostřednictvím evropských směrnic a z nich vyplývajících
zákonů České republiky, omezuje a ceny skládkovného rostou! I z tohoto důvodu došlo
k úpravě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního na rok 2019, který je stanoven ve výši 420
Kč/1 poplatníka a je splatný do 30.06.2019.
Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce nebo převodem na účet:
6023801/0100, jako VS uveďte vždy číslo popisné nemovitosti.
Proč je nutné odpad třídit?
 Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.
 Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí
už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.
PŘIPOMEŇME SI, JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je
obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s
takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo
zkratkou nás informují
o materiálu,
z něhož je obal vyroben.
Podle nich poznáme, do
kterého kontejneru máme
obal později vyhodit.

Panáček s košem znamená,
že použitý obal máme hodit
do příslušné nádoby na
odpad. Pokud je panáček
přeškrtnutý – obal do
popelnice nepatří (obsahuje
nebezpečné látky a patří do
nebezpečného odpadu).

Zelený bod znamená, že je za
obal zaplaceno do systému
EKO-KOM, jenž zajišťuje
sběr a využití obalových
odpadů. Pokud si koupíte
obal, na kterém je značka
ZELENÝ BOD, znamená to,
že výrobce zaplatil za jeho
recyklaci.

Modrý kontejner na PAPÍR
Patří sem:
Do kontejneru můžeme vhodit například časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s
fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím
umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se
během zpracování samy oddělí.
Nepatří sem:
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice.
Žlutý kontejner na PLASTY
Patří sem:
Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren.
Nepatří sem:
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky.
Zelený kontejner na SKLO
Patří sem:
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například láhve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z
oken a dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit!

Nepatří sem:
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a
pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Oranžový kontejner na NÁPOJOVÉ KARTONY
Patří sem:
Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Nepatří sem:
Měkké sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.
Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů
a potravin.
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Jedná se o odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i z kuchyní. Primárně
bychom měli tento odpad vhazovat do kompostérů na zahradách. Nemáte-li k dispozici
kompostér, je možné k tomuto sběru využít hnědé kontejnery. Naši obec sváží firma
ASOMPO, a.s. v termínu od dubna do listopadu, a to vždy 2x týdně (pondělí a čtvrtek).
Patří sem:
ZE ZAHRADY: tráva, listí, zbytky rostlin, drobné větve, kůra, části keřů, seno, sláma,
piliny, zemina z květináčů.
Z DOMÁCNOSTI: ovoce a zelenina, slupky, jádřince, pecky z ovoce, zbytky pečiva a
obilovin, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec a ořechů, papírové
kapesníky a ubrousky.
Nepatří sem: zbytky masa, kosti, kůže, fritovací oleje a tuky, rostliny napadené
chorobami, uhynulá zvířata, exkrementy, textil, jednorázové pleny, plasty, sklo, kov,
nebezpečný odpad, elektroodpad, sáčky z vysavačů, zbytky potravin živočišného
původu, stavební odpad, kamení, popel z uhlí a cigaret.
Do hnědých kontejnerů rovněž nepatří velká dřevní hmota. K odstranění klestí
využívejte štěpkování, které provádí obec 2x ročně zdarma.
Proč jej třídit?
Ve směsném komunálním odpadu je přibližně 40 % bioodpadu. Tříděním bioodpadu
snížíme objem komunálního odpadu, který je následně uložen na skládku.
Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních
kompostérech, které mnoho z vás již díky obci také vlastní.
KOVY
Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá
prostřednictvím výkupen druhotných surovin, kde za ně můžete dostat peníze. Kovy
můžete rovněž odevzdat do kontejnerů určených pro kovy na kontejnerových hnízdech
v obci nebo je můžete odevzdat hasičům během sběru železného šrotu, který probíhá
vždy na jaře a na podzim. Šrot ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V
případě většího množství železného šrotu kontaktujte obecní úřad, kde si dohodnete
termín vývozu přímo od vašeho domu.
Termíny svozů železného šrotu v roce 2019
Jarní termín
Podzimní termín

6.4.2019

12.10.2019

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který
zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé
výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru". Místo zpětného odběru je
v naší obci vedle ČOV – bývalá výkupna kovů. Naši hasiči již vysloužilá
elektrozařízení dále odevzdají specializované firmě (ELEKTROWIN A.S., ASEKOL a.s.).
Vysloužilá elektrozařízení můžete rovněž předat hasičům během sběru železného šrotu
ve výše uvedených termínech.
OBJEMNÝ ODPAD
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt do velkoobjemových
kontejnerů, které jsou umístěny v obci vždy na jaře a na podzim.
Termíny svozů objemného odpadu v roce 2019
Jarní termín
6.4.2019
Horní konec

U Vašíčkova mostu
9:00 - 11:00 hod
U pěstitelské pálenice
9:15 - 11:15 hod

Podzimní termín
12.10.2019
Místa a časy svozů
Střed obce

U obchodu COOP
9:30 - 11:30 hod
U střediska ZD
9:45 - 11:45 hod

Dolní konec

U ČOV
10:00 - 12:00 hod
U bývalého obchodu
10:15 - 12:15 hod
U domu p. Janče č.p. 33
10:30 - 12:30 hod

Termíny svozů objemného odpadu v roce 2019 – okrajové části obce
Jarní termín
Podzimní termín
5.4.2019
11.10.2019

Žuchov
U domu p. Nowaka č.p. 386
15:00 - 15:30 hod
U domu p. Gocha č.p. 244
15:30 - 16:00 hod

Na Nivách
U domu p. Dědice č.p. 319
16:15 - 16:30 hod

Pružiny
U domu p. Rečka č.p. 283
16:45 - 17:00 hod

V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství –
provádíte např. rekonstrukci domu, objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového
kontejneru u specializované firmy (Např. firma Miroslav Strnadel z Frenštátu pod
Radhoštěm.)
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají nebezpečné vlastnosti, které mohou
ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve
speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.
Jedná se např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí
chemikálie.
Sběr nebezpečného odpadu v naší obci probíhá také 2x ročně, a to pomocí mobilního
sběru (sváží firma SLUMEKO s.r.o.). Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem,
podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným
obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do kterékoliv lékárny.

Termíny svozů nebezpečného odpadu v roce 2019
Jarní termín
Podzimní termín

6.4.2019

12.10.2019
Místa a časy svozů

U pěstitelské pálenice – horní konec
U obchodu COOP – střed obce
U bývalého obchodu – dolní konec

9:00 - 9:30 hod
9:30 - 10:00 hod
10:00 - 10:30 hod

TEXTIL A DALŠÍ
Starý a nepotřebný textil, šatstvo, boty a hračky můžete umístit do červených
kontejnerů Armády spásy, které jsou umístěny na kontejnerových hnízdech na horním
konci “U transformátorové stanice“ ve středu obce “U obchodu COOP“ nebo na
dolním konci “U bývalého obchodu“.
STAVEBNÍ ODPAD
Likvidaci stavebního odpadu od občanů obec nezajišťuje a je zakázáno jej
umisťovat do kontejnerů pro objemný odpad. Stavební odpad můžete na vlastní
náklady odevzdat k likvidaci např. nejblíže do firmy EKOREMA Recycling s.r.o., která
má pobočku ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo do jiné specializované firmy, i
ASOMPO.
PNEUMATIKY
Staré a nepotřebné pneumatiky rovněž nepatří do kontejnerů pro objemný odpad!
Odevzdat je můžete zdarma do jakéhokoliv pneuservisu případně autoservisu.
(Např.: PNEUSERVIS PATALA ve Frenštátě p. R. – naproti Jandovu stromořadí. Můžete
zde odevzdat pneumatiky i s disky.)
JEDLÉ OLEJE A TUKY
Nepotřebné oleje a tuky se nesmí vylévat doma do dřezu nebo záchodu. Tuky v
kanalizaci tuhnou a tvoří hrudky s dalšími nečistotami v odpadních cestách. Následně
vytváří hustý, neprostupný povlak, který se v kanalizaci rozkládá a urychluje tím
korozi kanalizačního potrubí. V průběhu letošního roku přibydou v naší obci
kontejnery na jedlé oleje a tuky. V současné době vybíráme vhodnou svozovou firmu a
v následujícím zpravodaji budete informování o místech a způsobu odevzdávání
jedlých olejů a tuků.
Patří sem:
Použité oleje a tuky z domácnosti, např.: fritovací olej, olej po smažení a ztužené jedlé
tuky jako sádlo či máslo.
Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové
kuchyňské utěrky a pak vhodit do směsného odpadu. V malém množství je možné tuky
také kompostovat.
Nepatří sem:
Technické oleje, např.: motorové, převodové, tlumičové či maziva a kapaliny.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz komunálního odpadu se v naší obci provádí vždy v sudé středy a provádí jej
firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2019
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

9.1.

6.2.

6.3.

3.4.

1.5.

12.6.

10.7.

7.8.

4.9.

2.10.

13.11.

11.12.

23.1.

20.2.

20.3.

17.4.

15.5.

26.6.

24.7.

21.8.

18.9.

16.10.

27.11.

25.12.

29.5.

30.10.

Plné popelnice musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodin. Nebudou-li přistaveny
v čas, nebudou vyvezeny.
Nové kovové popelnice o objemu 110 litrů je možné zakoupit i na Obecním úřadě v
Tiché. Zde také obdržíte červený čárový kód, který je nutné nalepit na popelnici.
Popelnice bez čárového kódu není firma AVE oprávněna vyvézt.
DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU OHLEDUPLNÍ K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ A ŘÁDNĚ TŘÍDÍ ODPAD!
Ing. Petr Bordovský, místostarosta
email: mistostarosta@ticha.cz
tel.: +420 739 078 307

Místní program podpory obce Tichá
Program na podporu činnosti zájmových spolků, seskupení a talentovaných jedinců v
oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití volného času na rok 2019
1. Základní ustanovení
Účelem vyhlášeného programu je realizace projektů na podporu činností v oblasti sportu, kultury, prevence
kriminality, životního prostředí a využití volného času občany obce Tichá v rámci aktivit spolků, svazů, seskupení a
talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury, využití volného času, životního prostředí - podpory myslivosti,
včelařství, rybářství příp. dalších aktivit.
Finanční prostředky v rámci vyhlášeného programu jsou rozpočtovými prostředky obce Tichá. Celková alokovaná
částka činí 100.000 Kč na rok 2019. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Mimořádné akce mohou být posuzovány individuálně na základě písemné žádosti mimo tento program.

2. Zaměření programu (uznatelné náklady)
Doporučené aktivity:
 akce zaměřené na děti a mládež
 vzdělávací akce, výchovně preventivní akce, environmentální výchova a činnosti spojené s přírodou
 propagace obce, reprezentace obce
 volnočasové aktivity, sport, sportovní klání
 soutěže – krátkodobé i dlouhodobé
 kurzy, exkurze
 monitoring životního prostředí, akce prospěšné životnímu prostředí
 spolupráce s dalšími organizacemi, spolky, mezinárodní spolupráce
 divadelní představení, festivaly a jiné kulturní aktivity
3. Oprávněný žadatel
Sdružení osob - seskupení, které má sídlo v obci Tichá nebo působí převážně na území obce Tichá, příp.
talentovaný jedinec s trvalým pobytem v obci Tichá. Z této výzvy je vyloučena organizace SK Tichá, která je již
podporována z jiného dotačního titulu obce Tichá.
4. Výše poskytnuté finanční podpory
Minimální výše poskytnuté podpory je 2.000,- Kč.
Maximální výše poskytnuté podpory je 10.000,- Kč.
5. Finanční spoluúčast žadatele
Minimální finanční spoluúčast žadatele na projektu není vyžadována.

6. Neuznatelné náklady
Úhrada nájmů v zařízeních, které vlastní obec Tichá.

7. Další podmínky pro přidělení podpory:






žadatel musí souhlasit se Smlouvou o poskytnutí daru
žadatel může žádat o přidělení podpory pouze 1x za kalendářní rok
za nezletilého žadatele podává žádost jeho zákonný zástupce
žadatel musí prezentovat činnost v rámci podpory na svých webových stránkách, pokud je vlastní nebo na
stránkách obce
žadatel (statutární zástupce, jednatel) nesmí mít v den podání žádosti žádné nesplacené závazky (po datu
splatnosti) vůči obci Tichá, v opačném případě nebude žádost zařazena mezi žadatele

8. Období realizace projektu a uznatelnosti nákladů





od 10. 1. 2019 do 10. 12. 2019 včetně
závěrečná zpráva včetně vyúčtování projektu bude předložena do 30 dnů po vyčerpání poskytnutých
finančních prostředků, nejpozději do 16. 12. 2019
rozsah vyúčtování bude prokazovat hospodárné a účelové využití poskytnutých finančních prostředků
(daru)
příjemce doloží k vyúčtování prosté fotokopie dokladů k prokázání vyúčtování daru (faktura, účtenka,
pokladní doklad apod.)

9. Náležitosti žádosti a termín pro předkládání








žádost může být podána průběžně, nejpozději však do 15. 3. 2019 do 12:00 hodin
administrátorem programu je obec Tichá
žádost je možno předat osobně nebo prostřednictvím poštovního doručení na adresu Obec Tichá, č. p. 1,
742 74, Tichá
žádost musí obsahovat název žadatele a jeho IČ, u fyzických osob datum narození, další identifikační
údaje včetně telefonického a emailového kontaktu, podpis žadatele nebo podpis statutárního zástupce
organizace včetně uvedení webových stránek žadatele, pokud je vlastní, dále název peněžního ústavu a
číslo při poskytnutí daru bezhotovostně
žádost musí obsahovat stručné a přehledné zdůvodnění žádosti – popis projektu včetně
předpokládaného termínu realizace a přesného vyčíslení požadované výše podpory
k žádosti je nutno doložit u právnických osob prostou kopii o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména
zřizovací listina nebo stanovy, statut) pokud je vlastní, příp. prostou kopii dokladů o přidělení IČ (jen
v případě, že tento údaj nevyplývá ze stanov či jiného dokumentu), prostou kopii dokladů o volbě nebo
jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo
společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu předešlých
dokladů)

Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. Vyhodnocení žádostí o
poskytnutí daru bude provedeno a zveřejněno do 29. 3. 2019. Tento program byl schválen rozhodnutím
starostky obce č. 34/2019/1 ze dne 10. 1. 2019.

Škola informuje:
ÚŽASNÝ ODIS BUS
V úterý 4.12.2018 nám před školou zaparkoval nový autobus. Jmenoval se ODIS
BUS. Místo hodiny přírodovědy jsme se do něj mohli jít podívat. Venku sice
pršelo, ale to nám nevadilo, protože jsme seděli uvnitř.
Když jsme k autobusu přišli, otevřely se dveře a my jsme se mohli posadit,
kam jsme chtěli. Přivítali nás dva pánové, kteří nás s tímto autobusem
seznamovali. Chvíli jsme čekali, protože jim nešel spustit program. Když se
program spustil, začala prezentace nejen o novém autobusu, ale i o hromadné

dopravě. Viděli jsme trolejbusy a tramvaje. Další video bylo o dvou klucích.
Jeden jezdil do školy autobusem a druhý autem. Ukázalo se, že autobusem je to
lepší a rychlejší. Autem to druhému klukovi trvalo jednou tolik. Po skončení
videa nám pánové položili pár otázek, za které jsme po správné odpovědi
dostávali odměny. Po otázkách jsme se mohli ptát i my na cokoliv. Bylo to
zajímavé. Také jsme zkoušeli kneeling, což znamená naklonění autobusu na
stranu. To bylo super a moc nás to bavilo. Při odchodu z autobusu jsme každý
dostali magnetku ODIS BUSU na památku.
Tenhle autobus se nám hodně líbil. Bylo to super. Byla to dobrá akce!
Fajkusová S., Janová E., Jurková K., Kuchařová S., Mičulková E., Rozumková A.
V. třída

Tonda Obal na cestách
Recyklace
je
velmi
frekventovaným
pojmem
poslední doby. S barevnými
kontejnery se setkáváme na
mnoha místech, ale umíme vše
správně separovat?
Děti ZŠ Tichá měly 10. ledna
2019
báječnou
příležitost
ukázat
své
znalosti
specialistovi Martinovi alias
Tondovi,
který
připravil
besedu spojenou s hrou o
třídění a recyklaci odpadu.
Program byl doplněn krátkými
ukázkami videí, fotografiemi
a názornými pomůckami.
Děti se aktivně a s nadšením
zapojily, překvapily Martina svými otázkami a odnesly si mimo nových
vědomostí i dárek z recyklovaného materiálu.
Beseda obsahovala rovněž informace o enviromentální výchově, o vztahu člověka
k prostředí a vedla žáky k odpovědnosti za zdravé životní prostředí.
Jedná se, co do počtu oslovených dětí, o největší ekologický program pro
školní děti u nás, který seznámil s tříděním a recyklací odpadu za dobu
existence již celou jednu generaci.

Švihadlový turnaj
Dne 31. ledna 2019 proběhl v tělocvičně základní školy tradiční
„Švihadlový turnaj“. Zúčastnili se ho žáci základní i mateřské školy.
Všichni soutěžící se velmi snažili podat co nejlepší výkon a jejich
úsilí bylo také na závěr oceněno.
Uznání a pěkných cen se dočkali také žáci, kteří se zapojili do sběru
kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.
Poté došlo na rozdání pololetních vysvědčení a následně si školáci
užili jednodenní pololetní prázdniny.
Mgr. Valchařová Marcela

Zveme všechny předškolní děti a jejich rodiče na

pro školní rok 2019/2020
4. dubna 2019

13:00 – 17:00 v budově ZŠ Tichá
S sebou:

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
přezůvky pro dítě

K zápisu se dostaví děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
a děti, kterým byla odročena školní docházka v roce 2018.

Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí za r. 2018
Finanční výbor:
Zprávu finančního výboru zaslal Bc. Stanislav Palacký:
Finanční výbor pracoval ve složení:
předseda - Bc. Stanislav Palacký, členové - Kateřina Bordovská, Iveta Kopečná Dis., Ing. Eva
Šuničevová, Ing. Lucie Jurková
Finanční výbor na počátku roku 2018 spolu s členy kontrolního výboru provedl inventarizaci
movitého a nemovitého majetku obce včetně majetku užívaného příspěvkovou organizací ZŠ a
MŠ p. o. Tichá, zájmových skupin a občanských spolků a sdružení, které mají majetek obce
v užívání. Členové finančního výboru na svých jednáních pravidelně vyhodnocovali plnění
rozpočtu obce, jeho věcných náplní a paragrafů. V průběhu roku provedli finanční kontroly
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kontroly byly provedeny samostatně, mimo kontrol,
které jsou realizovány zaměstnanci obecního úřadu popř. pracovníky KÚ MSK. Finanční výbor
se v roce 2018 scházel dle aktuálních potřeb obce v návaznosti např. na dotační tituly apod.
Členové finančního výboru se účastnili komisí k výběrovým řízením, která byla obcí
vyhlašována. Finanční výbor pravidelně kontroloval finanční výdaje obce a ve spolupráci
s vedením obce navrhoval a doporučoval realizace různých investičních akcí. Členové finančního
výboru se aktivně podíleli na chodu a správě obce, kdy těsně spolupracovali s jejím vedením.
Dále přednesl zprávu Ing. Zdeněk Slačík, předseda nově zvoleného finančního výboru:
Finanční výbor pracuje po komunálních volbách v tomto složení:
- předseda Ing. Zdeněk Slačík, členové - Ing. Daniela Fusová, Dana Hoppová, Iveta Kopečná
DiS., Kateřina Bordovská

Schůze se konaly 7., 19., 26.11.2018 za účasti starostky obce a místostarostů. Seznámili jsme se s
aktuálním stavem hospodaření obce a koordinovala se práce s vedením obce. Byla provedena
kontrola plnění rozpočtu (FIN) za 11/2018. Dále jsme posoudili a případně doporučili poskytnutí
finančních darů na podporu činnosti vybraným subjektům. Komise také projednala návrh na
stanovení výše místního poplatku za odpady včetně rozboru za minulé období. Byl také probírán
návrh rozpočtu obce Tichá na r. 2019 a střednědobý výhled na r. 2020 – 2021 a doporučení k
předložení návrhu odměn za činnost členů výborů a komisí za r. 2018. Komise také sestavila
inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2018.

Kontrolní výbor:
Kontrolní výbor pracoval ve složení:
předseda - Vratislav Zeman, členové - Dana Kocourková a Jiří Kundrát.
Členové provedli kontrolu jednotlivých usnesení zastupitelstva obce:
21/2017 - 15.11.2017,
22/2017 - 13.12.2017,
23/2018 - 14.02.2018,
24/2018 - 11.04.2018,
25/2018 - 18.06.2018,
26/2018 - 19.09.2018.
Z uvedené kontroly byl vyhotoven Zápis o kontrole č.j.: K – 1/2018, který byl následně
předložen na vědomí zastupitelstvu obce – nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrolní výbor se rovněž podílel na provedení inventury obecního majetku.

Komise sociální:
Zprávu přednesla Mgr. Alena Korčeková, předsedkyně komise:
Pro sociální komisi pracovalo v r. 2018 jedenáct členů: Halama Jaroslav, Jurková Ludmila,
Jurková Marie, Korčeková Alena, Kořánová Ludmila, Nováková Jindřiška, Pavlisková Marie,
Špačková Jana, Šrámková Ludmila, Vaňková Miroslava a Zeman Vratislav. V roce jsme se
setkávali na pracovních schůzkách, kdy jsme si určovali úkoly a sdělovali poznatky z osobních
návštěv u oslavenců. Poněvadž někteří členové jsou zaměstnáni, nemohli se někdy kvůli
odpolední pracovní směně schůzek zúčastnit. Pracovní povinnosti s aktivitami určené komisí se
dařilo skloubit tak, aby každý člen měl přibližně stejný počet úkolů. Naší ústřední náplní byla
péče o místní seniory, osobní setkání při životních výročích. Celkem jsme zvládli 56 návštěv
v rodinném prostředí či v přechodném ubytování. Jubilantem je u nás spoluobčan ve věku 80, 85
a více let. Každý oslavenec dostává od OÚ vkusné blahopřání, proplacený dárkový potravinový
balíček v hodnotě 300,- Kč a kytičku v ceně 100,- Kč.
Příjemná byla setkání i s členy rodiny, těšila nás starostlivost o seniory v rodinném kruhu.
Návštěvy jsme nevykonávali jen v centru Tiché, mnozí oslavovaní bydlí v odlehlém místě obce,
bylo nutno i zajíždět do místní části Žuchov, do Kunčic p. O., do domova důchodců a
pečovatelského domu ve Frenštátě p. R, do LDN v Kopřivnici. Pokud oslavenec má trvalé
bydliště v Tiché, ale delší dobu se zdržuje u rodiny mimo obec, je mu zasláno pouze blahopřání,
pokud je ovšem známa adresa pobytu. Na základě osobních návštěv mohla být hodnocena např.
donáška obědů, občas navržena rada pro různé opravy v příbytku. Všichni jsme se snažili
zachovávat slušnost, občanskou kulturu, aby se i nám dařilo upevňovat spokojený život našich
spoluobčanů vysokého věku.
Povinností předsedkyně je provádět šetření v rodinách dle potřeby okresního soudu, v tomto roce
požadavek nebyl vznesen. Členové bytové komise se vyjadřovali k ročnímu prodlužování
nájemní smlouvy v bytovém domě č. 261, přestože jsme si byli vědomi, že někteří nájemníci
nemají již nárok na zvýhodněné bydlení.
Spolupracujeme s místním klubem důchodců, máme mezi sebou jejich předsedkyni, mnohé jsme
se zúčastnily seniorského odpoledne. Rovněž účastí jsme podpořili akce dalších komisí obce,
např. Den veteránů 11. 11., květnové oslavy, Den obce, filmová a divadelní představení.
Se svými kolegyněmi a kolegy máme možnost postupně poznávat naše spoluobčany a aktivně se
také začleňovat do života v naší obci, tato práce nás baví a zajímá. Opakovaně podporujeme

vybudování venkovního menšího prostoru pro protahování, posilování těla seniorů, místo by
sloužilo k náhodným i cíleným aktivitám a setkáváním.
Členové sociální komise své úkoly plnili ve svém osobním volnu zodpovědně, starostlivě,
organizačně samostatně, byla radost se všemi spolupracovat. Zpětně členové děkují za ocenění
ze strany vedení obce. Já tímto děkuji celé své desítce za čtyřletou odvedenou pečlivou,
spolehlivou práci, za příjemné pracovní i mimopracovní chvíle.
V říjnu 2018 jsem předala pomyslný štafetový kolík novému povolebnímu seskupení. Od začátku
práce přeji současným členům sociální komise pro celé očekávané pracovní období zapálení pro
věc, zájem, ochotu k inovaci a efektivní nápady ve prospěch obce a našich občanů. Věřím, že
předáváme naše současné i budoucí oslavence spokojené do dalších starostlivých rukou.
Do nového pracovního roku přeji členům soc. komise a samozřejmě všem spoluobčanům jen to
nejlepší, optimismus a abychom ve zdraví prožívali spokojenost a šířili mezi sebou dobrou
náladu.
Následně přednesla zprávu nově jmenovaná předsedkyně sociální komise p. Věra Špačková:
Současná sociální komise pracuje ve složení:
předseda - Věra Špačková, členové - Josef Fojtík, Marie Fojtíková, Milena Halamová, Milada
Ličková, Ing. Jindřiška Nováková, Ing. Lubomír Pavliska, Marie Pavlisková, Pavel Špaček, Jana
Špačková, Ludmila Šrámková, Vratislav Zeman.
Komise v minulém roce vypomáhala při akci Rozsvícení vánočního stromu. Děti posílaly svůj
balónek s dopisem pro Ježíška. Balónky šly na odbyt, bylo jich plné nebe. Děkuji za pomoc
obětavým občanům, kteří nám přišli pomoci s nafukováním. Dlouhodobou tradicí u nás v obci je
společné předvánoční setkání osamělých seniorů starších 65 let.
Občanům, kterým zdravotní stav neumožňoval zúčastnit se, byly předány vánoční balíčky. V
jejich obtížích jim přeji hodně síly a trpělivosti.
Společný oběd a posezení proběhly v neděli 16.12. v kulturním domě. Bylo to velmi příjemné
setkání s občany a jsme rádi, že pozvání přijali. Na setkání přišla i paní starostka, oba
místostarostové a pan farář. Výborný oběd uvařil kolektiv restaurace Fojtství, manželé Korčekovi
byli za chutné jídlo odměněni potleskem od seniorů. Dobrá nálada vládla až do večera.
Poděkování patří sboru Tichavjánek ze základní školy, který vystoupil pod vedením paní
ředitelky Mgr. Dobiášové.
Také ženy z místního sboru Šátek pod vedením paní Matouškové zazpívaly, všechny potěšily a
zpříjemnily toto odpoledne.
Celé odpoledne zněly sálem koledy i lidové písně, které hráli na housle Věrka, Adélka, Viktorka,
Petřík a Toník Špačkovi. K houslovému kvintetu se přidal i klavír a zpěv z řad členů sociální
komise.
Na přípravě tohoto setkání se podíleli s radostí a ochotou všichni členové komise a jejich rodinní
příslušníci. Odměnou nám byla pochvala a spokojenost našich spoluobčanů. Chci poděkovat
všem, kteří nám s akcí pomohli - vedení obce, zaměstnancům obce a členům kulturní komise.
Členům sociální komise také velké díky za ochotu a spolupráci při další činnosti.

Komise pro mládež a sport:
Komise pro mládež a sport pracovala ve složení:
předseda - Mgr. Dana Kocourková, členové - Jan Zátopek, Ing. David Kocourek, Lenka
Vykydalová.
Hlavní a dlouhodobé zaměření činnosti sportovní komise spočívá především v podpoře sportu
pro veřejnost v naší obci. V minulém roce jsme zvolili i kulturně propagační činnost, jednalo se o
výstavu – Sportovní úspěchy občanů Tiché. Slavnostní otevření ve výstavní síni probíhalo
stylově, a to den před Zimními olympijskými hrami, tedy dne 8. února. Tato výstava nabídla
přehled individuálních i kolektivních sportů, všech věkových kategorií, dále byly k vidění
diplomy, poháry, trofeje, cenné puky a další zajímavosti. Další výstava ve výstavní síni byla
slavnostně otevřena dne 28. června - Cestovatelská výstava, která byla věnována místním

amatérským cestovatelům, kteří se vydali prozkoumat a zažít svět, jak už pěšky, na kole, na
motorce či ,,jak se dalo,,.
Ryze tradiční pořadatelskou a milou povinností byl 7. 9. 2018 ,,Běh o pohár starostky" na
fotbalovém hřišti, oblíbená sportovní akce nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Celkem bylo
vytvořeno 12 kategorií, kde kategorie dívky, chlapci, ženy i muži jsou hodnoceny zvlášť. Patrony
akce jsou dlouhodobě triatlonista Lukáš Krpec, ,,Růžový panter‘‘ a "Šedý hrošík". Bez této akce
by snad nemohl začít školní rok.
Zápasnický turnaj a náborový turnaj v zápase ve volném stylu se konal 22. 9. 2018 v kulturním
domě - zúčastnilo 85 závodníků ze 7 oddílů (Tiché, Nového Jičína, Krnova, Čechovic, Ostravy Vítkovic, Třince a Nivnice). Náborový turnaj se pořádá hlavně pro malé zápasníky, aby si
vyzkoušeli zápasit i s někým jiným než ve svém oddílů. V podstatě se jedná o takový velký
trénink na rozhýbání se po prázdninové pauze. Z turnaje si každý zápasník odveze diplom,
medaili nebo pohár. Naši zápasníci a zápasnice si celkově odnesli 2 první místa, 4 druhá místa, 5
třetích míst a 2 místa čtvrtá.
Další, dalo by se říci pravidelnou, akcí byl taneční kurz pro dospělé, který se tento rok konal od
5.10. do 23.11. Taneční lekce vedli zkušení taneční lektoři manželé Syrkovi a sál byl opět
vyprodaný. Kurzu se zúčastnilo 25 párů a během šesti lekcí se naučily waltz, valčík, polku,
mazurku, čaču, tango, jive, foxtrot, sambu a country tanec čtverylku. Závěrečný večer, na kterém
vystoupila kapela TNT z Příboru, byl skvělým zakončením celého kurzu.
Druhého ročníku výšlapu na Javorník se dne 3.11. zúčastnilo více než 20 pochodujících turistů.
Akce je určená pro rekreační turistiku nejen pro rodiče a děti, ale i babičky, sousedy, domácí
mazlíčky, prostě pro všechny, kteří měli chuť společně zdolat Javorník. Pro děti byl připraven
kvíz a odměna.
Každoroční akce - dopravní hřiště pro MŠ Tichá ve Valašském Meziříčí, se nám minulý rok
nepodařilo zajistit, protože kapacita byla ihned zarezervována a tak děti pojedou na tuto akci až
tento školní rok.
Tyto akce splnily svůj účel a mezi veřejností sklidily velký ohlas. Do roku 2019 hodlá komise pro
mládež a sport v těchto akcích pokračovat a vytvořit i nové akce - naplánovány nohejbal na
multifunkčním hřišti, přednáška o zdravém pohybu, pohádkový les pro děti a nohejbalový turnaj
pro děti ze ZŠ.
Komise se v dalším období opět zaměří na využití volného času mládeže, dále se bude snažit najít
systém pro zlepšení informovanosti o rezervaci multifunčního hřiště a o personálním zabezpečení
tohoto komplexu. Budeme i sledovat obsazenost stávající tělocvičny při ZŠ.
Po komunálních volbách došlo ke změně ve složení této komise:
- předseda Aleš Kocián, členové - Mgr. Dana Kocourková, Robert Hošek, Marek Vykydal, Jan
Zátopek, David Kocourek.

Komise životního prostředí:
Komise životního prostředí obce Tichá (dále již KŽP) v roce 2018 pracovala ve stejném složení
jako po celé volební období 2014-2018:
předseda - Martin Jurek, členové komise - Mgr. Michaela Štefková, Ing. Miroslava Butorová,
Ing. Julie Jurková, pan Josef Jurajda a pan Karel Kořán.
Na jaře loňského roku se členové KŽP a další dobrovolníci z řad našich spoluobčanů, opět
zapojili do dobrovolnické akce „Ukliďme Česko – Ukliďme Tichou“. Tato celorepubliková akce
se uskutečnila 7. dubna, za krásného slunného počasí a byl to již 4. ročník s naší účastí.
Úklidových prací se zúčastnily dvě desítky dobrovolníků a dá se říci, že již v tradičním
zastoupení včetně klientů domova Karmel. Všichni se po rozdání rukavic a pytlů na odpad s
velkým nasazením pustili do práce. Utvořili jsme několik pracovních skupin, které měly za úkol
vyčistit vytipované lokality. Konkrétně se jednalo o příkopu u hlavní komunikace směrem na
Frenštát, podél budovy bývalé Loany a bezprostředně u ní přilehlé křoviny. V této lokaci se
nacházelo velké množství odpadu, jehož sběr velice komplikovaly zanedbaně přerostlé a velmi

propletené trnité keřové porosty. Proto všechna čest partě našich houževnatých dobrovolníku,
před kterými stál nelehký úkol. Nejprve se pomocí zahradnických kleští museli k odpadkům
doslova prostříhat a pak teprve vše vysbírat!
Naše úklidová cyklorota opět naplnila spoustu pytlů odpadky, které nezodpovědní lidé odhodili
do příkopů od Tiché až po Frenštát. Vzhledem k tomu, že jsou příkopy stále opakovaně
znečišťovány, jsem bohužel osobně přesvědčen o tom, že se v původcích tohoto smetí dostatečně
nepohne svědomí ani v tom okamžiku, když pak jedou kolem a vidí malé děti v doprovodu svých
rodičů, jak po nich sbírají krabičky od cigaret, PET lahve a nebo dokonce plné pytle odpadků,
které vyhodili při cestě z chaty! Zcela jistě se jedná o hloupé jedince, kteří vůbec neberou v potaz
fakt, že na smetišti, které svým chováním vytvářejí, si jednou můžou hrát třeba i jejich ratolesti.
Jako další část obce, kterou bylo třeba uklidit, byl vybrán levý břeh Tichávky na dolním konci za
mostem u Hoppa. Na toto místo jsme se již dlouho chystali. S největší pravděpodobností se zde v
minulosti v průběhu snad i desítek let, tvořila takzvaná "hať". Dnes bychom řekli místně lokální
veřejná černá skládka. Nacházelo se zde opravdu značné množství nejrůznějšího odpadu.
Stavební suť, běžný domovní odpad, velké množství skleněných střepů, ale bohužel také lepenka
či eternit, jakožto dva nejběžnější zástupci nebezpečných odpadů vyhozených do přírody. Kvůli
navrstvení odpadu a jeho částečnému překrytí zeminou a spadaným listím, jsme zde museli
nastoupit s lopatami, hráběmi a vše poctivě pomocí stavebních koleček odvozit do přistaveného
kontejneru.
K dalším místům, které jme uklidili patřilo okolí fotbalového hřiště a Tůňky. Po dokončení
úklidových prací na všech lokalitách jsme nasbíraným odpadem naplnili téměř celý
velkoobjemový kontejner . Touto smysluplnnou prací jsme opět trochu pomohli přírodě v jejím
každodenním boji s lidmi, kteří ji ustavičně znečišťují. Za tuto pomoc a především dobrovolnou
aktivitu bychom chtěli všem zúčastněným velice poděkovat.
Také rok 2018 se neobešel bez sousedského sporu, kterým se musela KŽP zabývat. Dostali jsme
stížnost a zároveň žádost o sjednání nápravy ohledně neudržování sousední zahrady. V tomto
sporu se jednalo o prorůstání plevelných a popínavých rostlin skrze oplocení umístěného na
společné hranici mezi dotčenými zahradami. Toto oplocení je majetkem stěžovatele a z důvodu
již zmíněného zaplevelení tohoto oplocení ze strany souseda a to v takové míře že hrozí jeho
poničení, trval majitel na sjednání napravy. Po prošetření žádosti členy KŽP, byl na místě
osloven majitel zanedbaného pozemku a požádán o uvedení alespoň části zahrady v blízkosti
oplocení do udržovaného stavu. Načež soused zareagoval dosti agresivním způsobem a s
tvrzením, že nemá čas a že to udělá až on bude chtít. Proto jsme na místě přistoupili k uložení
lhůty 14 kalendářních dnů na provedení požadované zahradní údržby. Po uplynutí této lhůty však
k požadované nápravě nedošlo, proto jsme dannou záležitost prostřednictvím starostky obce
písemně postoupili Odboru životního prostředí města Frenštát pod Radhoštěm. Zde už však
dotčený úřad, při zjištění porušení zákona, může přistoupit i k peněžitým sankcím! Proto bych
chtěl apelovat na všechny občany, a to bez vyjímky, aby se o své pozemky řádně starali a v
dostatečné míře je udržovali, abychom takovýmto sporům raději předcházeli.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům KŽP za tradiční dozor při svozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu a samozřejmě za veškerou odvedenou práci, a to nejen za rok minulý, ale
za celé období 2014-2018, kdy jsem zastával funkci předsedy této komise. Také bych chtěl
poděkovat všem spoluobčanům, kteří se aktivně podílejí na zvyšování kvality životního prostředí,
ať už tříděním domovního odpadu nebo spalováním kvalitnějšího topiva, které snižuje podíl
škodlivých látek v ovzduší. V neposlední řadě bych chtěl popřát nové předsedkyni paní Ing.
Miroslavě Butorové úspěšné vedení této komise v následujícím čtyřletém období.
Nové složení komise pro životní prostředí:
předsedkyně - Ing. Miroslava Butorová, členové - Mgr. Michaela Štefková, Josef Jurajda, Karel
Kořán, Bc. Julie Jurková, Martin Jurek, Jaroslav Mikeska.

Komise pro kulturu a historii obce:
V roce 2018 pracovala komise ve složení:
předseda - Zdeněk Srněnský, členové - Ing. Petr Bordovský, Pavel Hlavinka, Eva Srněnská,
Ing. Roman Bok, Zuzana Kociánová, Stanislav Kurečka, Kateřina Minářová, Vratislav Zeman.
Komise se scházela na schůzích dle potřeby a v závislosti na konání kulturních a společenských
akcí. Tyto jsou pořádány na základě plánu akcí schválených členy komise. O projednávaných
skutečnostech na schůzích bylo průběžně informováno vedení obce, a to prostřednictvím
písemných zápisů ze schůzí.
Ve srovnáním s předchozími obdobími se snížil počet schůzí, a to z důvodu využití komunikace
členů prostřednictvím elektronické pošty. Vzhledem k potřebě operativního řešení a častého
rozhodování takřka okamžitě, se elektronická komunikace ukázala jako velmi přínosná, rychlá,
interaktivní. Nutno dodat, že počet schůzí nemá objektivní vypovídající charakter o práci komise.
V návaznosti na nové technologie a IT možnosti se komise rozhodla v nadcházejícím období plně
využít možnosti digitálního systému komunikace, která může zcela nahradit schůze jako takové.
Digitální systém nabízí větší přehlednost, zjednodušení a zefektivnění práce a fungování komise.
Nespornou výhodou digitálního systému je mj. trvalé uchování veškerých dat a informací o
činnosti a z činnosti komise.
V roce 2018 uspořádala komise tyto, již tradiční kulturní a společenské akce:
Novoroční koncert (06.01.2018), na kterém vystoupili Tichavjánek ze ZŠ Tichá, Hladnov Rock
Choir z Ostravy, kapela Koberec z Nového Jičína a Boom Band z Nového Jičína.
Divadelní pásmo se zpěvy a tancem (10.03.2018) v podání Divadelního souboru Pod Věží ze
Štramberka, který nabídl divákům alternativní netradiční průřez činnosti souboru za období 1897
– 2017 ukázkami z různých známých i méně známých divadelních her.
Filmový den (24.03.2018) – promítány byly tyto tituly:
- Mimi šéf (animovaná rodinná komedie),
- Špunti na vodě (česká rodinná komedie),
- Po strništi bos (česko-slovenská komedie).
Stavění máje (28.04.2018), na kterém vystoupili: děti z MŠ Tichá, Mažoretky z Kopřivnice,
dětský soubor Sedmikvítek, PIPI divadlo pro děti a dechová hudba Záhořané z Valašska.
Kácení máje (26.05.2018), na kterém vystoupil: Tichavjánek ze ZŠ Tichá, Cool dance ze ZŠ
Tichá, děti z MŠ Tichá a MŠ Frenštát p. R., Školská čtvrť, Senzabend ze ZUŠ Frenštát p. R.,
Klauni z balónkova, Michal Tučný Revival Band z Frýdku Místku. Hlavním hostem akce byl pak
Ivan Mládek & Banjo Band. Akci zakončilo vystoupení kapely Fre(e)Rock z Frenštátu p. R..
Divadelní představení (06.10.2018) v podání Divadelního souboru Divadlo u lípy z Ostravy,
který představil komedii „Randění po třicítce“.
Krmášová zábava (20.10.2018), na které vystoupily tradičně tři kapely, a to kapela Koridor,
Arriön a Kabát Revival.
Filmový den (24.11.2018) – promítány byly tyto tituly:
- Coco (animovaná rodinná pohádka),
- Čertoviny (česká rodinná pohádka),
- Tátova volha (česká komedie).
Adventní koncert (15.12.2018) v podání Komorního orchestru Kopřivnice s dirigentem Petrem
Lichnovským.
Dne 27.11.2018 se v prostorách velkého sálu Kulturního domu Tichá konala akce Planetárium –
hvězdy v kulturním domě, při které byly promítány filmy pod největší kopulí pojízdného
planetária v ČR a seznámení se zajímavostmi z oblasti astronomie a vesmíru.
Nově se komise zapojila do tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu a vypouštění balónků
Ježíškovi, pořádané sociální komisí, která se uskutečnila 02.12.2018 v prostorách před obecním
úřadem.

Dne 23.02.2018 se v kulturním domě konala cestovatelská přednáška „Mongolsko, jak se o
něm nemluví“.
V měsíci březnu 2018 mohla široká veřejnost ve výstavní místnosti kulturního domu shlédnout
výstavu pod názvem „Sportovní úspěchy občanů Tiché“.
Výročí 100. let vzniku Českého státu bylo připomenuto akcemi:
Výstava s názvem „100. let republiky“, která byla veřejnosti zpřístupněna ve výstavní místnosti
kulturního domu od 27.10.2018.
Koncert Dechového souboru ze Štramberku v kulturním domě, kterému předcházelo
slavnostní vysazení pamětní lípy u hřbitova.
U příležitosti Dne válečných veteránů se dne 11.11.2018 konala mše svatá v kostele sv.
Mikuláše za padlé tichavské občany ve velké válce a položení věnců k pomníku padlých (u
hasičárny).
Také v roce 2018 pokračovala spolupráce komise s jinými komisemi obce Tichá, ale také
sdruženími či spolky. Ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL se uskutečnila dne 22.12.2018
akce Živý betlém a ve spolupráci se spolkem Tichánek se dne 14.09.2018 uskutečnil v areálu
fotbalového hřiště SK Tichá již tradiční Den pro Tichou.
Finančním příspěvkem podpořila komise v roce 2018 akci Dětský karneval (10.02.2018) a
Dětský den (01.06.2018).
O všech akcích pořádaných komisí či akcích pořádaných ve spolupráci s jinými subjekty, jsou
občané obce informováni prostřednictvím Tichavského zpravodaje, webových stránek obce,
obecního rozhlasu a prostřednictvím sociálních sítí.
V roce 2018 se Obec Tichá zúčastnila krajského kola 24. ročníku soutěže Vesnice roku v rámci
Programu obnovy venkova. Komise se aktivně zapojila do příprav akce včetně přípravy
prezentace. Akce vyvrcholila 19. května 2018, kdy obec přivítala desetičlennou hodnotící komisi.
Je na místě připomenout, že v soutěži získala obec Tichá diplom za vedení dětí ke sportu a fair
play hře.
Pořádání kulturních a společenský akcí v obci je přímo závislé na objemu finančních prostředků
schválených Zastupitelstvem obce Tichá v rámci rozpočtu na kalendářní rok. Chtěli bychom na
tomto místě velmi poděkovat jak vedení obce, tak všem zastupitelům, za jejich vstřícnost a
podporu komise, kterou vyjadřují mj. tím, že schválený rozpočet na kulturní dění v obci má
vzestupnou tendenci. Za to je komise moc vděčná. Je to zcela jistě i velká motivace pro další
práci všech členů, kdy se otvírají možnosti uspořádat zcela nové akce a vylepšovat ty tradiční.
Více finančních prostředků jde tak ruku v ruce s možností pořádání nových a žánrově
různorodějších akcí za účelem obohacení kulturního dění v obci a oslovení co největšího spektra
občanů.
Velké poděkování patří členům SDH Tichá za jejich vzornou spolupráci a pomoc při mnoha
akcích. Jejich pomoc je pro nás konkrétně při pořádání akcí Stavění máje a Kácení máje stěžejní
a nenahraditelná.
Rovněž bychom chtěli poděkovat souboru Tichavjánek v čele s paní ředitelkou, paní Mgr.
Dobiášovou, za velmi dobrou spoluprací, ochotu a aktivní podílení se na programu mnoha z akcí.
Bez těch, pro které jsou všechny kulturní a společenské akce pořádány, by snaha a úsilí členů
komise neměla smysl. A tak právě všem, kteří akce navštěvují, patří velké poděkování. Jsou pro
nás inspirativní jejich názory, dojmy a podněty, které nás posouvají stále dál. Budeme se i nadále
snažit dělat pro kulturní dění v obci vše, co bude v našich silách a možnostech finančních.
K 31.12.2018 ukončili členství v komisi Zuzana Kociánová a Stanislav Kurečka. Novými členy
byli k 01.01.2019 jmenováni: Radim Krpec, Lenka Krpcová, Jakub Špaček, Jaroslav Mikeska
ml., Jiří Kundrát, David Šrubař.

Zásahová jednotka obce Tichá
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tichá, zařazená do JPO V,
pracovala v nově rozšířeném počtu 13 členů. Uplynulý rok 2018 byl pro
celou jednotku velmi hektický a náročný. Svou výjezdovou základnu
měla dočasně přemístěnou do stísněných prostor bývalé sauny, a to z důvodu celkové
rekonstrukce hasičárny. Obzvlášť bylo náročné stěhování výstroje, výzbroje a techniky na dvě
etapy a dále i omezené sušení hadic po různých typech činností.
Jednotka eviduje za uplynulý rok 25 událostí, z toho byl vyhlášen 2x poplach:
- 11x likvidace bodavého hmyzu
- 5x čištění studny
- 3x čerpání vody v RD
- 2x čištění kanalizace
- 2x asistence u sportovních akcí a zajištění bezpečnosti příjezdových cest
- 1x čištění veřejného prostranství a pozemních komunikací
- 1x požár
Pro zajímavost - v porovnání s rokem 2017 je celkem o dvě události více.
Poslední činností roku 2018 byl požár kravína dne 3. listopadu. Během zásahu se uchránil život
více jak 40-ti býkům a majetek za 16. milionu korun. I když naše jednotka nebyla na místě jako
první, vyjela v požadovaném čase, ale také se aktivně zapojila do hašení, ochlazovaní zdiva a
střechy kravína, zároveň zajišťovala vypnutí elektrického proudu v celém objektu a prováděla
další záchranné práce spojené s tímto zásahem. V průběhu celé akce naše jednotka spotřebovala,
včetně dohašování, celkem 1400 litrů vody.
Loni jsme se posunuli zase o kus dále a správným směrem. Naše jednotka byla i přes omezené
možnosti velmi aktivní a spolehlivá, doznala spoustu změn a nových věcí. Samozřejmě nás do
budoucna čeká ještě spousta práce a obrovská pochvala patří hlavně těm, co již velký kus práce
odvedli. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům za obětavost a nasazení. Náš volný čas
vkládáme do prací, spojených s hasičem a prevencí. Kolikrát musíme odběhnout od našich
nejbližších i v době oběda, v nočních hodinách nebo ze zaměstnání. Velké díky patří i rodinám
členů jednotky, za tolerantnost a pochopení, vždyť vykonáváme dobrovolně služby bez nároku na
mzdu a ochranu pro více jak 1.700 obyvatel naší obce. Určitě poděkování patří fyzickým a
právnickým osobám za spolupráci a pomoc, sdružení hasičů za součinnost při stěhování
hasičárny a dalších akcích. V neposlední řadě všem pracovníkům obecního úřadu v čele se
starostkou obce Mgr. Michaelou Štefkovou. Věříme, že i do budoucna se spolupráce udrží
minimálně na úrovni, která je nyní nastavena.
za JSDH TICHÁ - velitel Michal Hoffmann

INFORMACE MAS Lašsko
- vyhlásil 5. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z.s., na podporu
projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v
obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a
rozvoj území. Celkem MAS Lašsko rozdá 20 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je 4 000 Kč,
příjem žádostí bude probíhat od 01.02.2019 do 31.03.2019, bližší informace na
http://maslassko.cz/mikrogranty.php.
Dále byly dne 05.02.2019 vyhlášeny čtyři výzvy MAS Lašsko z Integrovaného regionálního operačního
programu, které podpoří výstavby, rekonstrukce a nákup vybavení pro předškolní vzdělávání, sociální
služby a komunitní centra, sociální bydlení a sociální podnikání. Celkově se bude rozdělovat 39 000
000 Kč, žádosti o dotaci bude možné podávat do 30.04.2019, bližší informace na
http://maslassko.cz/irop.php.

Výsledky - Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kluci a děvčata v přestrojení za tři krále koledovali
a vybírali peníze do pokladniček prvních čtrnáct
dnů v lednu. Charita Česká republika nyní děkuje
všem, kteří s láskou přispívají na pomoc
potřebným,
jakož
i
všem
koledníkům,
dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří se na
Tříkrálové sbírce podíleli.
Občané Tiché přispěli v letošní Tříkrálové sbírce
o 4 192 Kč více než loni. Mimo štědrost dárců to
dokazuje obrovskou důvěru v koledníky a ve
sbírku vůbec.
Na webu charity (www.trikralovasbirka.cz) je
možné se dočíst o výsledcích Tříkrálové sbírky
2019 a o způsobu jejího rozdělení - z daru, který
jste vhodili do pokladničky, zůstává:
65% Charitě
Frenštát
pod
Radhoštěm,
15% využije na své projekty ostravsko-opavská
diecéze, 10% pomůže potřebným v zahraničí,
5% jde na celostátní projekty a zákonných 5% je
režie sbírky.
Tříkrálová sbírka byla velice úspěšná i v rámci
celé České republiky – celkem se vybralo
119 185 756 Kč, což je o 6 milionů více než loni.

Začínáme krátkým ohlédnutím za koncem loňského roku. 22. prosince 2018 na
Živém betlému před obecním úřadem prodávaly děti z Misijního klubka své výrobky.
Díky vaší štědrosti se podařilo vybrat téměř 1.400,- korun. Děkujeme, výtěžek byl
zaslán na konto Papežských misijních děl.
Také v letošním roce probíhala v naší obci od
1. do 14. ledna Tříkrálová sbírka. 6. ledna na
svátek Tří králů požehnal po mši svaté pan
farář všem přítomným koledníkům a
vedoucím skupinek a dobré dílo se podařilo.
Je na místě poděkovat všem dobrovolníkům,
bez kterých by takový pěkný výsledek nebyl
možný. Celkem se po naší obci rozešlo třináct
skupinek, to je 13 vedoucích a 39 koledníků
různých věkových kategorií, kteří bez ohledu

na počasí klepali na vaše dveře, zazpívali koledu a poděkovali za příspěvek na
charitní sbírku.

Nesetkáváme se jen v kostele
Díky kluzišti na Tůňce a příznivému zimnímu
počasí jsme se v sobotu 26. ledna odpoledne
mohli sejít na společném bruslení. Kdo měl
hokejku, zahrál si i hokej, ostatní pilovali
krasobruslení.
Děkujeme hasičům, že tuto ledovou plochu
připravují a starají se o ni.

Duchovní slovo
Milí Tichavjané, chtěl bych se zamyslet nad slovy, které říká Šimon Petr Ježíšovi, když
po jeho výzvě na jezeře, spustí sítě a ty jsou naplněny velkým množstvím ryb.
„Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“
U Lukáše v 5, 1-11 verši se píše: „Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo,
a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři
z nich vystoupili a vybírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a
požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když
přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Šimon
mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé
slovo spustím sítě.“ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě
trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni
přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl,
padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk
hříšný.“ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb;
stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl
Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi,
všechno tam nechali a šli za ním.“
Co přimělo Šimona Petra, aby opět vyjel z lodí na Genezaretské jezero, když
předešlou noc nechytili nic? Šimon byl rybář a dobře se vyznal ve svém řemesle,
nebylo zvykem, že by se jezdilo lovit ryby ve dne. V čem by mohl Ježíš poradit
Šimonovi, když nebyl rybář? DŮVĚRA k Ježíšovi pomohla udělat Šimonovi ten krok,
že znovu vyjel ve dne na jezero. Zajel na hlubinu a spustil sítě. K překvapení všech
najednou sítě byly plné. Dokonce musela přijet i druhá loď, aby jim pomohla celý
úlovek naložit a odvést.
Ježíš nejdříve kázal lidem z Petrovy loďky a potom se obrací na Petra a říká:
“Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě.“ K lidu promlouvá jako ten, kdo má moc. Ježíš
odhaluje pravdu o Bohu a světu. Ukazuje správnou cestu k životu, ke štěstí a ke spáse.
Vzbuzuje v nich naději, že přišel čas, vysvobodit je od hříchu a darovat jim pravý
pokoj a lásku. To, co se hluboko skrývá v touze lidského srdce každého člověka, jim
Ježíš nabízí jako dar. Dar odpuštění a lásky, dar věčného života. Ježíš svá slova

potvrzoval zázraky, pravdivostí, poctivostí svého života a láskou vzbuzoval tuto
důvěru, že svým slovem a životem neklame. Ježíš je Syn Boží, a proto je hoden
důvěry. Bůh přece nemůže lhát, ani nás vodit za nos. Ježíš pro tuto pravdu položil na
kříži svůj život. Bůh je láska a ve své lásce nás zbavuje prokletí zla a smrti.
Petrova DŮVĚRA je krokem do temnoty, což znamená jeho neúspěch po nočním
lovení, ale i krokem víry v Ježíše Krista, Božího Syna, který má moc konat zázraky.
Petra neodradila jeho lidská zkušenost nezdaru od Ježíšovy výzvy: „Zajeď na hlubinu
a spusťte sítě.“ Základem pro Petrovou důvěru bylo Ježíšovo kázání, jeho
promlouvání. Ježíšovo slovo bylo živé a dotýkalo se Petra, tak přesvědčivě, že
nakonec dal na Jeho slovo a byl zasažen touto událostí tak hluboce, že říká Ježíšovi:
„Odejdi ode mě, protože jsem člověk hříšný.“ Sám žasl nad velkým úlovkem ryb.
Petrovo vlastní vyznání své hříšnosti a nehodnosti je v přítomnosti Ježíše plodem a
působením Ježíšovy svatosti. Jedině v Ježíšově blízkosti, v jeho světle lásky si
uvědomuje, jak je hříšný a slabý.
Ježíšova přítomnost nás nevede k zoufalství, beznaději, ba naopak nás burcuje
k důvěře v Něho. Blízkost Ježíšovy lásky je potřebná k pravdivému pohledu na sebe,
na svůj hřích. Jeho láska nás usvědčuje, ale také pozvedá, odkrývá cestu k jeho
milujícímu srdci. Pro Petra toto setkání bylo počátkem nového putování životem, kde
stavěl svůj život na důvěře v Krista. Petr nemohl svou hříšností snížit Ježíšovu svatost
a lásku, spíše byl jeho svatostí uzdraven a pozvednut.
Proč lidé ve světě hledají tak málo Ježíše Krista jako zdroj lásky a naděje? Bojí se
poznat pravdu o svém životě?
P. Petr, duchovní správce

Jubilea a výročí 2019
1359 – 660 let od první písemné zmínky o obci Tichá.
1659 – před 360 lety se v Tiché narodil Joannes (Jan) Šustala, prapředek zakladatele kopřivnické
vagonky Ignáce Šustaly (1802-1891) (5 generace).
1.9.1899 – 120 let od nástupu učitele Emila Bordovského na školu v Tiché (do 31.12.1925).
8.11.1929 – 90 let od úmrtí učitele Emila Bordovského - zemřel tragickou smrtí společně
s manželkou (otrava kys. uhelnatým). Pohřbu se 10.11. zúčastnili všichni členové učitelského
sboru se školními dětmi, místní školní rada, obecní zastupitelstvo a mnoho občanů. Za dobu
působení v naší obci si získali za výchovu mládeže a vzdělání občanstva nemalých zásluh (obecní
kronika).
1909 – založen Odbor Národní jednoty (jeho účelem bylo školou a všeobecným vzděláním
povznésti národní uvědomění, aby bylo zabráněno poněmčení). Měsíc po založení Odboru
Národní jednoty bylo založeno pod protektorátem faráře p. Aloise Lusky „Sdružení venkovské
omladiny“.
1919 – založeno družstvo „Budoucnost“ zajišťující potraviny a věci pro domácnost a
hospodářství.
26.10. 1919 - ustavující schůze jednoty Sokol, při které byl zvolen starostou Emil Bordovský,
nadučitel a náčelníkem br. František Horečka, učitel. V r. 1924 zůstal starostou dále nadučitel,
náčelníkem Arnošt Čunta, jednatelem Emil Drozd, pokladníkem Ferdinand Maralík.
Měsíc po založení Sokola založena jednota Orel a DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota).

1919 - založen „Včelařský spolek“, který vzal sobě za úkol shromážditi všechny místní včelaře a
povznésti tento odbor hospodářství. O jeho založení nejvíce se přičinili pánové Fabián Veselský,
četnický strážmistr a Jan Janečka, bednář.
1929 - v květnu zahájen provoz přes nový železobetonový most u Lidového domu a nový most na
Genzerové dráhy (15 251,65 Kč).
25.8.1929 – 90 let od odhalení pomníku padlým z I. sv. války, autor sochař Hambálek
z Frenštátu, jeho cena 6 500Kč, účast na odhalení téměř 1 000 osob.
Poč. roku 1929 a 1949 tuhé zimy (na Valašsku mrazy až -42° C, velké vánice , nesjízdné cesty
z Tiché.
27.10.1929 – volby do poslanecké sněmovny a senátu (nejvíce hlasů Čsl. soc. demokrat. sStrana
dělnická 368+302, Čsl. strana lidová 218/178, zajímavost: Hlinkova slovenská ludová strana
23/15 a 3 německé strany 12/10).
1944 – 75 let od založení SK Tichá, fotbal. Zápis z obecní kroniky 1933 „Z nedostatku
zaměstnání začal se pěstovat lidskému zdraví škodlivý sport kopaná, čímž upadá úroveň nejvíce
dorostu.“
1949 - postihla obec povodeň, červen - červenec.
1969 – v JZD zrušen chov slepic.
10.5. 1969 - uvedli ochotníci divadelní hru „ 11 přikázání“
Vratislav Zeman

ROZPIS JARO 2019
DATUM

DEN

KOLO ČAS

MUŽSTVO

24.3

Neděle

15

15:00

Muži

Jeseník

:

TICHÁ

31.3

Neděle

16

15:30

Muži

TICHÁ

:

Petřvald

6.4

Sobota

17

15:30

Muži

Vlčovice/Mniší

:

TICHÁ

13.4

Sobota

18

16:00

Muži

Fryčovice

:

TICHÁ

21.4

Neděle

19

16:00

Muži

Mořkov

:

TICHÁ

28.4

Neděle

20

16:30

Muži

TICHÁ

:

Ostravice

5.5

Neděle

21

16:30

Muži

Odry

:

TICHÁ

12.5

Neděle

22

16:30

Muži

TICHÁ

:

Skotnice

18.5

Sobota

23

17:00

Muži

Veřovice

:

TICHÁ

26.5

Neděle

24

17:00

Muži

TICHÁ

:

St. Jičín

2.6

Neděle

25

15:00

Muži

Spálov

:

TICHÁ

9.6

Neděle

26

17:00

Muži

TICHÁ

:

Kopřivnice

16.6

Neděle

14

17:00

Muži

Raškovice

:

TICHÁ

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ
19.1.2019 Čechovice
I. ročník turnaje v zápase řecko-římském v Čechovicích.
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Sebastián Srněnský
přípravka B
36 kg
Samuel Srněnský
přípravka B
26 kg
Matěj Svoboda
přípravka A
31 kg
Aneta Řezníčková
přípravka A
40 kg
Sofie Srněnská
přípravka A
52 kg
Damián Večeřa
přípravka B
28 kg

Umístění
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
4. místo

9.2.2019 TJ Bohemians Praha
Jarní otevřený klubový turnaj přípravek „A“ a „B“ v zápase ve volném stylu
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Umístění
Samuel Srněnský
přípravka B
25 kg
2. místo
Sofie Srněnská
přípravka A
52 kg
2. místo
Sebastián Srněnský
přípravka B
35 kg
3. místo
Matěj Svoboda
přípravka A
35 kg
3. místo
Barbora Svobodová
přípravka B
28 kg
6. místo
Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu

Zpráva o provozu knihovny v Tiché za r. 2018
Celkem máme evidováno 98 čtenářů, z toho je 24
ve věku do 15 let.
Návštěvnost knihovny: 473 čtenářů nad 15 let,
108 do 15 let.
Celkem bylo zapůjčeno 2 746 titulů, z toho:
- 2 273 knih
krásná literatura dospělí
219 knih
krásná literatura děti do 15 let
13 knih
naučná literatura dospělí
13 knih
naučná literatura děti do 15 let
228
darovaná periodika
Poděkování patří všem čtenářům za využívání knihovny, i když zde
máme omezené množství titulů. A poděkování patří také všem, kteří
darovali své knihy pro rozšíření knihovního fondu a jsou to dárci
nejen z Tiché.
Jiří Vraspír, knihovník

Oznámení výboru honebního společenstva Tichá - Mniší
Výplata honebného za rok 2018 se uskuteční

ve dnech 5.4. 2019 a 12.4. 2019
v místnosti klubu důchodců na Obecním úřadě v Tiché
vždy od 16:30 hodin do 20:00 hodin.
Je připraveno pohoštění - zvěřinový guláš, nealko nápoj nebo pivo.

Akce v kulturním domě:
02.03.2019 POCHOVÁNÍ BASY
09.03.2019 DOKONALÁ SVATBA
23.03.2019 FILMOVÝ DEN
05.04.2019 VYNÁŠENÍ MAŘENY
Prostranství u obecního úřadu:
27.04.2019 STAVĚNÍ MÁJE

19:00 h. SDH Tichá
17:00 h.Příborské divadlo
Komise pro kulturu a historii

Unie rodičů, z.s.

Komise pro kulturu a historii

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

J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem
jubilantům
dožívajícím se významných životních výročí v měsících
březnu a dubnu 2019:
70 let

Arnošt Genzer
Karel Loprais
Jaroslav Válek
Vladimír Vašinek
Robert Klíč
Pavla Mertová
Zdenka Válková

80 let

Marie Štefková

85 let

Marie Šablaturová
Marie Konvičková

86 let

Božena Kovářová
Drahomíra Šustalová

88 let

Olga Bordovská

89 let

Štepánka Adamcová

90 let

Josef Adamec

91 let

Jaroslav Slanina

96 let

Gertruda Adamcová
******************

50 let manželství – ZLATOU SVATBU – oslavili
Marie a Karel

Kociánovi

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

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto
oznámili na obecní úřad - můžete osobně, zaslat poštou a případně napsat
na emailovou adresu: obecni.urad@ticha.cz.

Výstava: podmalby na skle
19. 2. 2019- 31. 07. 2019
Místo konání: Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí,
Karviná-Fryštát
Podmalby na skle jsou zlidovělou technikou kresby, prováděnou malbou
za studena temperovými barvami na rub skleněné desky. Vyznačují se pestrostí, motivy jsou
obvykle náboženské. Podmalby na skle se staly neodmyslitelnou součástí venkovských stavení,
kapliček a kostelů. V lidovém prostředí se u nás objevují od 18. století, ale s koncem 19. století
postupně mizí. Ve 20. století se pak venkovskou tvorbou inspirují autoři, kteří dále rozvíjejí
techniku podmaleb, díla ale už obvykle neplní tradiční náboženské funkce. Zapůjčená výstava
představí reprezentativní výběr tohoto umění ze sbírek Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, a to
jak původu lidového, tak autorského (malíři Ferdiš Duša z Frýdlantu nad Ostravicí, Alžběta
Fojtíková z Tiché u Frenštátu a Antoni Szpyrc z Vendryně).

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
ČTVRTEČNÍCI: PROMĚNY A DOTEKY
Průřez výtvarným dílem Pavla Strnadla.
Přednáší Mgr. Pavel Strnadel.
Ve čtvrtek 28. března 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
Placená inzerce:

Mám zájem o pronájem (odprodej)
skladovacích prostor nebo garáže v obci Tichá.
Solidní jednání.

Kontakt:

Prodám hrob č. 152 v Tiché okr. Frenštát p.R.
Rám z přírodního kamene, rozměr 285 cm x 250
cm, s nápisní deskou.
Cena 6 000 Kč. Dohoda možná.
Tel. 775 356 577, volat po 15 hodině.

603 838 001, 608 765 606
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