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„Obec občanům a občané obci“ 
 

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl...“   Jan Werich 

 

Blížící se období svátků Vánoc každý vnímá jako možnost chvíli se zastavit a nadechnout se, 

odpočinout si a strávit alespoň několik chvil se svými blízkými, přáteli a rodinnými příslušníky. 

Pak skokem přistoupí nový rok, který občas nutí k hodnocení toho předešlého, toho, co nás v roce 

2014 minulo nebo spíše potkalo, co nás protnulo, zasáhlo či postrčilo třeba i někam jinam. Každý 

se se změnami vyrovnává jinak a po svém, ale každý se o to jistě určitým způsobem snaží, 

v dobré víře pro sebe i pro své blízké. Věřím, že i změny, které nastaly až téměř na přelomu 

tohoto roku v souvislosti s volebním a povolebním obdobím v rámci komunálních voleb, mohou 

vnášet do myslí některých z Vás různé pocity a myšlenky, ale jsem také přesvědčena, že vnáší 

mnohá očekávání něčeho nového, oduševnělého, pozitivního a konstruktivního. V rámci hesla 

„Obec občanům a občané obci“ bych ráda započala dialog mezi obcí a občany, a to 

k prohlubování dobrých vztahů mezi sebou navzájem. Čeká nás jistě mnoho práce, avšak je nutné 

také zmínit, že nelze vyřešit a vyhovět vždy všemu a všem. Je ovšem žádoucí o problémech a 

tématech vědět, snažit se je definovat a následně případně dle potřeby a možností obce řešit. 

Nechci zde hned při první takovéto komunikaci  s Vámi občany provádět výčet záměrů, které by 

si jistě obec zasloužila a jsou v očekávání, ale v následujícím období tato témata budeme více 

rozevírat a rozebírat, a to i mimo jiné dle Vašich požadavků. Čemu se nemohu ubránit, jsou 

prozatím předběžné informace ohledně již proběhlých investičních záměrů obce v rámci 

dotačních titulů poskytovaných ze státních a Evropských finančních prostředků – fondů, a to 

zateplení budov tělocvičny, základní školy a kulturního (obecního) domu a taktéž projektu 

regenerace zeleně v centru obce Tichá. Tyto projekty doposud nejsou administrativně uzavřeny a 

čekají je závěrečná hodnocení a posouzení správnosti celého průběhu jednotlivých projektů ze 

strany poskytovatelů dotací. Je zde tedy stále otevřena možnost, že by v rámci prověřování ze 

strany poskytovatelů dotací byla zjištěna procesní pochybení, ke kterým mohlo v průběhu 

některých z výše uvedených dotačních titulů dojít. Pro obec by to však následně mohlo znamenat, 

že již obci poskytnuté finanční prostředky by musela obec Tichá vracet zpět poskytovateli dotace, 

a to v míře, jakou určí. V důsledku toho by se na finančních nákladech projektů vlastně musela 

podílet obec vyšší mírou než by bylo nutné, tak jak k tomu v obdobném případě došlo v rámci 

projektu Rozšíření vodovodní sítě Tichá, kdy z důvodu nedodržení pravidel pro poskytnutí dotace 

byla poskytovatelem dotace uložena sankce v plné výši poskytované dotace. 

Ale snažme se být optimisté a zachovejme si dobrou náladu a mysl před blížícími se svátky klidu 

a pokoje. Přeji Vám za sebe, za pracovníky a zastupitele obce Tichá a dále za místostarosty Mgr. 

Kateřinu Ryškovou a Ing. Petra Bordovského  příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup 

do celého roku 2015. 

       Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

Tel. kontakt:  tel. 723 990 520    email:  starosta@ticha.cz 
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Místostarostové obce Tichá informují tímto občany o svých úředních hodinách: 
 

Mgr. Kateřina Ryšková  každá lichá středa – v době od 15:00–17:00 hod. a dále dle domluvy 

    tel. 739 067 169    email mistostarosta@ticha.cz 

 

Ing. Petr Bordovský  každá sudá středa – v době od 15:00 – 17:00 hod. a dále dle domluvy 

    tel. 739 078 307    email mistostarosta@email.cz 

 

Usnesení  č. 1  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   10.11.2014: 
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění:  

1/1: 1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Petra Bordovského a p. Miroslava Hoppa,  zapisovatelkou  

p. Ludmilu Havlovou 

1/2: 1) schvaluje  program ustavujícího zasedání: 

I)  Volba starosty a místostarosty 

• určení počtu místostarostů 

• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

  dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

• určení způsobu volby starosty a místostarosty 

• volba starosty 

• volba místostarosty 

II)  Zřízení finančního a kontrolního výboru 

• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

• volba předsedy finančního výboru 

• volba předsedy kontrolního výboru 

• volba členů finančního výboru 

• volba členů kontrolního výboru 

III)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 

o obcích) 

IV)   Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření do určité výše dle  ustanovení § 102 

odst. 2 písm. a) 

V)  Diskuse 

1/3: 1) schválilo zvolení dvou  místostarostů 

1/4: 1) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty  

  obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

1/5: 1) volí starostkou obce  Mgr. Michaelu Štefkovou 

1/6: 1) volí místostarostkou obce  Mgr. Kateřinu Ryškovou 

 2) volí místostarostou obce  Ing. Petra Bordovského 

1/7: 1) zřizuje finanční výbor, který bude mít pět členů 

 2) zřizuje kontrolní výbor, který bude mít tři  členy 

1/8: 1) volí předsedou finančního výboru  Bc. Stanislava Palackého 

 2) volí předsedou kontrolního výboru  p. Vratislava Zemana 

1/9: 1) volí členy finančního výboru p. Lucii Jurkovou, p.  Evu Šuničevovou, p. Ivetu Kopečnou,  

  p. Kateřinu Bordovskou 

 2) volí členy kontrolního výboru p. Danu Kocourkovou, p. Jiřího Kundráta 

1/10:  v  souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dále nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva: 

1)  schvaluje poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v 

celkové výši 540 Kč (základní výše činí 360 Kč, příplatek 180 Kč), a to ode dne přijetí tohoto 

usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil 

2) schvaluje poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon 

funkce místostarosty obce v celkové výši 5 535 Kč (pevná částka 3 755 Kč, příplatek 1780 Kč) , a 

to ode dne přijetí tohoto usnesení do konce volebního období 

3) schvaluje poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon 

funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1300 Kč (základní výše činí 1 120 Kč, příplatek 
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180 Kč)  a za výkon funkce člena výboru ve výši 1 060 Kč (základní výše činí 880 Kč, příplatek 

180 Kč), a to poskytování odměn ode dne zvolení do funkce  

4) v souladu s § 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika 

funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za 

níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna 

1/11: 1) pověřuje starostku obce provádět rozpočtová opatření do výše 200 tis. Kč dle ustanovení § 

102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

 

Usnesení  č. 2  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   26.11.2014 

2/12: 1) určuje ověřovateli zápisu Mgr. Alenu Korčekovou a p. Věru Špačkovou,   

   zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 

2/13: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

2/14: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2014 ze dne 10.11.2014 

2/15: 1) bere na vědomí jmenování komisí a jejich členů s platností od 01.12.2014 

Komise povodňová: 

Předseda Mgr. Michaela Štefková 

Členové Ing. Petr Bordovský, Mgr. Kateřina Ryšková, Bc. Stanislav Palacký, Michal 

Hoffmann, Ing. Zdeněk Slačík, Zdeněk Švrček, Ladislav Kundrát,  

Jaromír Vašinek 

Komise pro kulturu a historii: 

Předseda  Zdeněk Srněnský       

Členové: Stanislav Kurečka, Ing. Roman Bok, Ing. Petr Bordovský,  

Michal Kovář, Martin Jurek, Vratislav Zeman, Eva Srněnská 

Zuzana Kociánová 

Komise životního prostředí: 

Předseda  Martin Jurek 

Členové: Bc. Julie Krpcová, Mgr. Michaela Štefková, Karel Kořán,  

Ing. Miroslava Butorová, Josef Jurajda 

Komise pro mládež a sport: 

Předseda   Patrik Gonos 

Členové: Přemysl Rozsíval, Dana Kocourková, Jan Zátopek, Jiří Zátopek 

Komise sociální:  

Předseda   Alena Korčeková  

Členové : Marie Jurková, Jaroslav Halama,  Ludmila Jurková,  

Ing. Jindřiška Nováková, Ludmila Kořánová, Vratislav Zeman, Marie 

Pavlisková, Ludmila Šrámková, Miroslava Vaňková, Jana Špačková 

2/16: 1) schvaluje Jednací řád výborů zastupitelstva obce 

2/17: 1) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz  

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu pro r. 2015 

2/18: 1) pověřuje členy zastupitelstva obce  p. Stanislava Palackého a p. Miroslava Hoppa  

   k uzavírání občanských sňatků 

2/19: 1) bere na vědomí znění vydaného plánu zimní údržby místních a veřejně přístupných  

  účelových komunikací pro obec Tichá na rok 2014 – 2015 

2/20: 1) volí členy školské rady p. Alenu Korčekovou a p. Věru Špačkovou dle § 167 odst. 6)  

zákona č. 561/2004 Sb, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

vzdělání, ve znění zákona č. 64/2014 Sb. 

2/21: 1) stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva  

obce   v souvislosti s výkonem funkce dle § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) -  ve výši patřičné vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí podle § 189 odst. 

1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

2/22: 1) schvaluje výši peněžitých plnění poskytovaných členům výborů a komisí, kteří  

  nejsou členy zastupitelstva obce,  za r. 2014 

2/23: 1) bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Tichá  



k datu 30.09.2014 provedeného kontrolní skupinou Krajského úřadu MS dne 09.10.2014 

ve složení Ing. Martin Hajduk a Ing. Anna Dardová – nebyly zjištěny nedostatky 

2/24: 1) bere na vědomí zprávu o stavu údržby objektu hasičské zbrojnice 

2/25: 1) pověřuje starostku obce Mgr. Michaelu Štefkovou jednat za obec  

v záležitostech dotačních titulů, včetně uzavírání smluv s oprávněnými subjekty, ale pouze 

v krajním případě, pokud možno bude projednáváno zastupitelstvem obce 

 2) pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostku obce Mgr. Michaelu Štefkovou 

provádět rozpočtová opatření v případě rozpočtových zapojení účelově přidělených 

finančních prostředků z jiných rozpočtů 

2/26: 1) pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva obce k provedení inventury  

  movitých věcí v majetku obce Tichá 

2/27: 1) pověřuje finanční výbor zastupitelstva obce k provedení kontroly dotačních  

  projektů, realizovaných v obci v létech 2006-2014 

2/28: 1) bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 1/2014/1 ze dne 20.11.2014,  

kterým byla uzavřena Smlouva č. 13150033 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR na poskytnutí dotace na akci Tělocvična ZŠ Tichá č. 331 – stavební  

úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu ve výši 99 947,55 Kč 

2/29: 1) bere na vědomí zprávu o předání agendy obce a obecního úřadu 

2/30: 1) bere na vědomí zprávu o připomínkování návrhu střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2015-2018 na území správního obvodu 

Frenštát p. R. 

2/31:  bere na vědomí rozhodnutí starostky obce:  

1) č. 152/2014/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 15/2014 

2) č. 157/2014/1,2,3, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 16/2014 

3) č. 160/2014/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 17/2014 

2/32:  schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2014: 

  1. Zapojení nepředvídaných příjmů do rozpočtu obce: 

  1. a) Příjmy: 

  Bez kapitoly 

  0000 1211 Daň z přidané hodnoty 502.278,00 Kč 

  0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 12.929,00 Kč 

  Příjmy celkem  515.207,00 Kč 

  1. b) Výdaje: 

  Kap. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 79.278,00 Kč 

  Kap. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost  

                     (navýšení dotace TJ Sokol + výd.silvestr.fotbal) 15.929,00 Kč 

  Kap. 3613 - Nebytové hospodářství (klub důchodců) 200.000,00 Kč 

  Kap. 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10.000,00 Kč 

  Kap. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 100.000,00 Kč 

  Kap. 4379 – Ost. služby a činnosti v oblasti soc.prevence (důchodci)10.000,00 Kč 

  Kap. 6112 - Zastupitelstva obcí 100.000,00 Kč 

  Výdaje celkem 515.207,00 Kč 

2/33: 1) bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce místnosti klubu důchodců 

2/34: 1) bere na vědomí protokol z kontroly provedené na základě pověření ke kontrole  

č. 524/012/2014 pracovníkem Krajského úřadu MS kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství, Ing. Ladislavem  Hendrichem dne 12.11.2014, zaměřenou na dozor na 

dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon). 

2/35: 1) bere na vědomí zápis o kontrole K—2/2014  provedené kontrolním výborem  

Zastupitelstva obce dne 30.09.2014 na použití prostředků – projekt ZŠ Tichá č.p. 282, 

stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti 

2/36: 1) schvaluje úpravu pravidel odpisování dlouhodobého majetku – s platností od 

01.01.2015 účetní jednotky obce a její příspěvkové organizace upustí od uplatňování 

zbytkové hodnoty u veškerého odpisovaného majetku 



2/37: 1) bere na vědomí jednání ohledně žádosti obyvatel kolonie nad mateřskou  

školkou na opravu místní komunikace, úpravu osvětlení a výstavbu chodníku u ZD, 

umístění zrcadla 

2/38: 1) bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ v Tiché, p.o.,  na opravy a údržby 

   budov a případné investiční náklady pro r. 2015 

 

 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v I. čtvrtletí 2015: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   leden   07.01., 21.01.2015 
   únor   04.02., 18.02.2015 
   březen  04.03., 18.03.2014 
    
- plasty:     (vždy  pátek, sudý týden) 
   leden   09.01., 23.01.2015 
   únor   06.02., 20.02.2015 
   březen  06.03., 20.03.2014 
  

 Zimní údržba místních komunikací 
Opět se na Vás obracíme se žádostí o omezení parkování motorových vozidel na 
okrajích místních komunikací, hlavně v úsecích tzv. malých stran – kolem potoka. 
V zimním období tímto zužujete tyto komunikace a bráníte tím řádnému vyhrnutí.  

 

 Zasílání informací z obecního úřadu formou SMS 
K lednu 2015 bude spuštěna služba – „Informace na mobil“, která nabízí občanům 
Tiché být informován o dění v obci přes mobilní telefon, a to formou SMS zpráv. 
Zájemci o tuto službu si o ni mohou požádat ze svého telefonního přístroje formou 
jednorázové klasické SMS zprávy dle Vašeho tarifu na telefonním čísle:  

739 078 307 
a to ve tvaru:     ZADOST O INFO příjmení TICHA číslo popisné 
 

 Nové www stránky obce: 
K lednu 2015 se připravuje také úprava webových stránek obce Tichá, kde budou 
zveřejňovány přehledně všechny aktuality týkající se obce, včetně informací o obsahu 
provedeného hlášení místním rozhlasem. 
 

 Upozornění!!!: 
Pošta v Tiché dává na vědomí uzavření této pobočky v úterý 30.12.2014!!! 
 

 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2015: 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 
1.ledna 2015: 
- vodné   34,40 Kč/1m3  + 15% DPH  39,56 Kč/1 m3 
- stočné   31,88 Kč/1 m3  + 15% DPH  36,66 Kč/1 m3 
 



 Místní poplatky na r. 2015: 
- poplatek za psa dle OZV č. 3/2010:   splatný do 31.03.2015 
Sazby: 

          1 pes      druhý a další pes 

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

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

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

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

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

 Uzavření obecního úřadu pro veřejnost z důvodu čerpání dovolené: 
23.12.2014    -    02.01.2015 včetně 

 

 Avizovaný „Živý Betlém“, který se měl konat v neděli 21.12.2014, se nekoná. 
Kulturní komise při obecním úřadě však připravila „Vánoční koncert“, o němž se 
více dozvíte na poslední straně zpravodaje. 

 
 

Vedení obce zvažovalo k lednu 2015 změnit formát Tichavského zpravodaje, avšak vzhledem 

k prozatímním informacím o předběžných finančních nákladech na výtisk jednoho vydání v požadované 

podobě, je nutné tyto výdaje hlouběji zhodnotit a posoudit. 

 
 

POVLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN 
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování  

Zastupitelstvo obce Tichá se na svém zasedání dne 26.11.2014 usnesením č. 2/17:1) usneslo vydat obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2014. 

Protože tato vyhláška je vlastně ve stejném znění jako platila OZV pro r 2014, připomínáme v bodech její 

nejdůležitější ustanovení (plné znění vyhlášky je zveřejněno na www.ticha.cz – obecni úřad – obecní  

vyhlášky). 

Kdo hradí uvedený poplatek?  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

http://www.ticha.cz/


2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen 

trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na 

území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 

ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 

rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Jaká je ohlašovací povinnost? 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode 

dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících 

nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni 

ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku 

změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. Dojde-li ke 

změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 

dne, kdy nastala. 
Jaká je sazba poplatku? 

Sazba poplatku činí 380,00 Kč  na 1 poplatníka. 

Jaká je splatnost poplatku? 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.06. příslušného kalendářního roku.   

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 

15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do 

konce příslušného kalendářního roku. 

Jaká jsou osvobození a úlevy? 

Od poplatku se osvobozují: 

a) fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v místě ohlašovny obecního úřadu, tj. Tichá č.1, a 

  místo jejich pobytu není známo. 

b) fyzické osoby, které mají  pobyt v obci, ale zdržují se pracovně či studijně mimo území  

 České republiky minimálně po dobu 6 měsíců.  

Kdy může obecní úřad provést navýšení poplatku? 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek 

platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2015. 

NPOZORP 
 
 

INFORMACE  O ZMĚNĚ  POVOLOVÁNÍ  KÁCENÍ  DŘEVIN 
ROSTOUCÍCH  MIMO  LES !!!! 

 

Povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin není nutné v těchto případech: 
 pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v 

katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň 

 u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu 
využití jako plantáž dřevin 

 u zapojených porostů dřevin, pokud jejich celková  plocha nepřesahuje 40 m2 

 u dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 

 



Vážení občané Tiché, třídíte odpad? 
 
 

Víte o možnosti odběru tašek na třídění odpadů, popřípadě pytlů 
na plasty a nápojový karton na obecním úřadě v Tiché? 

 
 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, má každý povinnost předcházet vzniku odpadů, 
opětovně používat odpady, recyklovat (třídit), energeticky je využívat a až v poslední řadě 
odpad odstraňovat resp. ukládat na skládky. Skládkování se však postupně, prostřednictvím 
evropských směrnic a z nich vyplývajících  zákonů České republiky, omezuje, tzn. že procento 
množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky se musí snižovat. Proto, aby 
se co nejvíce odpadů vytřídilo a znovu využilo např. v podobě nových výrobků a zároveň se 
snížilo množství směsného komunálního odpadu, mají obce povinnost zřizovat systémy třídění 
a sběru odpadů.  
 
U nás v obci Tichá je zaveden systém zpětného sběru 
plastů, papíru, nápojového kartonu (tetrapacku), 
barevného skla, bílého skla, kovů, bioodpadu, textilu a 
elektroodpadu. Většina z jmenovaných komodit je sbírána 
do speciálně označených a barevně rozlišených 
kontejnerů. 
 
Obec Tichá nabízí k podpoře a usnadnění třídění 
odpadů alespoň některých komodit pytle a tašky na 
třídění odpadů. K dispozici jsou žluté pytle na plasty a 
oranžové pytle na nápojový karton. Tašky na třídění 
odpadu jsou v nabídce ve dvou velikostech jako sada 3 
tašek (na plast, papír, sklo). Pytle i tašky jsou pro občany k dostání zdarma na obecním úřadě v 
Tiché.  
Obec vyzývá občany, aby třídili odpady např. s využitím této možnosti. Upozorňujeme, že sběr 
vytříděných odpadů, zejména plastů, bude tím efektivnější, čím menší bude objem jednotlivých 
kusů odpadů do kontejneru či pytle vhozen. Prosíme tedy občany o zmenšování objemu 
odpadu především PET lahví a také kartonových krabic, a to sešlápnutím. 

 
Třídění odpadů je svázáno se společností EKO-KOM a.s., 
která taktéž zajišťuje poradenskou odbornou službu v sekci 
třídění odpadů. Společnost EKO-KOM obci vykazuje čtvrtletně 
množství odpadů vytříděných v kontejnerech a následně 
odevzdaných do zařízení k nakládání s odpady. Podle 
množství vytříděného odpadu EKO-KOM vypočítá obci finanční 
odměnu za třídění. Finanční prostředky takto získané obcí 
musí být použity pro podporu třídění odpadů, zajištění svozů 
odpadů a propagaci třídění odpadů v obci. Čím bude obec 
resp. její občané více třídit, tím více finančních prostředků bude 
od EKO-KOMu dostávat, a tím větší bude možnost zavedený 
systém vylepšit a zefektivnit. Třídění odpadů má smysl! 
Využijte nabídky, kterou Vám obec Tichá nabízí a přijďte si 
pro tašky na třídění nebo pro pytle na plasty či nápojové 
kartony. 
 

Zpětný odběr elektrospotřebičů zajišťují v naší obci hasiči SDH Tichá ve spolupráci s fy 
ELEKTROWIN. Elektroodpad je možno odkládat u hasičárny. 



Škola informuje  

 

 

Čerti ve škole 

 
  

Je již tradicí, 

že i k nám do 

školy  přichází  

Mikuláš, andělé 

a čertíci, tak 

tomu bylo i 

v pátek  

    5. prosince.  

 

 

Tohoto náročného 

úkolu se se ctí 

zhostili žáci 

páté třídy pod 

vedením paní 

učitelky Valchařové, kteří si přichystali krásné kostýmy. Andělé 

s bělostnými křídly chlácholili bázlivé žáčky, čerti svým vzezřením 

naháněli některým hrůzu a vše měl pod kontrolou rozvážný Mikuláš, 

kterému v jeho knize nechyběl ani jeden žáček. 

Ovšem novinkou pro nás všechny bylo vskutku bezvadné vystoupení žáků 

4. třídy, kteří si s paní učitelkou Dobiášovou připravili pásmo 

veselých tanečních scének, písní a říkadel. Dokonce i ti největší 

nezbedové se při sledování „čertovského dovádění“ přestali bát a 

všichni uvěřili, že i čerti mohou být zábavní kamarádi. Dětem se 

velice líbily nápadité kostýmy a rozverné písně Čertí šaráda, Čert ví 

proč, či Budliky, budliky. Rodiče žáků 4. třídy mohli tuto „Čertí 

besídku“ zhlédnout v odpoledních hodinách. Tato akce přispěla ke 

krásné předvánoční atmosféře ve škole. 

 

 

Vánoční jarmark 
 

Prosinec je ve škole ve znamení příprav na vánoční jarmark. Jednotlivé 

třídy připravují co nejpestřejší nabídku svých výrobků. V hodinách 

výtvarné výchovy a pracovních činností žáci vyrábějí dekorativní 

předměty, vánoční ozdoby, pečou perníčky. Některé třídy si pozvou na 

pomoc i maminky a společně zhotovují svícny, zdobí perníčky, či pletou 

šály. Na vánočním jarmarku se z žáků stávají zdatní obchodníci, kteří 

chtějí přilákat ke svému stánku co nejvíce zákazníků. Možná, že právě 

Váš svátečně nazdobený pokoj zdobí dekorace z rukou šikovného žáčka. 

Přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a 

úspěchů v novém roce. 

        Ilona Hrdá, ředitelka školy 



     

Základní škola a mateřská škola Tichá oznamuje, 

že provoz mateřské školy a školní družiny bude v době 

od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 přerušen. 

 

Provoz bude opět zahájen v pondělí 5. ledna 2015. 

 

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

 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1. TŘÍDY 
 

pro školní rok 2015/2016 se bude konat 

ve čtvrtek 05.02.2015 v základní škole od 13:00 do 16:30 hodin. 

 

S sebou si přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, 

přezůvky pro dítě. 

K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 01.09.2008 do 

31.08.2009. 

Rodiče dětí, kterým byla v minulém roce odložena školní docházka, se 

mohou dostavit do školy v době od 7:30 do 12:00 hodin. 

 

Ing. Ilona Hrdá, ředitelka školy 
 

  

Farní okénko 

Jako každý rok tu máme Vánoce, slavíme Ježíšovy 
narozeniny. Při tom slavení Ježíšových narozenin 
děláme neobvyklé věci - posíláme přátelům pohlednice 
či maily s přáním pokoje a radosti, nakupujeme 
dárečky pro celou rodinu a pro známé, jako projev 
naší lásky, kterou chceme zhmotnit do dobrého skutku 
právě o Ježíšových narozeninách.  

Každé Vánoce  je  to  stejné - dárečky, oslavy a hlavně ohlašování, že na svět 
přišlo  před  dvěma tisíci lety Boží slovo -Ježíš, jinými slovy narodil se Boží syn, a 
je to pěkné, když to slavíme právě i takovou vzájemnou láskou. 

Ježíš (Boží slovo), se však může stále rodit, a to především v našich srdcích: dnes, 
zítra, i v dalších dnech,  jen mu to musíme  dovolit. Rozhodně není nikdy pozdě 
mu znovu a znovu svěřit ten svůj největší dar Boží – život a s ním spojené 
hřivny. 

Když totiž Bohu cokoli dáváme, nikdy neztrácíme, ale pouze a jedině vždy 
získáváme. Pokusme se takto slavit Vánoce - Ježíšovy narozeniny v jeho 
přítomnosti s ním, alespoň v duchu, když už se nedostaneme do kostela, a ti, kdo 
můžou - tomu, ať poslouží i vánoční mše svaté, jejichž rozpis předkládám.  



 VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ:  
24.12.2014  středa  ŠTĚDRÝ DEN      20:00 hodin  
25.12.2014 čtvrtek  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ  10:00 hodin  
26.12.2014 pátek  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA   10:00 hodin 
31.12.2014 středa  SILVESTR      16:00 hodin  
1.1.2015 čtvrtek  SLAVNOST MATKY BOŽÍ P.M.   10:00 hodin 

P. Miroslav Horňák 

  

 

 
 

www.fotbalticha.cz 
Podzimní část sezóny 2014/2015 je již minulostí a my se tak můžeme poohlédnout za výsledky 

našich mužstev. Hodnotit sezónu můžeme hned z několika pohledů. 

Dalo by se říci, že se podzim vyvedl všem našim mužstvům, “A“ mužstvem počínaje a 

přípravkou konče. 

“A“ mužstvo nasbíralo v podzimní části 17 bodů (5 výher, 2 remízy, 6 porážek) a usadilo se v 

tabulce na 6. místě.  O tom, že I.B třída skupiny “D“ je nesmírně vyrovnaná, hovoří samotná 

tabulka. Nyní čeká na naše hráče zimní přestávka. Opět se do tréninkového procesu  zapojí 

svěřenci Petra Koblovského v polovině ledna 2015. V zimním přípravném období bude Tichou 

čekat hned několik přátelských zápasů. Jarní boje zahájí Koblovského svěřenci v neděli 29. 

března 2015, když přivítají na domácím hřišti v atraktivním DERBY nedaleké Bordovice. 

Nejlepšími střelci "A" mužstva byli v podzimní části shodně se čtyřmi brankami Leoš Petřík, 

Martin Tománek, Ondřej Švrček a David Houšťava. Nesmíme opomenout ani zisk 

OKRESNÍHO POHÁRU FAČR, který vybojovali naši hráči, když porazili ve finále Fulnek. 

“B“ mužstvo Tiché přezimuje se sedmnácti body na 4. místě ve IV. třídě sk.“A“. Náš rezervní 

celek si připsal čtyři vítězství, dvě vítězství po penaltách, dvě porážky a také jednu porážku po 

penaltách. Svěřenci Leoše Vaňka mají rovněž kladné skóre, když nastříleli třináct branek a devět 

branek obdrželi. Jarní boje zahájí naši hráči o víkendu 18. a 19. dubna 2015. 

Naše mládežnická družstva si vedla v podzimní části rovněž dobře. Starší přípravka zakončila 

podzimní část na 6. místě se ziskem 12 bodů a skórem 34:43. Starší žáci přezimují na 5. místě se 

ziskem 13 bodů a skórem 24:17. V přípravě našich nejmenších fotbalistů si zaslouží velké 

poděkování Leoš Vaněk, Přemysl Rozsíval a Radek Mechl. 

Úpravy v našem areálu 

Jistě mnozí z Vás si všimli (fotbaloví fanoušci určitě), že fotbalový areál TJ Sokol Tichá doznal v 

letní přestávce hned několika úprav a změn. Po takřka dvou letech proběhla v našem areálu 

fotbalového hřiště rozsáhlá brigáda, poslední taková akce proběhla naposled před dvěmi lety, kdy 

se na hřišti betonovaly základy pro nové střídačky a také pro světelnou tabuli, za níž děkujeme 

našemu sponzoru BONVER. 

Letošní brigády (sobota 12.7.2014) se zúčastnila velice početná skupina hráčů a členů klubu. Na 

pořadí dne bylo zabetonovat sloupy na ochranné sítě o rozměrech 30x5m za oběmi brankami. 

Betonáž osmi sloupů a čtyř patek probíhala překvapivě rychle, a tak zůstal čas i na další věci: 

kompletní nátěr branek, nátěr zábradlí v celém areálu, nátěr tribuny a rovněž nátěr střechy, který 

byl dokončen dorostenci, za což jim patří poděkování. V průběhu brigády se také upravovala 

elektroinstalace k audio sestavě, pro zřetelnější hlášení sestav a podstatných informací v průběhu 

utkání. 

http://www.fotbalticha.cz/


Finální dokončení (instalace ochranných sítí) proběhlo ,,až“ v průběhu podzimní části sezóny. 

Pomocnou ruku nám podala firma IZOtrade, která uhradila síť za druhou bránou – firmě 

IZOtrade patří obrovské poděkování. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným hráčům a členům jak z ‘‘A‘‘ mužstva, 

‘‘B‘‘ mužstva, dorostencům,  žákům a vedení klubu,  kteří se na modernizaci fotbalového areálu 

podíleli. Dále nesmíme opomenout ani lidi, kteří pomáhali s realizací sloupů za branami. 

Jmenovitě je to pan Dalibor Petr a pan Miroslav Hopp. Velké poděkování patří panu Pavlu 

Vránovi staršímu, který ochotně nabídl pomoc při úpravě fotbalových branek na hlavním hřišti. 

Za jeho práci rovněž děkujeme!!! 

BYL ODVEDEN OBROVSKÝ KUS PRÁCE! 

ZÁROVEŇ PROSÍME VŠECHNY, ABY DBALI NA POKYNY NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU 

FOTBALOVÉHO AREÁLU, KTERÝ VYJDE V PLATNOST V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ! 

Připravujeme pro Vás…  

Již tradičně můžete na naších webových stránkách  www.fotbalticha.cz nalézt mnoho informací 

o právě skončené podzimní části, následné zimní přípravě, hráčském kádru, kompletní posezonní 

rozhovory s trenéry a hráči, různé reportáže, fotoreportáže, společné fotografie mužstev, rozpisy 

pro jarní část a spoustu dalšího… 

Poslední společná akce v tomto roce nás čeká v druhé polovině prosince, ve spolupráci s komisí 

pro mládež a sport. Můžete se těšit na již tradiční SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 2014, který 

se uskuteční v neděli 28. prosince od 13 hodin na místním fotbalovém  hřišti. Bohaté 

občerstvení bude zajištěno!  

Závěrem děkujeme za přízeň a podporu našich hráčů nejen  na domácím hřišti a přejeme všem 

našim fanouškům, příznivcům, sponzorům a partnerům klidné a příjemné prožití vánočních 

svátků a v novém roce 2015 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 
 Vratislav Zeman, předseda TJ Sokol 

 

MUŽI “A“ – Tabulka po podzimní části 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy  

1.  Starý Jičín   13  10  1  2  34  :  13  31  ( 10 )   

2.  Jakubčovice   13  10  1  2  31  :  19  31  ( 10 )   

3.  Libhošť   13  10  0  3  29  :  18  30  ( 9 )   

4.  Kopřivnice   13  6  3  4  24  :  18  21  ( 3 )   

5.  Vlčovice   13  5  4  4  32  :  22  19  ( 1 )   

6.  Tichá   13  5  2  6  22  :  20  17  ( -4 )   

7.  Odry   13  5  2  6  21  :  19  17  ( -4 )   

8.  Bordovice   13  5  1  7  21  :  28  16  ( -5 )   

9.  Jistebník   13  4  3  6  20  :  20  15  ( -3 )   

10.  Kozlovice   13  4  3  6  17  :  26  15  ( -6 )   

11.  Kateřinice   13  4  2  7  16  :  27  14  ( -4 )   

12.  Spálov   13  4  1  8  19  :  27  13  ( -5 )   

13.  Suchdol   13  3  2  8  16  :  32  11  ( -7 )   

14.  Jeseník n. O.   13  3  1  9  15  :  28  10  ( -8 )   



 

MUŽI “B“ – Tabulka po podzimní části 

 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  PK  R  P        Body Body pravdy  
 

1.  Sedlnice   9  5  1  1  2  21  :  13  18  ( 5 )   
 

2.  Veřovice B  9  2  6  0  1  12  :  10  18  ( 0 )   
 

3.  Kunín B  9  5  0  2  2  15  :  9  17  ( 2 )   
 

4.  Tichá B  9  4  2  1  2  13  :  9  17  ( 0 )   
 

5.  Bernartice n.O.   9  4  0  2  3  13  :  9  14  ( 2 )   
 

6.  Straník   9  3  1  2  3  19  :  15  13  ( -3 )   
 

7.  Hodslavice   9  4  0  1  4  15  :  19  13  ( -2 )   
 

8.  Nová Horka   9  1  3  2  3  11  :  15  11  ( -4 )   
 

9.  Mořkov B  9  2  0  2  5  13  :  24  8  ( -4 )   
 

10.  Vlčovice-Mniší B  9  1  1  1  6  12  :  21  6  ( -10 )   
 

 

 

 

STARŠÍ ŽÁCI – Tabulka po podzimní části 

 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  PK  R  P        Body  Body pravdy    
 

1.  Příbor   8  8  0  0  0  90  :  5  24  ( 12 )     
 

2.  Lubina   8  6  0  1  1  56  :  11  19  ( 4 )     
 

3.  Hostašovice   8  5  0  1  2  31  :  21  16  ( 1 )     
 

4.  Hukvaldy   8  5  0  0  3  48  :  37  15  ( 3 )     
 

5.  Tichá   8  4  0  1  3  24  :  17  13  ( 1 )     
 

6.  Trojanovice I   8  3  0  1  4  43  :  42  10  ( 1 )     
 

7.  Lichnov   8  2  0  0  6  11  :  71  6  ( -6 )     
 

8.  Kateřinice   8  1  0  0  7  13  :  53  3  ( -6 )     
 

9.  Vlčovice-Mniší   8  0  0  0  8  9  :  68  0  ( -12 )     
 

 

 

 

STARŠÍ ŽÁCI – Tabulka po podzimní části 

 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  PK  R  P        Body  Body pravdy    
 

1.  Lubina   9  9  0  0  0  119  :  7  27  ( 12 )     
 

2.  Štramberk   9  8  0  0  1  64  :  21  24  ( 9 )     
 

3.  Rybí   9  7  0  0  2  73  :  28  21  ( 9 )     
 

4.  Lichnov   9  6  0  0  3  71  :  43  18  ( 6 )     
 

5.  Mořkov   9  5  0  0  4  61  :  41  15  ( 3 )     
 

6.  Tichá   9  4  0  0  5  34  :  43  12  ( -3 )     
 

7.  Hodslavice   9  3  0  0  6  39  :  54  9  ( -6 )     
 

8.  Trojanovice I   9  1  0  1  7  23  :  75  4  ( -8 )     
 

9.  Žilina   9  1  0  1  7  15  :  103  4  ( -8 )     
 

10.  Troj.-Bystré   9  0  0  0  9  23  :  107  0  ( -15 )     
 

 

 



 

 

V sobotu 20. září 2014 jsme se zúčastnili v Nitře XXXIII. ročníku 

Memoriálu Jozefa Svitača v zápase ve volném stylu. Na tomto 

mezinárodním turnaji startovalo 123 závodníků z 23 oddílů. Na 

Slovensku se tichavským zápasníkům bohužel nepodařilo 

dosáhnout na medailová umístění. Junior Martin Šoukal ve váze 

do 74 kg obsadil 5. místo, starší žák Václav Petr ve váze do 100 

kg 6. místo a Jakub Konvička v přípravce ve váze do 35 kg se 

umístil na místě jedenáctém.      

Dne 27. září se v Brně konalo Mistrovství jihomoravské oblasti 

v zápase ve volném stylu. Na mistrovství přijelo 87 zápasníku z 11 oddílů. Stříbrnou medaili 

vybojoval starší žák Václav Petr ve váze do 90 kg. V přípravce si Jakub Konvička (váha 33 kg) 

a Jan Mičulek (váha 34 kg) vybojovali medaile bronzové. 

 Dne 4. října 2014 se v Krnově uskutečnil II. ročník Slezského poháru v zápase řecko – římském. 

Na tento pěkný turnaj odjeli bojovat 4 tichavští zápasníci z přípravky a všichni si přivezli cenné 

kovy. Zlatou medaili si přivezl Robert Sobek (váha 67 kg), stříbrnou medaili Ondřej 

Trinkewitz (váha 32 kg) a bronzové medaile do Tiché přivezli Ondřej Váša (váha 27 kg) a 

Filip Košťál (váha 37 kg).   

 

Dne 11. října 2014 se konal turnaj k 

60. výročí založení oddílu zápasu v 

Nivnici. Na tomto turnaji startovalo 

62 závodníků z 8 oddílů, a to z České 

a Slovenské republiky. Účast na 

turnaji byla celkově slabší, jelikož 

současně probíhaly soutěže v Brně a 

Praze. Za tichavskou přípravku si 

vybojovali bronzové medaile 

Ondřej Váša (váha 24 kg), Jan 

Mičulek (váha 32 kg) a Stanislav 

Bordovský (váha 50 kg). 

Dne 18. října 2014 se v Prostějově 

konal XXVII. ročník Memoriálu 

Gustava Frištenského v kategoriích 

přípravek v zápase řecko – římském. Na memoriálu zápasilo 109 zápasníku ze 13 oddílů. Nejlépe 

se na tomto turnaji dařilo Stanislavu Bordovskému ve váze do 50 kg a Robertovi Sobkovi ve 

váze do 67 kg, kde oba zápasníci skončili na druhém místě.  Jakub Konvička ve váze do 33 kg 

se umístil na 4. místě, Jan Mičulek ve váze do 34 kg na 6. místě a Ondřej Váša ve váze do 27 

kg obsadil místo desáté.  

Zápasnický oddíl TJ TŽ Třinec uspořádal 25. října  43. ročník Velké ceny Třince v zápase řecko 

– římském. Tohoto velmi prestižního a kvalitního turnaje se zúčastnilo 129 závodníku ze 17 

oddílů,  a to z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Tichavští senioři se nenechali 

vůbec zastrašit a podali velmi dobré výkony. Jiří Zátopek ve váze do 130 kg se probojoval až do 

finále, ve kterém bohužel svému soupeři podlehl a obsadil tedy 2. místo. Martin Šoukal ve váze 

do 71 kg se probojoval do boje o bronzovou medaili, ve kterém se mu ovšem nepodařilo zvítězit 

a obsadil místo čtvrté.    

Dne 15. listopadu 2014 se konal Hodonínský pohár v zápase řecko-římském juniorů a žáků. Na 

tento pohár odjel z tichavských zápasníků pouze žák Václav Petr, který si ve váhové kategorii do 

90 kg vybojoval 3. místo.  



V sobotu 22. listopadu 2014 se uskutečnilo v Brně Mistrovství České republiky seniorů a 

seniorek v zápase ve volném stylu. Tichou zde reprezentoval ve váze do 74 kg senior Martin 

Šoukal, kterému se podařilo vybojovat pěkné páté místo.  

Dne 6. prosince 2014 proběhl v Čechovicích X. ročník turnaje Františka Nesvadbíka v zápase 

řecko – římském. Tohoto náborového turnaje se zúčastnilo 78 zápasníku z 9 oddílu. Za náš oddíl 

odjelo bojovat 5 zápasníků z přípravky. První místo si přivezl Robert Sobek (váha 67 kg), 

druhé místo Jakub Konvička (váha 34 kg), třetí místo Milan Michel (váha 33 kg) a Ondřej 

Váša (váha 27 kg). Na čtvrtém místě ve váze do 27 kg se umístil Lukáš Bakši.  

Petr Bordovský,  předseda zápasnického oddílu 

 
 

 

občanské sdružení TICHÁNEK, o. s. informuje … 
 

Kalendářní rok 2014 pomalu končí a nastává čas, kdy se hodnotí 
úspěchy i neúspěchy uplynulé doby. Také naše občanské sdružení 
TICHÁNEK vám chce touto cestou přiblížit, které akce se v tomto roce uskutečnily, a 
troufáme si tvrdit, že i podařily.   

Především se stále snažíme o získání finančních prostředků prostřednictvím podaných 
žádostí o granty a dotace na různé projekty pro zkvalitnění a zpestření života v naší obci. 
Sice jsme letos na žádný projekt nedosáhli, přesto za tři roky našeho působení se již na 
nás dvakrát usmálo štěstí, a to rozhodně není málo. 

Každé jaro a podzim připravujeme Bazárek dětských věcí a oblečení, který se letos 
velmi vydařil. Již tradičně zprostředkováváme prodej použitého zboží a získané finanční 
prostředky pak používáme na další aktivity, které v rámci sdružení pořádáme. 

Již tradiční akcí financovanou 
především z bazárku je oslava 
Dne Země, která se letos 
uskutečnila v dubnu pro děti 
z místní základní a mateřské 
školy. Do příprav zapojujeme 
také děti, které podle zadání 
vyrábějí nejrůznější výtvory 
s ekologickou tématikou. 

Jednou z hlavních akcí tohoto 
roku byla výstava s názvem ROK 
14 – významná výročí v Tiché. 
Mile nás překvapil zájem občanů, 
a to nejen o samotnou výstavu, 

ale také o přednášku o Velké válce, která byla zajímavým zpestřením zahájení výstavy.   
Třetí výročí založení našeho sdružení jsme oslavili v rámci zábavného odpoledne pro 

všechny s názvem Den pro Tichou. I když letos zlobilo počasí, náhradní program 
v kulturním domě byl natolik pestrý, že zaujal mnoho návštěvníků, jak děti, tak i dospělé. 
V rámci tohoto dne se vždy snažíme představit široké veřejnosti jednotlivé tělovýchovné 
složky a organizace, které v naší obci působí, ale také i zajímavé jednotlivce, kteří svými 
výkony reprezentují Tichou.  



Celý podzim probíhaly vzdělávací semináře ve spolupráci se školícím střediskem M-
CENTRUM, a to v oblasti počítačových dovedností, finanční a spotřebitelské gramotnosti 
a právního vzdělávání. Zájem byl o všechny tři kurzy, největší pak o kurz Počítačové 
dovednosti. Věříme, že všichni účastníci získané informace uplatní v běžném životě. 

 
Děkujeme touto cestou všem příznivcům, kteří se našich akcí účastní a 
jakoukoliv formou přispívají ke zdárnému průběhu.  
Doufáme, že vaši přízeň neztratíme a do nového roku 2015 přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti, úspěchů a pohodu v rodinách.   

 
 

Další informace o sdružení získáte na internetových stránkách: www.tichanek.iplace.cz  
 
 
 

 

Velká válka a Tichá – vzpomínky ze školní kroniky 
 
V dnešním čísle pokračujeme v přepisu zápisu nadučitele Bordovského ze školní kroniky, kde 
zapsal průběh exhumace a převezení svého syna z Haliče domů. 
 
Vojtěch Bordovský narozen dne 15. září 1894 v Trojanovicích pod Javorníkem. Po přesídlení do 
Tiché vychodil zdejší obecnou školu, tehdá trojtřídní a pak studoval gymnasium napřed v Olomouci 
a pak v Moravské Ostravě, kdež r. 1913 maturoval. Vstoupil na právnickou fakultu v Praze a pobyl 
tam dva semestry. Byl mladík silné postavy a pro své dobré srdce u všech oblíben. Dne 20. října 
1914 byl odveden a přidělen jako jednoroční dobrovolník ke 54. pěšímu pluku do Olomouce. Po 
dvouměsíčním výcviku navštěvoval kurs pro důstojníky v Opavě a dne 20. února odešel již 
s pochodovou setninou do pole. Naše vojsko tenkráte vytlačovalo Rusy z Karpat. Pochodová 
setnina Vojtova blížila se bojišti. Napřed z dálky naslouchali hukotu děl, aby přivykli vřavě válečné, 
pak byli v reservě a teprve o Velikonočních svátcích dne 4. dubna vystřídali soudruhy v zákopech. 
Dne 5. dubna o 5 hod. ráno chtěl si s kamarádem uvařiti černou kávu. Šel pro vojáka, aby jim nabral 
do šálku vody z jakési kalužiny před příkopem, v tom však z boku přiletěla kulka a trefila ho zrovna 
nad levé oko. Byl okamžitě mrtev. Velitel setniny nám ihned tuto smutnou zprávu sdělil a popsal 
místo, kde je pochován. Také jeho kamarádi psali. 
Líčiti náš zármutek bylo by zbytečno. Snahou naší bylo, abychom mrtvolu jeho dostali domů. 
V květnu a červnu byli Rusové od tohoto místa zatlačeni dále na východ a proto jsme zažádali o 
povolení k exhumaci. Šťastně jsme ho dosáhli. Byl jsem osobně dvakráte u vrchního etapního 
velitelství v Těšíně a velmi uctivě a pokorně prosil, aby také matce dovoleno bylo tam jeti. Vydali 
jsme se na cestu v pondělí dne 16. srpna 1915 a jeli přes Těšín, Košice a Marmaroš Sihoť. U tohoto 
města počaly se již jeviti stopy ruského vpádu. Železnice odtud vede úzkým průsmykem kolem 
břehu řeky Tirsi. Ze Sihoti až do Delatym na druhé straně Karpat jeli jsme skoro celý den. Ve středu 
o 4 hodině odpoledne dorazili jsme do Nádvorné a ihned se přihlásili u tamního etapního velitelství. 
Město Nádvorné leželo v sutinách, zůstalo jen několik domků, mezi nimi hotel, kde nám velice vlídný 
pan hejtman opatřil nocleh. Měli jsme ohromné štěstí. Všude setkali jsme se s lidmi dobrými a 
ochotnými. Exhumaci provedlo samo etapní velitelství a jest jisto, že jinak by to bylo nedosažitelné, 
neboť ani lidí, ani povozů by k tomu soukromník nebyl sehnal. V celé krajině zůstali jenom starci, 
ženy a děti, všechno zpustošeno. Ve čtvrtek, dne 19. srpna ráno o 6 hodinách přišel nám kaprál do 
hotelu hlásit, že již s vojáky a rakví jedou exhumovat. Nám vzkázal pan hejtman, že o 2 hod 



odpoledne přijede pro nás povoz a s vojenskou komisí odjedeme na místo. Tak se také stalo. Cesta 
nás vedla z Nádvorné na severovýchod po místech, kde před nedávnem sváděly se nejprudší boje. 
Cesta byla vojskem opět upravena, ale kolem dokola všechno zpustošeno. Bylo zde zříti jen 
spálené chalupy, vesnice, zákopy a jámy od granátů, pohozené části výzbroje a nejvíce hrobů 
křížkem označených. Před námi na bryčce polskými koníky taženém jela komis, vojenský lékař a 
nadporučík. Lékař občas sestoupil a dotazoval se osamělých lidí, kudy vede cesta k myslivně do 
Horocholíny. Pojednou přišel k našemu kočáru a česky pravil, že slyšel v Nádvorné, že jsme Češi, 
on že je syn pana Bartoníka, nadučitele v Hrabové u Ostravy. Jméno Bordovský bylo mu známé 
z Paskova, a proto si hned domyslil, že budeme asi z nedaleka jeho domova. Měli jsme z tohoto 
shledání velikou radost, neboť přisedl hned k nám a o všechny věci staral se sám. A to nebylo 
penězi k zaplacení. Ze silnice z Nádvorné do Stanislavi vedoucí odbočila napravo cesta do vsi 
Horocholíny. Byli jsme u ní, ale neviděli jsme ničehož. Byla spálena úplně. Z církve zůstala také jen 
jedna zeď. Sochy svatých, zvony, byly rozházeny vůkol. Tu a tam u sklepních děr viděti bylo 
ustrašené a zvědavé obyvatele. Později jsme se dověděli, že vesnici spálilo naše vojsko. Vešel tam 
předvoj našeho vojska a ptal se po nepříteli. Odpověděli jim, že je tam bezpečno. Sotva ale tam 
vešli, ihned ze všech stran sypaly se na ně střely, takže mnoho jich tam padlo. Naši couvli, ale 
přibravše posily vrazili do vsi, Rusy vypudili, ale vesnici srovnali se zemí. Pan Bartoník rekvíroval 
jednoho výrostka, aby nás vedl k myslivně. Ta se nacházela asi půl hodiny cesty za vesnicí u lesa. 
Docela o samotě. Vesnicí i k té myslivně vedla pravá polská cesta. Ještě nikdy v životě jsem po 
takových cestách nejel, naše polní cesty jsou proti nim císařské. Nedaleko vrcholu kopečka, do 
kterého jsme jeli, stal pán s puškou a hochem. Představil se nám jako myslivec z nedaleké již 
myslivny. Honil na poli koroptve. Začal jsem k němu mluviti německy, ale on hned poznav, že mi to 
plynně nejde, pravil: „Mluvte se mnou česky, jsem Čech, František Marek rodem od Prostějova.“ 
Přísloví, že Čech všude bratry má, plnilo se napořád. Pan revírník vedl nás teď již pěšky mezi 
vykopanými zákopy a drátěnými překážkami přes kopec, a když jsme jej překročili, asi 300 kroků 
odtud byl v klínu lesa ukryt revír a před jeho okny hřbitůvek s kříži, kde odpočívalo asi 50 vojínů 
padlých v nedalekých zákopech. Vojáci byli již s prací hotovi. Plachtou přikryto leželo na trávníku 
tělo našeho Vojty. Těžko líčiti dojmy. Na to nestačí péro, nenajdou se slova! Vojáci odkryli plachtu. 
Hrozná podívaná. Oči pryč, na mrtvole bahno, bluzu a boty mu vojáci po smrti sebrali, z noh zůstaly 
kůstky. Obdivuji dosud duševní energii ženy, že neomdlela. Cítil jsem na ni, jak se jí tělo chvěje, oči 
zrovna svítí. Toho okamžiku jsem se nejvíce bál. Mi se pořád zdálo, že slyším hlas Vojtův: „Mami, 
tys přišla, já jsem to věděl“. Na štěstí přišla hned paní revírníkova, odtáhla ženu a hleděla její 
myšlenky rozptýliti. Byla to Češka a velice energická paní. Měl jsem sebou krabici cigaret, abych jimi 
podělil vojíny. První do nich sáhla ona a bafčila až hrůza. Vojáci uložili mrtvolu do připravené 
plechové rakve, a když matka skutečně konstatovala totožnost mrtvoly (poznala prádlo a zlaté zuby 
v ústech), byla mrtvola v rakvi zaletována. I o toho klempíře, který zaletování provedl, obstaralo se 
etapní velitelství samo. Pak nás vzala paní revírníkova do bytu. Ukazovali a vypravovali, co se tu 
s nimi dělo po čas bojů, v okolí se odehrávajících. Ve světnicích bylo plno trofejí po bojišti 
nasbíraných, granáty a šrapnely všech kalibrů. Asi 30 kroků od revíru stála ukryta v lese naše 
baterie a pálila přes revír na nepřítele. Nepřítel ji nevypátral, a proto také v tu stranu nestřílel. Až 
jednou objevil se na obzoru upoutaný balon a odkryl revír i baterii. A teď to začalo. Kolem dokola 
samé jámy od granátů, ale revír sám zůstal přece neporušen. Čtrnáct dní nevařili, aby se kouřem 
neprozradili a ačkoliv jim plukovník radil, by se vystěhovali, paní revírníkova ne, že se nebojí. 
Zaletování rakve provedl klempíř z Nádvorné, starý žid. Když jsem se ho ptal, kolik žádá za práci, 
odpověděl 60 K. Pan Bartoník spustil na něho hrubou a vyhrožoval mu udáním u velitelství. Chtěl 
abych mu dal 5 K, že má dost. Dal jsem mu 20 K. Žid lapl po penězích a pěkně poděkoval. 
Rozloučili jsme se s rodinou pana revírníka a sedali s celou výpravou na vozy. V předu bryčka 



s panem nadporučíkem, pak náš kočár a pak vůz s mrtvolou a dva vozy s vojáky. Celá výprava. 
Pozoroval jsem, že vojáci na posledním voze jaksi na sebe mrkají. Žid se svými instrumenty také se 
bral na vůz, ale vojáci na něho, že tam není proň místa a chtěli ho nechati tam. Žid chtěl-li se dostati 
domů, musel platit a tak ho obrali vojáci o celý vydřidušský výdělek. Židy haličské jsme poznali jako 
psí národ. 
Do Nádvorné jeli jsme jinou cestou, přes lesy, kterou z nouze vystavělo naše dělostřelectvo, aby se 
dostalo na bojiště. Na tuto cestu do smrti nezapomenu. Kmeny stromů vedle sebe položeny měly 
brániti, aby se děla nepropadala do bezedna. Po jednohodinném kolotání lesem praví vojín na 
kozlíku: „Pane kaprál, jeden kůň nemůže dále“. „Čert ho vem, dáme jiného“. Dali jiného. Za chvíli 
opět: „Pane kaprál, kočár jaksi klape“. Pan Plukovní lékař praví: „Čert ho vem, zrekvírujeme jiný“. 
Ubírali jsme se lesy, kudy postupovalo naše vojsko a mezi nimi i Vojta. Po křovinách zbytky šatstva, 
ohlodané kostry koní a kde nějaké vyšší místečko sušší, tam hrob s nepatrným křížkem. Hrůza 
obcházela člověka, když jsme se za soumraku těmito místy ubírali. Od bojiště byli jsme vzdáleni teď 
asi 2 hod cesty. V Nádvorné nastupovala pěchota do bitevní číry. Večer o 9 hod dorazili jsme na 
nádraží do Nádvorné. Velitel bezpečnostní stráže na nádraží, nadporučík Dvořák, úředník bankovní 
z Brna, Čech, byl již napřed od p. Bartoníka zpraven o našem příchodu. Vůz byl již připraven, vojáci 
snesli rakev do vozu, ozdobili chvojovými věnci a náš úkol byl tímto vykonán. Nad vší ochotou těch 
lidí se nám až hlava točila. Vždyť jsme si takové pozornosti ani nezasloužili a jak se všem odčinit, 
když penězi to zaplatiti nejde a jinak se v životě nikdy více nesejdeme. Pan doktor nás posílal 
z Nádvorné rychle pryč, poněvadž tam byly nakažlivé nemoce, nejvíce cholera, a tak takřka po 
probdělém zbytku noci o 5 hod ráno v pátek dali jsme se na zpáteční cestu. Vůz s mrtvolou byl na 
konci vlaku. Jel s námi až do stanice Kiraly Házy. Seděli jsme tam v noci v restauraci a já dívaje se 
oknem, viděl jsem najednou, jak vůz s druhým vlakem jakýmsi ujíždí na jinou stranu. Ptal jsem se 
hned u staničního komanda co se stalo, a ti mi řekli, že vůz nemůže ze strategických ohledů jeti 
předepsanou túrou přes Košice a Těšín, nýbrž dole Uhrami. Jeli jsme tedy zpět sami a dojeli domů 
v neděli dne 22. srpna. Zatím jsme vykonávali přípravy k pohřbu. Okolo starého tichavského 
kostelíka je hřbitov, který ale nestojí v žádném poměru k lidnatosti obce. Mrtvoly tam uložené 
neodpočívají v klidu déle jak 6 – 7 let, pak musí ven, aby na jejich místo mohl si lehnouti druhý. 
Hrobku tam má jenom rodina Parmova. Zdravotní úřady již dávno naléhaly na obec, aby se 
postarala o nový hřbitov. Válka přinesla alespoň to dobro, že otázka tato stála se akutní. Začaly se 
vyskytovati nakažlivé nemoce a kdyby vypukla u nás nějaká epidemie, hřbitůvek by nestačil. Jiného 
vhodného místa zde není, jenom za kostelem na pozemku p. Parmy. Ten ale postoupiti nechtěl 
z dobré vůle ani píď, ba vyhrožoval vystoupením z církve. Konečně ale přece nahlédl nemožnost 
odporu, a prodal obci kus pozemku u lesíku za kostelem. Tam bude založen nový hřbitov. Dnes, kdy 
tato část kroniky je psána (23.8.1916), dosud je tam jenom navezené kamení a jáma s vápencem. 
Není řemeslníků k stavbě. Všichni na vojně! Byli jsme odhodláni zakoupiti sobě místo na hřbitově 
Frenštátském, vystaviti si tam hrobku a Vojtu tam uložiti. Tichavští občané, jakož i obecní 
představenstvo zachovalo se velice přátelsky, nabídlo nám místo na novém hřbitově. Nechali jsme 
si tam vykopati a vyzdíti zatímní hrobku a do té byl Vojta, první na novém hřbitově, dne 25. srpna 
1915 pochován.  
Pohřbu zúčastnila se celá obec i okolí, nejvíce z Frenštátu. Byl to první případ převezení z dalekého 
bojiště, a proto k hrobu jeho sešly se všechny matky a ženy, které ve válce své drahé ztratily. U 
toho hrobu je oplakaly. Pohřbu zúčastnil se také oddíl vojínů z rekonvalescentního ústavu ve 
Frenštátě pod vedením našeho p četnického strážmistra Fabiána Veselského. Spolužačky Vojtovy 
byly mu družičkami, kamarádi a vojáci střídavě ho nesli. Před rakví nesl voják březový kříž, kterým 
označen byl jeho hrob v Horocholíně. Pohřební obřady vykonal p farář Alois Luska a zpěvy obstaral 
a nacvičil pan katecheta Böhm z Frenštátu. Vzdali jsme jim za to srdečné díky. 



 Samozřejmě, že po takových rozčilujících scénách, cestovních útrapách, člověk o 
prázdninách neokřál na těle a duchu, ale zhubeněl a seslábl. Stálým rozčilováním napiaty byly nervy 
až k prasknutí, což nejvíce jevilo se v bezesných nocích. Pomalu jsme se ale uklidňovali, vždyť měli 
jsme Vojtu doma a matka jiné vycházky neznala, leda denně zdobiti kvítím jeho hrob. 
 
 

 

SDH informuje 
 „Važme si dětí, které zajímá hasičský sport“ 

 

Rok 2014 se kvapem blíží ke svému zdárnému konci a i děti z Dobrovolného hasičského sboru 

Tichá mají na co vzpomínat. 

 I letos se zúčastnily několika soutěží v hasičském sportu. Velkou pozitivně vnímanou obměnou 

byla soutěž pořádána hned v únoru hasičským sborem ve Veřovicích, a to v tělocvičně, kde na 

děti čekaly především vědomostní a dovednostní disciplíny, kdy se děti měly možnost seznámit  

s jinými týmy blížeji vzhledem k velkému počtu účastníků a uzavřenému prostoru. Byl zde 

prostor i na hry ve spolupráci s jinými družstvy.  

Všechny další soutěže již absolvovaly děti přímo v terénu. Nechyběly mezi nimi soutěže jako již 

tradičně např. v Trojanovicích, Lubině, Mořkově, Lichnově, Závišicích, ale nově i ve Frenštátě, 

kde se začali intenzivně věnovat mládeži až v poslední době.  

Letos poprvé byl místním SDH Tichá uspořádán v červnu 1. ročník soutěže v žákovské kategorii 

„O pohár starosty SDH Tichá“ v požárním útoku a štafetě, která se konala na zdejším fotbalovém 

hřišti za příznivého slunečného počasí a měla velmi příznivý ohlas od zúčastněných týmů 

s příslibem účasti v následujícím ročníku.  

Věřme, že stále bude o toto sportovní odvětví v naší obci zájem. Své dítě můžete kdykoli přihlásit 

k členství v SDH Tichá. Tréninky probíhají pravidelně ve čtvrtek, v zimním období v tělocvičně 

nebo v přímo v hasičárně od 15:30 do 17:00 hod., a v letních měsících od 16:00 do 18:00 v areálu 

místního fotbalového hřiště v Tiché. Zájemci z řad dětí a mládeže se mohou hlásit na telefonním 

čísle 777 059 244. 

Rok 2015 bude pro náš sbor významný. Již 9. 

ledna  se sejdou všichni registrovaní členové 

na valné hromadě, aby mohli přispět podněty 

k oslavě 125. výročí založení našeho sboru, 

která nás v příštím roce čeká. Již tímto 

vyzýváme k prohlídce rodinného alba a 

následného zapůjčení pamětních fotografií, 

diplomů, různých ocenění.  Během 

červnových oslav k výročí SDH 

předpokládáme nevšední zážitky, přátelská 

setkání, vzpomínání, ale také inspiraci pro 

další roky. Nejlepší vizitkou oslav  je 

každodenní práce všech  pro hasičskou myšlenku pomáhat. Za ni naší veřejnosti patří veliký dík.                                                                                                                                                                        

 

Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce,  
 

 ať oheň praská pouze v krbu, případně na prskavkách,  
 

a to nejlépe pod dohledem rodičů. 
 

Hasiči Tichá 



J U B I L A N T I:  
 
 

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

* Květoslava Aberlová, Marie Havlová, Jaroslav Janda, Josef Jurajda,  

Jan Švrček, Zdeňka Žáčková 

* Jiří Havel, Bohumil Mladěnka 

* Mojmír Maralík, Anežka Parmová, Ludmila Tichavská 

* Božena Mamulová 

*  Josef Adamec, Věra Mladěnková 

*  Anděla Kociánová, Františka Kovářová, Jaroslav Slanina,  

Marie Stanečková, Marie Vaňková  

* Eliška Oherová 

*  Anežka Javorková 

* Gertruda Adamcová 

* Vladimír Fojtík 

* Jindřich Studený 

* Jiřina Rajnošková 

 

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

 

PLESOVÁ  SEZÓNA  V KULTURNÍM  DOMĚ: 
 

31.01.2015 Lidový ples  - KDU-ČSL Tichá 

        

07.02.2015  Dětský karneval - Unie rodičů  

 

14.02.2015 Pochování basy  - SDH Tichá  

 

 

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

 

TICHAVSKÝ  TULEŇ 
 

17. – 18. 01.2015 
 

POŘÁDÁ   o.s.  TECHTLE - MECHTLE 

 



 

Neseďte doma sami, přijďte mezi ostatní důchodce se pobavit a podělit se  

o své starosti i radosti s ostatními.  

 

Čekají na Vás známí i neznámí kamarádi. 

 

Zveme všechny důchodce  

do našeho klubu: 

 

každou lichou středu od 15°° hodin  

                        v místnosti klubu důchodců na obecním úřadě 

 
 

 

 

 

 

 

Krásné a spokojené Vánoce, 

mnoho štěstí, zdraví, 

osobních  i  pracovních  úspěchů 

v novém  roce  2015. 

 

                Obec  Tichá 
 

 

 

 

Placená inzerce:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znalecké posudky 

znalecké posudky pro finanční úřad  

obvyklá cena nemovitých věcí pro dědictví 

převody nemovitých věcí (domy, pozemky) 

darovací i kupní smlouvy, věcná břemena 

Ing. Miroslav Matúš - soudní znalec 
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