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Usnesení  č. 17  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   10.02.2014: 

 
17/280:1)  určuje ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Slačíka, p. Michala Hoffmanna,  zapisovatelkou p. 

Ivanu Havlovou 

17/281:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

17/282:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 16/2013 ze dne 16.12.2013  

17/283: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 

 1) č. 108/2013/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 17/2013 

 2) č. 109/2013/1,2,3, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 18/2013 

17/284:1) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jakožto člen Honebního společenstva Tichá - Mniší se sídlem Tichá, 

PSČ 742 74, IČ: 47863056, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv člena 

honebního společenstva p. Zdeňka Švrčka. Delegace zástupce obce, jakožto člena 

honebního společenstva, je určena k výkonu všech práv člena honebního společenstva na 

více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv 

člena honebního společenstva na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných 

hromadách Honebního společenstva Tichá - Mniší. Tato delegace zaniká dne 1.10.2014, 

nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby 

místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně p. Luboše Žabku nebo JUDr. 

Petra Holáška. 

17/285:1) stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši odměn 

 neuvolněným členům zastupitelstva obce – místostarosta, předsedové výborů a komisí, 

členové výborů a komisí, členové zastupitelstva, s platností od 01.02.2014 dle nařízení 

vlády č. 459/2013 Sb.,  ve  znění  nařízení  vlády  č. 37/2003 Sb.  V případě souběhu 

několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za níž náleží podle 

rozhodnutí zastupitelstva obce nejvyšší odměna. 

17/286:1) bere na vědomí zprávu p. Zdeňka Lišky za jeho 19 let působení v oddílu zápasu při TJ 

Sokol Tichá 

17/287:1) pověřuje Mgr. Kateřinu Ryškovou, členku zastupitelstva obce, k přijímání prohlášení o 

uzavření manželství 

 

 

Usnesení  č. 18  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   10.03.2014: 
 

18/288:1) určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Hoppa, p. Josefa Jurajdu,  zapisovatelkou p. 

Ludmilu Havlovou 

18/289:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

18/290:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 17/2014 ze dne 10.02.2014 

18/291: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 

 1) č. 112/2014/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2014 

 2) č. 113/2014/1,2,3, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2014 



18/292:1) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 - zapojení zůstatku finančních prostředků na 

běžných účtech k 31.12.2013 ve výši 2.728.000,00 Kč do rozpočtu obce 

18/293:1) bere na vědomí řešení žádosti o pronájem prostor stánku občerstvení + příslušenství 

v budově na pozemku parc.č. 65/5 – TJ Sokol Tichá 

18/294:1) schvaluje použití příjmů obce z odvodu z loterií a z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení, které obec obdrží od specializovaného finančního úřadu v r. 

2014 a použití prostředků z případného nájmu prostor stánku občerstvení + příslušenství na 

pozemku parc.č. 65/5  a 65/6 na zajištění provozu TJ Sokol Tichá 

18/295: schvaluje uzavření darovacích smluv Obce Tichá s Moravskoslezským krajem, se sídlem 

ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zastoupený z pověření 

hejtmana kraje Správou silnic MS kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 

702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711: 

1) darovací smlouvu č. NJ/441/j/2013/Ja, jejíž hodnota předmětu daru dle 

 účetní evidence činí: 

 parc.č. 2505/27 ostatní plocha o výměře 2m
2   

  36,38 Kč
 

 parc.č. 2505/28 ostatní plocha o výměře 13 m
2
   236,47 Kč 

 parc.č. 2505/30 ostatní plocha o výměře 2 m
2
      36,38 Kč 

 parc.č. 2505/31 ostatní plocha o výměře 1 m
2
     18,19 Kč 

2) darovací smlouvu, jejích hodnota předmětu daru dle účetní evidence činí: 

   pozemek PK parc.č.  3938 o výměře  630 m
2
 1 663,20 Kč 

18/296:1) schvaluje: 

1)  uzavření darovací smlouvy s p. Marií Jurkovou, kterou daruje obci  geometrickým 

snímkem oddělenou část pozemku PK 3808/6, dle předloženého návrhu 

2) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku oddělené a darovací smlouvou nabyté 

části PK 3808/6, dále pozemku PK 3808/5, PK 3808/7 a pozemku vedeném KN 920, a to 

služebnosti stezky a cesty pro p. Marii Jurkovou a služebnosti umístění inženýrských sítí 

pro p. Marii Jurkovou, p. Danielu Šrubařovou a manžele Renatu a Pavla Krutilovy dle 

předloženého návrhu 

18/297:1) bere na vědomí rozbor hospodaření za r. 2013 Základní školy a mateřské školy Tichá, 

příspěvkové organizace 

18/298:1) bere na vědomí záznam z jednání k investičnímu záměru cyklistického propojení „Z Poodří 

do Beskyd“ – cyklistická stezka Vlčovice – Lichnov 

 

 

 

 

 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  ve II. čtvrtletí 2014: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   duben  02.04.,  16.04.,  30.04.2014 
   květen  14.05.,  28.05.2014 
   červen  11.06.,  25.06.2014 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   duben  03.04.,  17.04.2014 
   květen  01.05.,  15.05.,  29.05.2014 
   červen  12.06.,  26.06.2014 
 
 



- plasty:  ZMĚNA – od 1.4. – 31.10.2014   každý  pátek v měsíci  !!!! 
   duben  04.04., 11.04., 18.04., 25.04.2014 
   květen  02.05., 09.05., 16.05. , 23.05.,     30.05.2014 
   červen  06.06., 13.06., 20.06., 27.06.2014 
 

 Platba místních poplatků na r. 2014: 

MP za psa – splatný do 31.03.2014: 
- upozorňujeme ještě majitele psů, kteří dosud neuhradili tento poplatek za svého 
psa pro r. 2014, aby tak učinili v co nejkratší době. 
 

MP odpady 2014 – splatný do 30.06.2014: 
- pro r. 2014 je sazba uvedeného poplatku stanovena ve stejné výši jako v loňském 
roce, a to 380,00 Kč na 1 poplatníka.  
 
Poplatky můžete uhradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet č. 
6023801/0100, jako VS uveďte vždy číslo popisné nemovitosti. 
 

 Očkování psů proti vzteklině:  ÚTERÝ  27.05.2014 
na těchto stanovištích: 

11,00 hodin  u Vašíčkova mostu 
 11,20 hodin  zastávka „ U Adamce“ 
 11,40 hodin  u budovy obecního úřadu 
 12,00 hodin  u Genzerova mostu 
 12,20 hodin  zastávka „U Šťastné“ 
 15,00 hodin  Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386 
 15,15 hodin  Žuchov – u domu p. Gochové, T 244   
 15,30 hodin  u budovy obecního úřadu 
Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 100,00 Kč za 1 psa 
veterinárnímu lékaři.  

 

 Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí: 
Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou rozesílány daňovým poplatníkům 
začátkem měsíce května. 
 

 Ukládání drobného elektroodpadu: 
Připomínáme občanům, že drobný elektroodpad (kulmy, telefony, toustovače, 
topinkovače, fény apod.) můžete odevzdávat do popelnice na elektroodpad, která 
je umístěna v místnůstce před vstupem do budovy obecního úřadu (nad vstupním 
schodištěm levé dveře).  
 
 
 

Oprava komunikace : Kunčice p. O. – Tichá !!!! 
 
V měsících dubnu až červnu  letošního roku provede firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod 

Ostrava, rekonstrukci a modernizaci silnice III/48310. Firma předpokládá provádění prací za 

zachování průjezdu silnicí III/48310 pro linkovou autobusovou dopravu a dopravní obsluhu v 



úseku od křižovatky se silnicí II/483 v Kunčicích pod Ondřejníkem (u penzionu Huťařství) po 

křižovatku se silnicí III/4848 (Kozlovská silnice) v naší obci. Podle průběhu stavebních prací 

bude provoz omezován vždy na nezbytně nutnou dobu, kterou si vyžádá jejich postup, případně 

použité technologie. Omezení budou řádně vyznačena a mimo pracovní dobu se maximálně 

vynasnaží zabezpečit průjezdnost pro naše obyvatele.  

Dojde k opravě povrchu vozovky v délce 4,5 km a při ní bude provedena oprava mostu ev.č. 

48310-3 ( mezi penzionem Ondřejník a kunčickým kostelem)   a oprava 17-ti propustků. 

 

Děkujeme předem za trpělivost a shovívavost.   
 

 
 

 

Statistické ohlédnutí k r. 2013 
 
K 31.12.2013 měla naše obec 1718 obyvatel, z toho 846 mužů a 872 žen. 
 
 
Tabulka: změny v počtu obyvatel v průběhu r. 2013 
 

 
                                                                                                                 

 
celkem 

z toho 
muži 

 
ženy                     

K 01.01.2013 1 721 845 876 

narozeno      20   15     5 

zemřelo      16     7     9 

přistěhováno      42   16   26 

odstěhováno      49   23   26 

 
K 31.12.2013 

 
1 718 

 
846 

 
872 

  
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 19 sňatků, z toho 3 byly uzavřeny v místním 
kostele. V obřadní síni jsme 3x uspořádali vítání našich novorozených občánků a proběhlo zde 
již tradiční pasování prvňáčků základní školy.  
Nesmíme zapomenout poděkovat dětem mateřské školy, které vítají naše nejmladší občánky 
svým veselým pásmem a vždy vyloudí úsměvy na tváři všech přítomných hostů. 
 
Seznam narozených dětí: 
 
  Oliver Jan Antonín   Ina Kocourková 
  Ondřej Strnadel   Nela Krahulcová 
  Dominik Mičulek   Eliška Rožnovská 
  Daniel Bělohoubek   Sára Zátopková 
  Filip Skapka    Adriana Pustková 
  Ondřej Piskoř 
  Dominik Koliba 
  Adam Havel 
  Matyas Petr Klímek 
  Matyáš Kocián 
  Dominik Fuňka 
  Maxmilián Fojtík  
  Petr Jurek 
  Matěj Krpec  
  Šimon Krpec  
 
 
 



Vzpomeňme také na naše spoluobčany, kteří v loňském roce zemřeli: 
  Jindřich Mališ   Štěpánka Fojtíková 
  Josef Štefek    Marie Rečková 
  Stanislav Petr   Bohumila Mičulková 
  Jan Šrámek    Alena Mačejná 
  Milan Štefek    Vlasta Drozdová 
  Ivo Jurajda    Božena Špačková 
  Jiří Fojtášek    Marie Fojtíková 
       Marie Kociánová 
 
 

 

 

Zprávy o činnosti výborů a komisí při obecním úřadě 

za r. 2013 
Finanční výbor: 

Finanční výbor při OÚ v Tiché  pracoval v roce 2013 ve složení: 

předseda: Ing. Zdeněk Slačík, členové:  Ing. Jindřiška Nováková,  Dana Marková, Dana  

Hoppová, Pavel Vaněk 

V loňském roce  se uskutečnilo celkem šest zasedání Finančního výboru při OÚ v Tiché. Tato 

jednání proběhla na OÚ v Tiché ve dnech 4.3., 6.5., 17.6., 4.9., 6.11.  a 11.12. 2013. Zápisy 

z jednotlivých jednání jsou uloženy na OÚ Tichá, současně s presenčními listinami a podpisy 

všech zúčastněných. 

Jednání probíhala za účasti odpovědných pracovníků OÚ Tichá, se kterými byly konzultovány 

postupy, týkající se hospodaření obce v uplynulém roce.  

Pravidelně byl sledován stav plnění rozpočtu obce. Namátkově vybrané položky  rozpočtu a 

jejich plnění bylo zdůvodňováno odpovědnými pracovníky OÚ Tichá. Současně byli členové 

výboru informováni o  jednotlivých rozpočtových opatřeních, jednak provedených v rámci 

kompetence starostou obce, tak i rozpočtovými opatřeními,  která byla následně předkládána ke 

schválení zastupitelstvu obce.  Byla prováděna namátková kontrola účetních dokladů, tj. 

dodavatelských faktur, podkladů k fakturaci, pokladních příjmových  a výdajových dokladů jak 

z hlediska formálního, tak i obsahového. Kontrolou prošel stav pokladní hotovosti a cenin OÚ 

Tichá. Za účasti člena finančního výboru se uskutečnily kontroly příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ Tichá a TJ Sokol Tichá, zaměřené na stav hospodaření s poskytnutými příspěvky z rozpočtu 

obce. 

Členové finančního výboru byli seznámeni se závěry dílčího i závěrečného auditu hospodaření 

obce za minulé období, prováděného nadřízenými orgány. 

Dále byli členové finančního výboru starostou obce informováni o průběhu investičních akcí, 

které byly realizovány v rámci dotačních projektů a financovány z obecního rozpočtu. 

Finanční výbor  připomínkoval návrhy rozpočtu obce na rok 2014, doporučoval ke schválení 

obecně závazné vyhlášky a vyjadřoval se k předloženým žádostem o poskytnutí příspěvku na 

činnost aktivních složek působících v obci. Svá doporučení následně předkládal k projednání na 

zasedáních zastupitelstva obce.  

Na prosincovém zasedání bylo upřesněno sestavení inventarizačních komisí, které mají za úkol 

provést každoroční inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce k 31.12.2013.      

 

Kontrolní výbor: 

Kontrolní výbor pracoval ve složení:  

předseda Pavel Ulčák, členové Pavel Šmajstrla, Josef Jurajda 



Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení zastupitelstva obce, a to 12/2012, 13/2013, 14/2013, 

15/2014, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Dále výbor projednal návrhy na vyřazení majetku ve správě obce a příspěvkové organizace – ZŠ 

a MŠ Tichá, k čemuž byl pověřen zastupitelstvem obce. 

Návrhy na vyřazení byly posouzeny jako oprávněné a bylo rozhodnuto o vyřazení navrženého 

majetku z důvodu jeho opotřebování či poškození. 

 

Kulturní komise: 

Kulturní komise pracovala ve složení: 

předseda – Zdeněk Švrček, členové – Michal Genzer a Michal Hoffmann. 

Komise se schází při akcích, které pořádá během roku – posezení s učitelským sborem, 

velikonoční diskotéku, turnaj v nohejbalu a malé kopané na Tůňce a ve spolupráci s MS Hubert 

Tichá  Nadační den, který se letos velice vydařil. Naše předškoláky a školáky jsme na jejich 

akcích materiálně podpořili. Pro mladé běžce jsme uskutečnili stále populární běh o pohár 

starosty obce. 

 

Sociální komise: 

Sociální komise pracovala ve složení:  

předsedkyně - Mgr. Kateřina Ryšková, členové - Marie Fojtíková, Marie Jurková, Ludmila 

Jurková, Pavla Mertová, Marie Pavlisková, Věra Špačková, Pavel Špaček, Ludmila Šrámková. 

Od 1. 1. 2013 jsme navštívili 45 seniorů,  kteří jsou starší 80 let  a přišli jsme jim gratulovat 

k jejich životním výročím. Nejstarší občankou obce Tichá je paní Božena Vaňková, která 

v listopadu oslavila 97 let. Sociální komise provedla pět sociálních šetření,  a to na žádost 

Okresního soudu v Novém Jičíně. Jednou jsme spolupracovali s Policií ČR. Na vítání občánků 

jsme za sociální komisi předali sedmnácti novorozencům poukázku v hodnotě Kč 1000,-.  

22. prosince 2013 proběhlo v restauraci Fojtství tradiční předvánoční posezení se seniory, kteří 

jsou ovdovělí nebo nemají partnera. Bylo pozváno 120 občanům, pozvání přijalo 69 lidí. Pro 26 

seniorů, kteří nemohli  ze zdravotních důvodů přijít na toto posezení,  jsme  nachystali vánoční 

balíčky, které jim byly rozvezeny do domácností. 

V průběhu roku jsme pořádali materiální sbírku na pomoc obětem neštěstí z domu  č. 39 ve 

Frenštátě pod Radhoštěm. 

 

Komise životního prostředí: 

Komise životního prostředí pracovala ve složení: 

předseda – Josef Jurajda, členové Miroslav Hopp, Josef Lukeš, Zdeněk Vaněk, Karel Kořán, 

Milan Kahánek. 

Zájmem každého občana by mělo být udržení pořádku nejen na svém pozemku, ale i na 

veřejných prostranstvích. Tomu napomáhá dosti široký systém shromažďování a svozu odpadů. 

Obecně závaznými vyhláškami je zároveň stanoveno zapojení občanů do tohoto systému včetně 

poplatků za jeho zneškodnění. 

Přesto se stále objevují místa, která nejsou určena k uložení odpadů. Jedním z takových míst jsou 

příkopy kolem silnice na Frenštát p. R., kde bývají uloženy celé pytle s domovním odpadem. 

V letošním roce bylo podáno oznámení o zřízení černé skládky na soukromém pozemku. 

V současné době probíhá řízení o jejím ukončení a likvidaci. 

Členové komise se účastní sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu organizovaného vždy 

na jaře a na podzim. Při tomto sběru je stále dost vytříditelného odpadu, který  by při 

optimálnějším uložení mohl šetřit naše peněženky. 

V případě podání žádostí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les provádějí členové 

komise místní šetření. Na základě těchto žádostí bylo povoleno pokácet 54 stromů, včetně 20 ks 

na pohřebišti města Frenštát p. R., kde probíhá úprava zeleně. Většina stromů je napadena škůdci, 

hnilobou nebo usychají. 



Komise pro mládež a sport: 

Komise pro mládež a sport pracuje ve složení:   

předseda  - Bc. Stanislav Palacký, členové – Vratislav Zeman, Miroslav Hopp,  Dana 

Kocourková. 

Podstata činnosti komise pro mládež a sport je primárně zaměřena na rozvoj sportovních činností 

a aktivit pro občany obce Tichá a dále na činnost v rámci projektů bezpečnostní prevence. V roce 

2013 komise připravila nebo se spolupodílela na následujících akcích: 

1. leden 2013 – Silvestrovský fotbálek – sportovní akce pro občany obce, konaná ve  spolupráci 

s TJ Sokol Tichá 

2. květen 2013 – Zelená dětem – projekt pro děti MŠ Tichá, zaměřený na výuku základních  

pravidel bezpečnosti silničního provozu, konaná na  dětském dopravním hřišti ve Valašském 

Meziříčí.  

3. červen 2013 – O pohár obce Tichá – třetí ročník turnaje pro žáky základních škol, konaný  

v tělocvičně ZŠ Tichá za účasti 4 okolních ZŠ.                 Projekt ve spolupráci s ZŠ a MŠ Tichá. 

4. Ve spolupráci s o.s. Tichánek se komise materiálně podílela na zajištění projektu Den pro 

Tichou. 

5. Komise se finančně podílela na zajištění přednášky Policie ČR pro děti ZŠ Tichá v rámci 

programu prevence kriminality.   

6. červenec 2013 – Memoriál Aloise Kupčíka – 2. ročník turnaje ve fotbalu pro hráče starší 35 

let. Projekt ve spolupráci s TJ Sokol Tichá. 

7. srpen 2013 – Memoriál Josefa Špačka – 5. ročník turnaje družstev ve fotbalu. Projekt ve 

spolupráci s TJ Sokol Tichá. 

8. listopad 2013 – Sportovní den pro děti mateřské školy, pořádaný v tělocvičně ZŠ Tichá. 

9. listopad 2013 – Poděkování za vzornou reprezentaci obce – společenská akce pro hráče klubu 

TJ Sokol Tichá, oddílu fotbalu (dorostenci, muži A). 

10. prosinec 2013 – Silvestrovský fotbálek - sportovní akce pro občany obce, konaná ve 

spolupráci s TJ Sokol Tichá. 

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH, OBJEMNÝCH ODPADŮ 

A ŽELEZNÉHO ŠROTU 
 

Tato akce proběhne v pátek 11. dubna a v sobotu 12. dubna 2014. 

 

Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle 

uvedeného rozpisu: 

 

11.04.2014  15,00 - 15,30 Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386 

   15,30 – 16,00 Žuchov – Autoplechy Zátopek 

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

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

 

12.04.2014  10,00 – 12,00 u Vašíčkova mostu 

   10,15 – 12,15 u pěstitelské pálenice 

   10,30 – 12,30 střed obce – parkoviště 

   13,00 – 15,00 u střediska ZD Tichá 

   13,15 – 15,15 u ČOV 

   13,30 – 15,30 u dolní prodejny 

   13,45 – 15,45  u domu p. Janče, T 33 



Do kontejnerů odkládáme objemný odpad, který nelze uložit do běžných popelnic na 

zbytkový domovní odpad. 

 

Mezi objemný odpad patří: části nábytku, sanitární technika (WC mísy, umývadla), 

podlahové krytiny (koberce, PVC), matrace, kočárky, apod. Tento odpad nesmí být 

znečištěn nebezpečnými látkami, zejména ropnými produkty, laky a barvami. 

 

A co do objemného odpadu nepatří? Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební odpad, 

papír, plast malých rozměrů, větve stromů, tráva, uhynulá zvířata a běžný domovní 

zbytkový odpad. 
 

 

Žádáme občany, aby objemný odpad přiváželi 

na jednotlivá sběrná místa v době přistavení 

kontejneru. Nepřivážejte, prosím, odpad před 

stanovenou dobou přistavení kontejneru!!! 
 

 

 

 

 

Sběr nebezpečných odpadů provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice na 

následujících stanovištích: 

 

12.04.2014  11,00 – 12,00 pěstitelská pálenice 

   12,00 – 13,00 střed obce – parkoviště 

   13,00 – 14,00  dolní prodejna 

 

Nebezpečným odpadem se rozumí: plastové i kovové obaly od barev a jiných 

nebezpečných látek, olejové filtry, motorové oleje, monočlánky, autobaterie, zářivky a 

výbojky, obaly od chemikálií, zbytky přípravků k hubení škůdců a ochraně rostlin, 

mořidla, rozpouštědla, ředidla, hadry znečištěné oleji, mazadly a barvami, apod. 

 

Sběr použitých elektrospotřebičů bude proveden místní jednotkou SDH. 

Všechny elektrospotřebiče musí být úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako 

elektrozařízení. Mezi elektrospotřebiče patří zejména: chladničky, mrazničky, pračky, 

sušičky, myčky, sporáky, trouby včetně mikrovlnných, vysavače, žehličky, kávovary, 

vysoušeče vlasů, kopírky, počítače,  elektrické hračky, skenery, mobilní telefony, apod. 

Respektujte, prosím, pokyny členů komise životního prostředí, kteří budou přítomni na 

jednotlivých sběrných místech.  

 

 

Sběr železného šrotu bude proveden jednotkou SDH Tichá  v sobotu 12.04.2014. Šrot 

ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V případě většího množství železného 

šrotu kontaktujte obecní úřad – 556 858 128, kde si dohodnete termín vývozu přímo od 

vašeho domu. 

 



Volby do Evropského parlamentu  
 
Volby do Evropského parlamentu  na území České republiky se budou konat: 

pátek   23. května 2014  14 °°- 22°° hodin 

sobota  24. května 2014   08°° - 14°° hodin 

 

Volební místnost v naší obci je umístěna v budově obecního úřadu, v místnosti klubu důchodců . 

 

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České 

republiky za předpokladu, že 

- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 

- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a 

- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na 

voličský průkaz (podrobněji viz dále). 

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení 

osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti. 

 

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu 

voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úřadě v 

místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu 

v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební 

komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo 

hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o 

změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). 

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 

obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 

vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 

obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 

Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost 

hlasování. 

 

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na 

voličský průkaz. 

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu 

voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním 

okrsku, pro který je tento seznam veden. 

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o 

vydání voličského průkazu  nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným 

ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 

2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz 

osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 

vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

 

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 

 

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 



Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky 

platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s 

voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. 

Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. 

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od 

okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise 

dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k 

úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na 

hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů 

uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 

úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. 

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 

obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
 

 

Škola informuje 
 

 

K zápisu do 1. ročníku, který se konal 6. února, se dostavilo 19 dětí. 

Rodiče čtyř dětí požádali o odklad školní docházky. 1. září 2014 

uvítáme v první třídě 11 dívek a 4 chlapce. 

 

Předškoláci a jejich rodiče mají i v tomto roce možnost zapojit se do 

projektu Předškolákem v pohodě. První dva programy již úspěšně 

proběhly. Těšíme se, že i další tři setkání budou tak přátelská a 

inspirativní. 15. dubna nás čekají matematické dovednosti, 6. května 

odhalíme možnosti interaktivní tabule a 4. června se budeme věnovat 

komunikaci dítěte s vrstevníky i dospělými. 

 

 

Ve dnech 22. - 25. dubna pořádáme sběr tříděného papíru. 

Příjem balíků ve škole je v době 7.00 - 7.45, 12.30 - 15.30. 

 

        Ilona Hrdá, ředitelka školy 

 

 

 

 

  

  

Zápis dětí do MŠ Tichá na školní rok 2014/2015 
 

proběhne ve středu 14.05.2014 

v době od 8°° hodin do 16°° hodin  
 

 

 



 

Lyžařský kurz na Bílé 

 

V únoru absolvovaly děti z naší mateřské školy 5-denní 

výjezdový lyžařský kurz ve SKI areálu Bílá. Pod vedením 

lyžařských instruktorů se děti naučily základy lyžování, 

jízdu na vleku, slalom. Během výuky byly pro děti 

připraveny i další sportovní  aktivity – veselá 

rozcvička, skákání na trampolíně, stavby hradu z velkých 

kostek. Poslední den kurzu byly  pro děti připraveny 

různé závody a soutěže. Všichni si domů odnesli i drobné dárky a 

diplomy. 

 

Hana Špačková, MŠ Tichá 

 

Z činnosti klubu důchodců za r. 2013 
Pravidelná setkání členů našeho klubu se konala vždy ve středu, v lichý týden. Na těchto 
setkáních se vždy dobře pobavíme a poveselíme, oslavíme narozeniny našich členů, plánujeme 
akce a zájezdy. 
S gratulací nezapomínáme ani na naše bývalé členy, kteří se již našich pravidelných setkání 
nemohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zúčastnit, a navštívili jsme je u příležitosti 
jejich jubileí – p. Františku Kovářovou, p. Marii Vaňkovou. 
 

Oblíbené mezi členy klubu, ale i další tichavské veřejnosti, jsou naše zájezdy do divadla 
v Ostravě. V uplynulém roce jsme viděli: 

12. února – divadlo Jiřího Myrona – muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť 
13. března – opereta Emmericka Kalmána Čardášová princezna 
1. listopadu – opereta Krásná Helena 

 10. prosince – muzikál Fantom Londýna 
 

V měsíci březnu byli naši zástupci pozvání klubem důchodců z Paskova na pochování basy. 
V programu vystupovaly mažoretky Jiřinky s novým programem na hudbu z amerického filmu 
Sestra v akci, nechyběly plačky, jeptišky a farář. Jako tradičně bylo připraveno také bohaté 
občerstvení a tombola, bylo to velice přátelské setkání s příjemnou zábavou. 
 

U příležitosti oslav MDŽ nás dne 13. března navštívily děti ze základní školy s paní učitelkou 
Křístkovou s programem ke dni žen a také přivítání jara. Dostali jsme malované obrázky jarních 
květin a my jsme na oplátku připravili dětem pohoštění a sladkosti. 
 

5. dubna jsme připravili společně s kulturní komisí při obecním úřadě přátelské posezení 
seniorů v našem kulturním domě s bohatým programem – vystoupil náš pěvecký sbor Šátek  
s doprovodem kytaristů Vánek pod vedením p. Zorky Matouškové, následovalo vystoupení 
Havířovských babek na téma jaro a veselým pásmem těšínských písní a tanců, a  tichavští hasiči  
s pásmem tichavských klevet. K poslechu i tanci hrála cimbálová muzika Portáš z Čeladné pod 
vedením primáše Jana Skotnici s pásmem moravských, slovenských a českých písní. Naše 
setkání se opět vydařilo, zazpívali jsme si a také se příjemně pobavili. 
 

8. květen je celostátním svátkem osvobození naší republiky v roce 1945. Při této příležitosti jsme 
položili kytičku k pomníku padlých za 2. světové války a pamětníci zavzpomínali na 
spoluobčany z Tiché, kteří zahynuli v koncentračních táborech. 
 



15. května pořádala místní KDU-ČSL oslavu Dne matek v kulturním domě. Mimo jiná 
vystoupení zde také účinkoval náš pěvecký sbor Šátek s písněmi za doprovodu dětí z hudební 
školy paní Matouškové. 
 

22. května jsme na fotbalovém hřišti smažili vaječinu, k poslechu nám hráli pan Ulčák a pan 
Křístek. Na pozvání mezi nás přišla také paní Jiřinka Kutějová a sdělila nám své zážitky  ze 
zájezdu do Indie, který pořádali cvičitelé jógy z Frenštátu p. R. a z Kopřivnice. 
 

Velmi oblíbené jsou naše zájezdy za krásami naší vlasti, kterých se zúčastňují i další senioři 
z obce, i když náš klub nenavštěvují. 
11. června jsme uspořádali zájezd do Kroměříže a na Hostýn. Vyjeli jsme ráno za velikého 
deště, ale nás to neodradilo. Do Kroměříže jsme přijeli v 9 hodin a odebrali jsme se na 
prohlídku zámku. Pak jsme si chtěli prohlédnout květinovou zahradu, ale celý areál byl 
zamáčen vodou a nás tam nevpustili. Po obědě v restauraci Scéna jsme se vydali na sv. Hostýn. 
Po cestě déšť ustal, nepršelo a tak jsme již bez deštníků navštívili poutní kostel. Mnozí si prošli 
křížovou cestu, hřbitov, větrnou elektrárnu a v 17 hodin jsme odjížděli domů. 
 
15. června se konala v klubu důchodců výstava obrazů a malby na sklo tichavské rodačky 
Alžběty Fojtíkové. Výstava byla uskutečněna k nedožitým 100 letům od jejího narození. Tuto 
akci pořádalo občanské sdružení Tichánek. Do  programu také přispěl svým vystoupením náš 
pěvecký sbor Šátek. 
 

17. července jsme příjemně a vesele poseděli na hřišti při opékání špekáčků. 
 

20. září pořádalo o.s. Tichánek na hřišti setkání rodičů a dětí. Připraven byl bohatý program 
s pohoštěním. Celým odpolednem provázel klaun Hopsalín, který pro děti měl připraveny hry 
a zpívání. Vystupovaly také děti se svými programy a také náš pěvecký sbor Šátek. 
 

1. října jsme jeli na zájezd do Polska. Průvodce nám dělal p. Pavel Vaněk, který nás cestou 
informoval o zajímavých místech, kterými jsme projížděli. Naším cílovým městem byla 
Pszczyna a tamní zámecké muzeum. Prohlídku zámku jsme měli s průvodkyněmi, ale bez 
výkladu, protože provádí jen v polštině. Prohlédli jsme si všechny komnaty, koncertní sál, 
šperkovnici – zde byly nádherné náhrdelníky  i korunka vykládaná brilianty a zlatem. 
Fascinovaly nás také nádherné obrazy a portréty. Po prohlídce zámku jsme měli možnost 
prohlédnout si i celé městečko s náměstím, kostel, ale také malou ZOO v zámeckém parku se 
stádem zubrů. Pak jsme pokračovali do lázeňského městečka v podhůří polských Beskyd do 
Ustroně. Zde jsme navštívili altánek s minerální vodou Ustroňkou a připili si zde na zdraví 
touto léčivkou. Pod altánkem tam mají fitcentrum – různá nářadí pro posílení celého 
pohybového ústrojí – svalů, mnozí si je i vyzkoušeli. Naším dalším cílem cesty byl kopec 
Rovnica nad Ustroní. Zde je stylová koliba a také nový horský hotel. Před hotelem je vyhlídka, 
ze které bylo nádherně vidět celé panorama polských Beskyd. Navštívili jsme také lázeňské 
městečko Wisla, rodiště a bydliště skokana na lyžích Malysze. Po jeho úspěších na ZOH, kdy 
přivezl zlatou medaili, vybudovali za městem skokanský můstek. Měli jsme možnost si ho 
prohlédnout a obdivovali jsme vyřešený doskok a dojezd nad silnicí. Návštěvu jsme ukončili 
v místním kulturním domě, kde je vystaven ve skleněné vitríně skokan Malysz z bílé čokolády. 
Náš zájezd jsme ukončili v restauraci Harcovna ve Frýdlantě n.O., kde jsme si pochutnali na 
výborné svíčkové s karlovarskými knedlíky, což bylo příjemným zakončením našeho zájezdu. 
 

5. října osm členů klubu jelo na pozvání Krajského svazu seniorů Ostrava na oslavu Dne 
seniorů. Do Ostravy - středu jsme jeli vlakem, pak pro nás přijel autobus a zavezl nás na 
prohlídku starých vysokých pecí – Dolní oblast Vítkovic. Tam nás provázeli 2 průvodci po 
celém areálu. Tato oblast je veřejnosti přístupna již od 1. května 2012. V roce 1998 se zde 
přestalo s výrobou železa. Výtahem jsme se dostali nahoru na vysokou pec a odtud byl 



nádherný výhled na celou Ostravu. Po prohlídce Vítkovic nás zavezli do středu města Ostravy 
na oběd a po obědě do kulturního domu v Petřkovicích, kde pro nás byl připraven kulturní 
program k oslavě Dne seniorů. 
 

8. října jsme byli pozvání klubem důchodců v Paskově na jejich tradiční vinobraní. Jako vždy 
jsme byli srdečně přivítáni předsedkyní klubu p. Skýbovou, ale i ostatními členy klubu. Celá 
oslava byla výborně připravena, jednak byl program k oslavě vína a také bohatá nabídka 
občerstvení a tombola. 
 

9. října mezi nás přišli bratři Badačové a Andrejka Šímová, kteří se o prázdninách vydali na 
motorkách JAWA do Afriky. Seznámili nás jednak se záběry z cesty a také všechno vtipně 
komentovali, co všechno zažili na cestách cizími kraji a jaké měli potíže se svými stroji. Jejich 
výklad byl velmi zajímavý, všichni pozorně naslouchali a byli jsme překvapeni, s jakým 
nadšením nám přiblížili mentalitu  lidí, se kterými se setkali při své cestě. 
 

6. listopadu navštívila náš klub p. Dagmar Vítková, která nás seznámila se základy a 
přírodními léčivy čínské medicíny. 
 

4. prosince se konala v klubu Mikulášská nadílka. Každý, kdo chtěl dostat dárek, musel buď 
něco přednést nebo zazpívat. Také jsme jednali o tom, kdo v příštím roce bude vedoucí klubu a 
bude se také volit nový výbor.  
 

18. prosince bylo slavnostní ukončení roku, na které jsme připravili bohaté občerstvení. Opět 
jsme řešili, kdo se ujme vedení klubu. Já tuto funkci dělám již 7 let  a chci vystřídat někým 
mladším, který přijde s novými nápady. 
 

Rok jsme chtěli ukončit na Silvestra procházkou po naší naučné stezce – čili zastavení u pěti 
naučných tabulí, které instalovalo v obci občanské sdružení Tichánek. Přišly však jen dvě 
členky a provázející p. Vratislav Zeman.   
Doufám, že se najde nové vedení klubu a bude pokračovat s novými akcemi. 

Alena Lipková 
 

 

 

občanské sdružení TICHÁNEK, o. s. informuje …        

www.tichanek.iplace.cz 
 
 
 

I v letošních roce navážeme na úspěšné zprostředkování nákupu a prodeje dětských věcí, 
oblečení, hraček a podobně, tzv. Bazárek, a opět v březnu a říjnu 2014 mohou nejen rodiče dětí 
nabídnout či poptávat zboží, které ještě dobře poslouží svému účelu. 

V rámci Dne Země připravuje občanské sdružení výtvarnou soutěž pro děti z místní 
mateřské a základní školy, jež vyvrcholí oceněním nejlepších prací při oslavě dne Země, kterou 
spolu s dětmi oslavíme ve čtvrtek 24. dubna. Jedná se o již tradiční akci, kde si děti mohou 
vyzkoušet a oživit své vědomosti a možná se dozvědět nebo vyzkoušet něco nového. 

V lednu sdružení podalo žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
Dotačního programu na podporu a vzdělávání v oblasti životního prostředí na rozšíření Naučné 
stezky v Tiché. Zastupitelstvo kraje ovšem koncem února navrhlo tuto akci pouze  mezi náhradní 
projekty, což znamená, že se budeme snažit získat finanční prostředky na tuto akci i případně 
jiné akce z jiných zdrojů, což představuje pokusit se uspět v jiných výzvách o dotaci či grant. 
Přejme si všichni, aby se alespoň v jednom případě na nás štěstí usmálo tak, jak tomu bylo 
v obou předešlých letech. 



 
 

Hasiči v kulturním domě 
Zahájení kulturního života v  rekonstruovaném kulturním domě v Tiché patřilo poslední lednový  

pátek hasičům. V podvečer se začali sjíždět hasiči z celého okrsku Frenštát p. Radh., tvoří ho 

SDH Bordovice, Frenštát p.R., Lichnov, Tichá, Trojanovice a Veřovice. 

Čerstvě  vymalované prostory přivítaly usměvavé pány ve slušivých uniformách i jejich půvabné 

partnerky. Zástupci obecních SDH byli pozváni na výroční valnou hromadu. Obsáhlou zprávu o 

činnosti a hospodaření za rok 2013 přednesl  starosta okrsku, bratr Miroslav Raška. Hasičský 

sbor je v každé obci po stránce společenské a hospodářské nezanedbatelná organizace 

dobrovolníků. Díky staleté zvyklosti a  mnohde generační rodinné tradici jsou zajímavé i 

překvapivé počty registrovaných členů: Bordovice: 88 dospělých a 19 dětí, Frenštát: 65+19, 

Lichnov: 53 + 20, Tichá: 82+19, Trojanovice: 56+33,  Veřovice: 60 + 19. Pro nový rok jsou 

všude plánovány vedle nepředpokládaných odborných zásahů hlavními úkoly úpravy zbrojnice, 

úklid v obci  a přípravy na úspěchy ve víkendových  soutěžích.    

Organizátoři s hosty kladně hodnotili po letech obnovené přátelské setkání, kdy spojení schůze 

s taneční zábavou dává čas na diskuse i předávání vzájemných zkušeností.  Setkání bylo  

vyjímečné snad pro každého, protože byla i šance vyhrát v tombole. 

Tichavský SDH děkuje vedení obce, starostovi, panu L. Žabkovi, za poskytnutí společenského 

prostoru. Velkou pochvalu si zaslouží domácí „mladí“ za své dopolední snažení, aby vše klaplo. 

A klaplo.                                                                              Za organizátorský  SDH A.Korčeková 

 

 

 

A naši mladí… 

 

Mladí hasiči se i přes zimní, pro soutěžení 

nepříznivé, období zúčastnili prvních 

letošních závodů, a to 15. února ve 

Veřovicích. Závody se konaly v místní 

tělocvičně, kde se vměstnalo úctyhodných 21 

čtyřčlených družstev,  která soupeřila ve dvou 

disciplínách, a to v nácviku části požárního 

útoku a v dovednosti vázání uzlů, vše na čas. 

Zvlášť byla hodnocena i soutěž jednotlivců, 

mezi nimiž se naši hasiči taktéž vůbec 

neztratili. Velice dobře si vedla Marta 

Špačková, která v konkurenci 28 starších 

jednotlivců skončila na 7. místě. Pochvala ale 

patří všem našim zúčastněným, a to za 

ukázkovou kolektivní práci, ukázněnost a přátelskost. Již nyní se naši hasiči připravují na závodní 

sezonu, došlo i k úpravám požární techniky. Všechny závody se rychle blíží a v letošním roce 

zavítají jiná družstva i k nám do Tiché. V sobotu 28. června 2014 se družstva utkají v 

dopoledních hodinách na zdejším fotbalovém hřišti. Přejeme, nejen  našim mladým hasičům, aby 

byla přicházející sezona v hasičských zápoleních úspěšná. 
 

 



 Farní okénko  

 
 

Ježíš vstal  z mrtvých.    Nevíme,  jak to udělal,  
víme však,  že o tom není pochyb!  Vždyť  je  to dosvědčeno 
mnoha sty očitými svědky, kteří  se s Ním přímo setkali.  

My dnes už také víme, že Ježíšovo vzkříšení nebylo 
pouhým návratem  k  pozemskému životu.   Jeho vzkříšení  
v podstatně převyšuje všechna ta ostatní předchozí 
vzkříšení, v nichž  on sám z lásky povolal k životu:  
Jairovu dceru,  mládence z Naimu,  přítele Lazara  a 
další,   jež ale ve svůj čas znovu opět zemřeli.  

Vzkříšený Kristus už znovu neumírá,  už nikdy neumírá! Smrt nad ním už 
nemá vládu, jeho vítězství je absolutní a věčné, nyní je už znovu mimo danost 
tohoto světa, mimo utrpení, které jsme si my lidé sami zavinili, když jsme je 
přinesli na tento svět tím, že jsme chtěli být sami - bez Boha.   

Ježíš jako člověk a Bůh v nebi nám už ale dává nový rozměr života.  Uvádí 
nás, kdo o to stojíme, do Boží reality, do Božího života a slávy, do Srdce 
Nejsvětější Trojice, která takto přijímá jedno ze svých stvoření (člověka)  přímo 
do svého nitra.  

Takto získáváme novou realitu života, právě skrze Ježíšovo 
zmrtvýchvstání, což  je  ústřední pravda naší víry,  kvůli tomu věříme.  V  této 
události  (ve vzkříšení Ježíšově) nacházejí všechny ostatní pravdy naší víry, a 
vůbec celý náš život své,  odůvodnění, potvrzení a jistotu.  

Nevstal-li  by  totiž Ježíš z mrtvých,  marné je naše lidské namáhání, 
marný lidský život.    Byli bychom nejubožejší ze všeho stvoření - zvíře 
s rozumem,   které se snaží stůj co stůj co nejdéle žít, aby si mohlo chvíli užívat,  
a pak  ztratit vše a zmizet v nicotě.  

Ježíš,  člověk i Bůh, však z mrtvých vstal  a nabídl nám život, ten pravý 
život. Kéž nás vzkříšený Kristus: UCHVÁTÍ a PRONIKNE svým světlem a 
láskou, kéž jsme jeho přímými účastníky - účastníky jeho tajemného  a  
skutečného vzkříšení.  
 
 
Velikonoční bohoslužby: 

KVĚTNÁ NEDĚLE    13. 4.2014  10:00 hodin 
ZELENÝ ČTVRTEK   17. 4.2014  18:00 hodin 
VELKÝ PÁTEK    18. 4. 2014  18:00 hodin 
BÍLÁ SOBOTA    19. 4. 2014  19:00 hodin 
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 20. 4. 2014  10:00 hodin 
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ   21. 4. 2014  10:00 hodin 

 
 

P. Miroslav Horňák 
 



 

 
 

 
Měsícem  knihy jsme dříve nazývali březen 
 
Současná mladá generace 
upřednostňuje sezení u počítače, 
telefonu. Cestu do knihoven 
vyhledávají hlavně studenti a žáci, 
které k četbě nutí učitelé. Věkově 
starší a střední generace si 
uvědomuje sílu působení knihy, 
odpustí si společnost s televizí a 
nacházejí si pravidelné chvilky 
k cestě mezi knihy, do knihovny. 
     
 V jakém stavu je naše knihovna? 
V útulném prostoru nabízíme 
dospělým výběr z 3120 titulů krásné 
literatury a 1085 knih naučných.  
Přírůstek nových knih  v r. 2013: 124 
titulů , navíc  přes  stovku knih 
darovali  spoluobčané, poděkování si 
zaslouží m.j. např.: J. Jurková,  H. 
Knollová, L. Pargačová,  manželé 
Piskořovi , S. Reček , M. Švrčková, J. 
Urbišová.  Stálý fond knih je 
pravidelně doplněn zápůjčkami na 1-
2 roky  z  knihovny Frenštát a Nový 
Jičín. Letos navíc průběžně budou 
docházet k týdeníku Květy nové 
tituly časopisů: Země světa, 
Tajemství čs. minulosti, Fajn život, 
Časostroj. 
 
Ne všichni registrovaní uživatelé ( 90 dospělých a 31 do 15 let) jsou pravidelnými 
návštěvníky, přesto vloni  bylo 1045 návštěv, z krásné literatury  si vypůjčili  dospělí 
2654 knih, děti 539, po naučných knihách sáhlo 381 dospělých a 129 dětí. Vypůjčeno 
bylo 329 ks časopisů. Internet byl využit  48x, kulturní akce pořádané vedením 
knihovny  využilo 108 návštěvníků.  
 
Na každého pravidelného  i občasného návštěvníka obecní knihovny se každé úterý těší 

A.Korčeková 

  



 
www.fotbalticha.cz 

 

http://www.fotbalticha.cz/


 
 

Dne 7. – 9. února 2014 tichavský zápasník Miroslav Vašinka opět dostal příležitost startovat za 

českou reprezentaci kadetů na turnaji v dánském Aarhusu v zápase řecko-římském. Tohoto 

mezinárodního turnaje se zúčastnilo 105 závodníků z 10 zemí. Miroslav Vašinka, váha 46 kg, 

porazil belgického zápasníka, ale ve finálovém boji o první místo nestačil 

na estonského závodníka a tak si zajistil stříbrnou medaili. Soutěž týmů 

vyhrál reprezentační tým ČR.  

 

Dne 22. února 2014 startoval Miroslav Vašinka za oddíl Lokomotiva 

Krnov na mezinárodním turnaji v zápase řecko-římském v Nesvadech u 

Komárna. Ve váze 50 kg si vybojoval zlatou medaili.  Mimo jiných 

porazil ve finálovém boji o první místo ukrajinského závodníka ze Lvova.  

Ve stejnou dobu proběhl XXV. ročník Memoriálu J. Musila v Olomouci pro přípravku a mladší 

žáky v zápase řecko-římském. Stříbrné medaile si v přípravce vybojovali Benjamin Sufner, 

váha 50 kg, a Robert Sobek, váha 58 kg. Bronzové medaile v přípravce si domů přivezli Jakub 

Konvička, váha 31 kg, Stanislav Bordovský, váha 43 kg, a mladší žák Matěj Zátopek, váha 52 

kg. 

 

Dne 1. března 2014 jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky kadetů a seniorů v zápase 

řecko-římském v Chomutově. Titul Mistr České republiky si vybojoval kadet Miroslav 

Vašinka ve váze do 46 kg. Senior Martin Šoukal ve váze do 71 kg skončil na  9. místě a Lukáš 

Kucharčík ve váze do 75 kg na místě osmém.   

Petr Bordovský,vedoucí oddílu zápasu 
 

 

Shrnutí výsledku oddílu zápasu za 19 let působení 
trenéra p. Zdeňka Lišky: 
 
Při založení oddílu 1.1.1995 bylo zaregistrováno 6 mužů, 4 dorostenci a 18 žáků. V r. 2013 
bylo registrováno 12 mužů, 2 dorostenci a 9 žáků. 
V prvních šesti letech jsme dostali od obce dotaci v celkové částce 107 500,00 Kč (ročně 
kolem 20 000,00 Kč), ale cestovné bylo 135 538,00 Kč. Ve zbývajících 13 letech činila 
dotace od obce 572 000,00 Kč (ročně 44 000,00 Kč) a za cestovné se zaplatilo 557 513,00 
Kč. Vynaložená částka se projevila dobrými výsledky na soutěžích.  
Během 19 let jsme se zúčastnili asi  363 turnajů včetně krajských přeborů i MČR. Kromě 
těchto soutěží jsme zápasili na 27 soutěžích v zahraničí, a to : Slovensko, Polsko, 
Rakousko, Německo, Slovinsko, Holandsko, Belgie a Norsko. Celkem jsme vybojovali 
201 prvních míst, 270 druhých míst a 230 třetích míst. Na krajských přeborech jsme 
vybojovali 62 titulů Krajský přeborník, 70 druhých míst a 42 třetích míst. Na MČR 26 titulů 
Mistr ČR, 45 stříbrných medailí a 37 bronzových medailí. Na MČR Obce sokolské jsme 
získali 5 titulů Přeborník obce sokolské, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. V celoroční 
žákovské soutěži družstev jsme na MČR vybojovali v roce 2001 v Hodoníně a v roce 2010 
v Havlíčkově Brodě bronzové medaile. Na různých soutěžích se družstvo Sokola Tichá 
umístilo 15x na prvním místě, 21x na druhém místě a 18x na třetím místě. Do české 
reprezentace bylo zařazeno 14 našich závodníků a 5x jsem byl oceněn i já jako nejlepší 
trenér okresu a 1x z pěti trenérů kraje. Za dosažené výsledky nám dal Svaz zápasu ČR 
možnost uspořádat v roce 2008 MČR mladších žáků ve volném stylu. 
15x u nás proběhlo letní soustředění se zápasníky z Krnova, Čechovic, Olomouce, 
Třebíče, Trenčína a Ratiborze.   



J U B I L A N T I:  
 
 
Srdečné blahopřání všem jubilantům 
 

dožívajícím se významných  životních  
 

výročí ve  II. čtvrtletí 2014.  
   
 
70 let  Jaromír  M e r t a 
  Milada   G o c h o v á 
  Marta   K u p č í k o v á  
 
80 let  Marie   K o n v i č k o v á 
  Lubomír   J a n ů 
 
85 let  Marie   F o j t í k o v á  
  
86 let  Emilie   Č e r n o š k o v á  
  Žofie   V a š k o v á  
  Ludmila   V a ň k o v á 
 
90 let Anežka   H a v l á k o v á  
  Marie   B u č k o v á  
 
91 let  Rudolf   H o l u b  
  Aloisie   A d a m c o v á 
  Marie   R e č k o v á  
 
93 let  Jan   P a r m a  
      
   
 
 
 

 

 

 

Výtěžek sbírky v naší obci: 

 

   40 880,00 Kč 
 

 

Děkujeme všem štědrým dárcům a také malým  i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka 

nemohla realizovat. 

 Charita Frenštát p. R.  
 



Moje účast na IRONMAN HAWAII 2013 
 

 

Závod se od první chvíle pro mne 

vyvíjel lépe, než jsem čekal. 

Plaveckou část 3,9 km jsem zvládl za 

59 minut a 30 sec. A přitom mě to 

nestálo moc sil. Poté přišla na řadu 

má nejsilnější disciplína - 

cyklistika. 180 km jsem zvládl za 4 

hodiny a 53 minut. V tuto chvíli jsem 

měl náskok 5 minut na našeho 

nejlepšího triatlonistu Petra Vabrouška.  

Bohužel od 7 km běhu mě provázely zdravotní problémy, které se 

zhoršovaly. Až na 28 km jsem přijal pomoc lékaře, což znamenalo 

diskvalifikaci (celá trasa běhu - 42 km). Na mých problémech se 

podepsala krátká doba na aklimatizaci, špatně zvolené občerstvování, 

nechladil jsem se - což je v tomto klimatu nutností, absence 

zkušenosti s tímto počasím. 

Závod jsem měl skvěle rozjetý, ale koncovku jsem nezvládl.  

Přesto bych se chtěl zúčastnit dalšího takového závodu a vylepšil si 

svou reputaci. 

Lukáš Krpec 

 

 

 

 

 

AKCE  V KULTURNÍM  DOMĚ: 
 
 
29.03.2014  Přednáška:  

16°° hodin  NA JAWÁCH DO MAROKA A ZPĚT 

 
   - můžete se těšit na fotografie, videa a zážitky z cest.. 
   - pořádá o.s. Jawa – travel a kulturní komise  

 
 

11.04.2014  SENIORSKÉ  ODPOLEDNE 

15°° hodin  - vystoupení pěveckého sboru „Tichavský šátek“ a žáků 

   p. Matouškové 
  - mažoretky „Jiřinky“ z klubu důchodců  Paskov 

   - vystoupení klubu důchodců z Lučiny 
   - cimbálová muzika „PORTÁŠ“ z Čeladné 
   - pořádá klubu důchodců a kulturní komise 

 
 

12.04.2014  DISKOTÉKA – pořádá LUCKYBAR 

 

 



 

 
 
Veselé  Velikonoce, 
spoustu sluníčka, radost, 
smích a krásná malovaná vajíčka.  
 

přejí pracovníci obecního úřadu 
 

 
 

 

 

 

A ještě zpráva k projektu – Regenerace zeleně 

v obci Tichá 
 

V uplynulých měsících byly započaty práce na projektu „Regenerace 

zeleně v obci Tichá“ na plochách ve středu obce, což jste jistě 

zaznamenali.  

Zhotovitelem zakázky, na kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení, je 

firma Zahrada Olomouc s.r.o., IČ 48395013, se sídlem v Olomouci. 

Autorkou projektu je Ing. Tereza Friedlová, která také provádí 

autorský a technický dozor nad touto akcí. 

Zatím bylo provedeno pokácení stromů a likvidace keřů, odstranění 

pařezů. V průběhu měsíce dubna bude započato s výsadbou nových stromů, 

keřů a budou provedeny terénní úpravy včetně založení nového trávníku. 

Celkem bude vysázeno 54 stromů, 1390 keřů. 

Celková hodnota akce je stanovena na 1,496.424,00 Kč,  z Evropského 

fondu regionálního rozvoje bude pokryto 70% těchto nákladů, dotace ze 

SFŽP ČR přislíbena ve výši 5% a zbytek bude hrazen z rozpočtu obce. 

Celá akce bude dokončena do 30.06.2014. 

 

 

  

Placená inzerce:  
 

 

KOUPÍM OBYVATELNÝ DŮM  

S POZEMKEM O VELIKOSTI ALESPOŇ 4 000 m2  

V TICHÉ A BLÍZKÉM OKOLÍ 
 

 

do 3 mil. Kč – prosím nabídněte – nejsem RK 

tel. 730 564 178, email: harabis.lukas@seznam.cz   
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