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Usnesení  č. 12  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   10.12.2012: 
 
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění:  
 
12/182/:1) určuje ověřovateli zápisu p. Michala Hoffmanna, Mgr. Kateřinu Ryškovou, zapisovatelkou 
  p. Ludmilu Havlovou 
12/183:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 
12/184:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 11/2012 ze dne 17.09.2012 
12/185: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 
 1) č. 58/2012/1,2,3, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10/2012 
 2) č. 64/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 11/2012 
 3) č. 65/2011/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 12/2012 
 4) č. 67/2011/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 13/2012 
12/186:1) schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2012 
12/187:1) schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 11596/12/LCD s Českou spořitelnou, a.s., se  
  sídlem  Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782, CZ45244782, na poskytnutí úvěru ve 
  výši 13 800 000,00 Kč 
12/188:1) schvaluje rozpočet obce Tichá na r. 2013: 
  příjmy celkem ve výši      28 461 800,00 Kč 
  výdaje celkem ve výši      28 461 800,00 Kč 
  financování 8113 krátkodobý úvěr     13 800 000,00 Kč 
    8114 splátka úvěru                                 -13 800 000,00 Kč 
12/189:1) schvaluje rozpočtový výhled na r. 2014-2015 
12/190:1) schvaluje výši sazby za pronájem hrobového místa na hřbitově ve správě obce Tichá   
  s platností od 01.01.2013 takto: 
  - poplatek za pronájem hrobového místa    5,00 Kč / 1 m2 / 1 rok 
  - služby spojené s nájmem    20,00 Kč  1 m2 / 1 rok 
12/191:1) schvaluje prodej pozemku parc.č. 1027/2 o  výměře 52 m2 p. Robertu Hoppovi, T 114, za 
  cenu 10,00 Kč / 1 m2, kupující hradí náklady zaměření a náklady na vklad do katastru  
  nemovitostí 
12/192:1) bere na vědomí žádost Ing. Viléma Neumana o odkoupení pozemku parc.č. PK 3254, 3255 
  a části 3256 
12/193:1) bere na vědomí dopis advokátní kanceláře Maršálek &  Žíla,  Mgr. Petr  Maršálek, Stará 
  cesta 676, Vsetín, k uzavřené smlouvě o nájmu zemědělských pozemků 
12/194:1) stanovuje cenu pronájmu části pozemku parc.č. 758 o výměře 24 m2 ve výši 20,00 Kč /  
  1 m2 / 1 rok 
12/195: bere na vědomí zprávu o činnosti: 

1)  finančního výboru 
2) kontrolního výboru 



3) kulturní komise 
4) komise pro mládež a sport 
5) sociální komise 
6) komise životního prostředí 

12/196:1) schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí a suterénu budovy č.p. 261 pro zajištění 
  provozu pohostinství „FOTSTVÍ“ v Tiché p. Daliboru Petrovi, Markova 736, 74401  
  Frenštát p. R., IČ 15470113, za nájem ve výši 8 500,00 Kč měsíčně s platností od  
  01.01.2013, výpovědní lhůta 2 měsíce 
12/197:1) bere na vědomí podepsání dohody o neprovádění  stavebních zásahů po  provedení  
  souvislé úpravy povrchu č. NJ/373/n/2012/Pu sepsanou s MS krajem Ostrava, zastoupený 
  Správou silnic MS kraje, středisko Nový Jičín, z důvodu provedení souvislé živičné  
  kobercové úpravy silnice III/48310 v km 3,209-4,477 
12/198:1) bere na vědomí Protokol o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik,  
  jména a příjmení, vidimace a legalizace u  matričního úřadu OÚ  Tichá dne 1.11.2012 
12/199:1) bere na vědomí zápis o kontrole usnesení č. 10/2012, 11/2012 provedenou   
  kontrolním výborem 
12/200:1) bere na vědomí informaci ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína – ceny za uložení  
  odpadů na r. 2013 zůstávají beze změny na úrovni r. 2012 
12/201:1) bere na vědomí sdělení SFŽP o zařazení žádosti o podporu z OP ŽP do zásobníků projetků  
  - ZŠ Tichá č. 282 – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti, oblast  
  podpory: 3 – udržitelné využívání zdrojů energie 
12/202:1) schvaluje poskytnutí   peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou  
  členy zastupitelstva obce, za práci ve výborech a komisích za r. 2012 
12/203: schvaluje poskytnutí finančního daru:  
 1) MS Hubert Tichá  15 000,00 Kč 
 2) ČSV Tichá  10 000,00 Kč 
 3) Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích 
     1 000,00 Kč 
 4) Valašské folklorní sdružení Frenštát pod Radhoštěm 
     3 000,00 Kč 
 5) Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská, Na Mýtě 10, Ostrava -  Zábřeh  

    3 700,00 Kč 
 
 
 
 

 
 

 

♣ Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v I. čtvrtletí 2013: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   leden   09.01,  23.01.2013 
   únor   06.02., 20.02.2013 
   březen  06.03., 20.03.2013 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   leden   10.01,  24.01.2013 
   únor   07.02., 21.02.2013 
   březen  07.03., 21.03.2013 
 



- plasty:    (vždy pátek, sudý týden) 
   leden   11.01,  25.01.2013 
   únor   08.02., 22.02.2013 
   březen  08.03., 22.03.2013 
   

♣ SmVaK Ostrava, a.s., oznamují změnu ceny vodného a stočného od 01.01.2013: 
- vodné 31,82 Kč/m3 bez DPH 36,59 (včetně 15%DPH) 37,39 (včetně. 17,5% DPH) 
- stočné 29,29 Kč/m3 bez DPH 33,68(včetně 15% DPH) 34,42 (včetně 17,5% DPH)  
 

♣ Finanční úřad Kopřivnice – změna v oblasti úpravy daně z nemovitostí od 
01.01.2013: 
V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě ČR, dochází od 
01.01.2013 ke vzniku 14 finančních úřadů s krajskou územní působností a současných 
199 finančních úřadů bude přetransformováno na územní pracoviště. Dále dochází 
k zániku finančních ředitelství a vzniku Odvolacího finančního ředitelství. 
Tyto změny se promítnou do správy daně z nemovitostí, neboť se mění místní 
příslušnost správce daně. Od 01.01.2013 bude v každém kraji jeden finanční úřad, tj. 
místně příslušný správce daně, který bude mít územní pracoviště. Vzhledem k výše 
uvedenému bude od zdaňovacího období roku 2013 vyměřována poplatníkům 
jedna daň z nemovitostí za všechny nemovitosti v kraji a kompletní spis daně 
z nemovitostí bude uložen pouze na jednom územním pracovišti, a to na tom, 
v jehož působnosti má poplatník trvalé bydliště. Tzn. máte nemovitosti v Tiché a 
např. ve Frýdku-Místku, bude vám doručena složenka na úhradu daně za všechny 
nemovitosti najednou a případné změny daňové povinnosti budete projednávat na 
územním pracovišti v Kopřivnici, protože Vaše trvalé bydliště spadá pod toto 
územní pracoviště. 
A ještě připomínáme: nezapomeňte do 31.01.2013 podat přiznání k dani 
z nemovitostí, které jste nabyli v průběhu r. 2012 – kupní smlouvou, darovací 
smlouvou apod. – případně je prodali, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí 
do 31.12.2012 
 

♣ Platba místních poplatků na r. 2013: 
MP za psa – splatný do 31.03.2013 

           1 pes      2 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 
 
 Upozorňujeme majitele psů,  kteří budou uplatňovat úlevu z poplatku, že musí opět – jako 
 každým  rokem – doložit doklady potvrzující tento nárok. 
 
 

MP odpady 2013 – splatný do 30.06.2013 
- pro r. 2013 je sazba uvedeného poplatku stanovena OZV č. 1/2012 ve výši 380,00 
Kč na 1 poplatníka. 
 



Uvedené poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce anebo převodem na 
účet č. 6023801/0100, VS uveďte číslo popisné Vašeho domu. 
 

♣ Upozorňujeme občany na uzavření Obecního úřadu v Tiché z důvodu čerpání 
dovolené: 

27.12.2012 – 31.12.2012 
 
 

Informace uživatelům hrobových míst 
 
Obecní úřad Tichá informuje nájemce hrobových míst na pohřebišti v Tiché, že k 31.12.2012 

končí většina nájemních smluv za pronájem hrobových míst a je nutné je od roku 2013 obnovit.  
Podle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. vzniká nájemní vztah k hrobovému místu na základě 

smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a 
nájemcem.  V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se 
smlouva uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tzv. tlecí doba, stanovená pro 
veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází. V případě obce Tichá je tlecí doba stanovena na 15 let. 

Žádáme nájemce, kterým končí nájemní smlouvy, aby se v průběhu roku 2013 dostavili na obecní 
úřad k prodloužení nájmu.  

Z důvodu probíhajících  lednových uzávěrkových prací prosíme, abyste s uzavíráním smluv 
vyčkali do února 2013. 

Pro účely sjednání nájemní smlouvy žádáme nájemce, aby měli s sebou občanský průkaz a 
z důvodu urychlení vyhledávání také alespoň přibližnou informaci o datu posledního pohřbu do země 
v případě hrobového místa v podobě hrobu. 

Pokud nájemce zemře, přechází ze zákona nájemné na dědice. Dědic je povinen sdělit 
provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště. 

Ukončit nájemní vztah může pouze nájemce uvedený ve smlouvě nebo dědic ze zákona na 
základě písemného prohlášení o vzdání se práva na užívání hrobového místa, a to po skončení nájemní 
smlouvy a po splnění podmínky zaplacení nájmu na dobu tlecí doby od posledního uložení ostatků do 
hrobového místa. Poté je nájemce povinen hrobové místo uvést do původního stavu, tzn. odstranit 
hrobové zařízení . 

 
Nájemní smlouvy budou uzavírány takto: 

• tak, aby byla dodržena tzv. tlecí doba 15 let v případech, kdy do hrobového místa bylo v průběhu 
minulých nájemních období pohřbíváno 

• na 5 let (jako doposud) v případě, že do hrobového místa nebyly v průběhu uplynulých patnácti let 
uloženy lidské ostatky 

• na 5 let (jako doposud) u nájmu urnových míst 

• po pohřbu s uložením lidských ostatků do hrobu v průběhu doby platné nájemní smlouvy je 
nájemce nebo dědic povinen sjednat prodloužení platnosti nájemní smlouvy na délku tlecí doby 

 
Výše poplatku za nájem hrobového místa: 
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání dne 10.12.2012 o výši poplatku od 1.1.2013 takto: 
 
Nájem hrobového místa:   5,- Kč/1m²/1rok 
Služby spojené s nájmem: 20,- Kč/1m²/1rok 
Cena celkem:   25,- Kč/1m²/1rok 
 

Ivana Havlová, účetní 



Základní škola informuje 
 

Co začíná na P a na S? 
 
 
Prvňáčci ze Základní školy a 
mateřské školy v Tiché mají za 
sebou první velkou slávu! 
 
 
V pondělí 19. 11. 2012 odpoledne 
přivítala nádherná historická obřadní 
síň Obecního úřadu v Tiché velké 
množství rodinných příslušníků,  
kteří se s napětím těšili na své 
usměvavé děti.  
 
Žáčci se bez nervozity představili 

krátkým programem, jehož finále patřilo pasování (P) na čtenáře. Poté byl každý začínající 
čtenář ředitelkou školy dekorován šerpou, převzal Slabikář (S) a od starosty obce dar - knihu s 
velkými písmenky. 

 
"Děkujeme za knihy, teď čekají rodiny!" 

 
Hup do náruče dojaté maminky a pro pohlazení od táty. 
Věřme, že radost při čtení zůstane dětem až do dospělosti. 

  
                                                                                  třídní učitelka Mgr. Markéta Balcárková 

         
 
 

 
Tříkrálová sbírka 2013  
 
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…… „  
 
Tak, jako každým rokem, již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci svým zpěvem této známé koledy. 
Koledníci, poslové vánoční zvěsti, zavítají  také do vašich domovů, aby Vám přinesli radost a pokoj a 
koledovali pro ty nejpotřebnější. 
Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s 
dětmi, zkrátka všem potřebným.  
Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 14. ledna 
2013 zaklepat u Vašich dveří a poprosit Vás o příspěvek na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do 



zapečetěných pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také přímo na účet SČKCH. Vedoucí 
koledníků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je plnou mocí ke 
koledování. 
 
Finanční prostředky Tříkrálové sbírky 2012, určené přímo pro potřeby Charity Frenštát pod 
Radhoštěm, byly využity na podporu péče o sociálně slabé rodiny a dokrytí nutných provozních výdajů 
Charitní pečovatelské služby. 
Z výtěžku Třikrálové sbírky 2012 byla dále podpořena Charitní asistenční služba, která vznikla v dubnu 
roku 2012 a může tak nabízet své služby nejenom přímo ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale i v přilehlých 
obcích, kam Charita Frenštát pod Radhoštěm dojíždí. Obě podpořené charitativní služby jsou určené 
všem zájemcům, kteří o ně projeví zájem. Tyto služby by bez podpory z prostředků Tříkrálové sbírky 
mohly jen stěží plnit své poslání a poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, při činnostech, které 
nemohou vykonávat samostatně a umožnit jim tak žít plnohodnotným způsobem života v jejich 
přirozeném prostředí. 
 
Charita Vám všem již nyní děkuje za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší, dar.  
 
Pomozte nám pomáhat.                Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová 

 
  

 

Farní okénko   

  
„Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, 
narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby 
vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu“, — to 
slyšíme v Písmu svatém, že Bůh poslal svého Syna, 
abychom mohli alespoň trochu obsáhnout 
neobsáhnutelného Boha, abychom alespoň zčásti 
pochopili, co máme dělat a kým jsme.  

Toto si uvědomujeme o Vánocích, že Ježíšův 
příchod je pro nás lidi velký dar Boží, přičemž se 
snažíme rozjímat o lásce Boží a také ji napodobovat svým bližním, že jim 
například dáváme také dárky.  

Snažme se ale prožít Vánoce lépe, než jenom uspokojováním svých 
materiálních potřeb, protože opravdový vztah nenahradí žádný dárek, a snažme 
se především oslavit Vánoce jako Ježíšovy narozeniny - tedy na prvním místě s 
Ježíšem. Jinak budeme jenom slaviči, kteří slaví, neví co a klidně i bez 
oslavence. 

Přeji proto nám všem, ať co nejlépe oslavíme Narození Boha na tento 
svět a ať nás Vánoce právě více přiblíží k sobě i k Bohu a toto ať nás 
provází nejen o Vánocích, ale i po celý rok.  
 
VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ:  
24.12.2012  ŠTĚDRÝ DEN    pondělí  20:00  
25.12.2012  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ úterý   10:00 
26.12.2012  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA  středa  10:00  
31.12.2012  SILVESTR    pondělí  16:00  
01.01.2013  SLAVNOST MATKY BOŽÍ P.M.  úterý   10:00 
 

P.  Miroslav Horňák 
 

Informace o tichavské farnosti naleznete také na internetových stránkách: www.fticha.webnode.cz 



 
 

www.fotbalticha.cz 
 

Právě skončená podzimní sezóna se může zařadit mezi ty povedené, 
neboť všechna mužstva -  “A“ mužstvem počínaje a mladší 
přípravkou konče -  rozhodně ostudu neudělala.  
 
“A“ tým mužů nasbíral v podzimní části 34 bodů (11 výher, 1 remíza, 1 
porážka) a právem se tak usadil v čele Okresního přeboru. To, že není zdaleka 
vyhráno, jsme se přesvědčili v nejednom zápase. Mužstva z dolních příček 
tabulky hned několikrát potrápila favority a tudíž jarní část sezóny nebude 

rozhodně jednoduchá. Hráči “A“ mužstva zahájí jarní boje v neděli 31. března 2013 na domácí půdě proti 
Mořkovu. ,,Soupeř z Mořkova je určitě kvalitní celek, který se pohybuje každým rokem na předních 
příčkách. Mírnými favority určitě budeme, ale je otázka, jak se k tomu naši hráči postaví. Soupeř hraje 
velmi dobře v útočné fázi, rovněž tam bude jejich největší zbraň.“ - podotýká trenér René Bača. 
 
“B“ mužstvo si rovněž oproti minulé podzimní části polepšilo. Svěřenci Leoše Vaňka a Zdeňka Tománka 
nasbírali ze 12 zápasů 18 bodů (6 výher, 0 remíz, 6 proher) a umístili se v tabulce III. třídy sk. “A“ na 6. 
místě. 
 
Žáci propluli Okresní soutěží bez ztráty bodu a zaslouženě se umístili s 21 body na 1. místě. ,, Podzimní 
část pro nás dopadla velice dobře, jelikož jsme všechny zápasy vyhráli. Těší mě, že hráči chtějí hrát 
fotbal,  i když jsou pod tlakem a za cenu, že výsledek nebude úplně nejlepší. O tom to je. Žákovský fotbal 
se nedělá na výsledky, ale na to, aby hráči uměli a naučili se co nejvíce individuálních dovedností…“ - 
dodal trenér žáků René Bača (kompletní rozhovor s trenérem žáků naleznete na našich webových 
stránkách). 
 
Naši nejmenší fotbalisté (starší přípravka) se zapojili znovu do soutěžních utkání po menší odmlce. Leoš 
Vaněk, který dokázal dát celé mužstvo dohromady a věnuje se našim nejmenším pravidelně třikrát týdně, 
sice s mužstvem z osmi zápasů nebodoval, ovšem hned několikrát jeho svěřenci ukázali, že fotbal hrát 
umějí, i když těsně prohráli. 
 

Webové stránky Tiché zahálet nebudou… 

Na našich webových stránkách www.fotbalticha.cz  najdete mnohem více informací o zimní 
přípravě, hráčském kádru, kompletní posezóní rozhovory s trenéry a hráči, různé reportáže, 
fotoreportáže, společné fotografie mužstev, rozpisy pro jarní část a spoustu dalšího…  

Rovněž se v průběhu zimy vrátíme hned v několika článcích k dlouhé historii našeho klubu. 
Takřka od založení oficiálního webu TJ Sokol Tichá si můžete samotné začátky fotbalového 
oddílu připomenout v záložce HISTORIE.  

Málokdo si ale vzpomene na největší úspěchy našeho klubu po roce 1993.  Postupně Vám 
přiblížíme dvouleté působení Tiché v Krajském přeboru (sezóna 2001/2002 a sezóna 2002/2003), 
dále si připomeneme naše působení v I.A třídě, v I.B třídě a Okresním přeboru. V neposlední 
řadě se vrátíme k zápasům, které se vepsaly do historie TJ Sokol Tichá svou důležitostí. (např. 
rozhodující utkání o postup do I.B  třídy v roce 1994 – TICHÁ vs. Studénka “B“) 
 



 
 

TABULKA MUŽI “A“ 
Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  

 
  

  
1.  Tichá   13  11  1  1  30  :  15  34  

 
  

  
2.  Jistebník n.O.   13  10  2  1  37  :  14  32  

 
  

  
3.  Kunín   13  7  4  2  27  :  20  25  

 
  

  
4.  Trojanovice I   13  7  3  3  35  :  26  24  

 
  

  
5.  Mořkov   12  6  3  3  25  :  13  21  

 
  

  
6.  Fulnek   13  6  2  5  46  :  26  20  

 
  

  
7.  Skotnice   13  6  1  6  26  :  21  19  

 
  

  
8.  Tísek   13  5  3  5  25  :  27  18  

 
  

  
9.  Spálov   13  3  3  7  18  :  34  12  

 
  

  
10.  Bartošovice   13  3  3  7  15  :  37  12  

 
  

  
11.  Stachovice   13  3  2  8  13  :  25  11  

 
  

  
12.  Štramberk   13  2  4  7  24  :  33  10  

 
  

  
13.  V. Albrechtice   12  2  1  9  24  :  38  7  

 
  

  
14.  Příbor   11  1  2  8  12  :  28  5  

 
  

  
 

 
Střelci: TŘOS Michal 8 gólů, ŠVRČEK Ondřej 6 gólů, FOJTÍK Pavel 5 gólů, PETŘÍK Leoš 3 góly, 
TOMÁNEK Martin, LACKO Michal 2 góly, ŠABLATURA Tomáš, ŠTĚPJÁK Milan, ŠVRČEK Radim, 
ŠTEFEK Dušan 1 gól  
 
 
 

TABULKA MUŽI “B“ 
 

Pořadí  
Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  

 
  

  
1.  Troj.-Bystré   12  8  3  1  38  :  18  27  

 
  

  
2.  Rybí   11  8  1  2  31  :  14  25  

 
  

  
3.  Veřovice B  12  8  0  4  45  :  24  24  

 
  

  
4.  Lubina   12  7  1  4  27  :  19  22  

 
  

  
5.  Žilina   12  6  2  4  31  :  23  20  

 
  

  
6.  Tichá B  12  6  0  6  31  :  26  18  

 
  

  
7.  Ženklava   11  5  2  4  31  :  28  17  

 
  

  
8.  Straník   12  5  1  6  31  :  29  16  

 
  

  
9.  Hostašovice   12  4  4  4  19  :  28  16  

 
  

  
10.  Vlčovice-Mniší B  12  3  0  9  27  :  42  9  

 
  

  
11.  Hodslavice   12  1  2  9  14  :  34  5  

 
  

  
12.  Mořkov B  12  1  2  9  15  :  55  5  

 
  

  
 
 
Střelci:BOBEK Jan 5 gólů, ŽÁČEK Adam, ŽÁČEK Richard, GILAR Lukáš 3 góly, JANÁČ Miroslav, 
KOVÁŘ Stanislav, VANĚK Leoš 2 góly, PISKOŘ Libor, TOMÁNEK Martin, MECHL Adam, KLOS Jan, 
HOFFMANN Michal, HOFFMANN Radoslav 1 gól 
 
 



 

TABULKA ŽÁCI 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body       
1.  Tichá   7  7  0  0  49  :  5  21  

 
  

  
2.  Lichnov   7  6  0  1  30  :  7  18  

 
  

  
3.  Kunín   7  5  0  2  21  :  15  15  

 
  

  
4.  Straník   7  3  1  3  15  :  19  10  

 
  

  
5.  Troj.-Bystré   7  2  2  3  17  :  20  8  

 
  

  
6.  Ženklava   7  1  1  5  7  :  26  4  

 
  

  
7.  Sedlnice   7  1  0  6  6  :  27  3  

 
  

  
8.  Vlčovice-Mniší   7  1  0  6  7  :  33  3  

 
  

  
 

TABULKA STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  
 
  

  
1.  Kopřivnice   7  7  0  0  80  :  10  21  

 
  

  
2.  Vlčovice-Mniší   7  6  0  1  52  :  19  18  

 
  

  
3.  Mořkov   7  5  0  2  35  :  21  15  

 
  

  
4.  Lichnov   7  4  0  3  30  :  33  12  

 
  

  
5.  Trojanovice I   7  3  0  4  21  :  39  9  

 
  

  
6.  Lubina   7  2  0  5  22  :  38  6  

 
  

  
7.  Ženklava   7  1  0  6  13  :  47  3  

 
  

  
8.  Tichá   7  0  0  7  14  :  60  0  

 
  

  
 
 



 
 
 
Dne 29. 9. 2012 uspořádal zápasnický odddíl Helas Brno turnaj ve volném stylu. Žák Ondřej Šrámek ve 
finálovém boji o zlatou medaili porazil Kuanbaeva ze Sokola Vítkovice. Bronzovou medaili si vybojoval 
v přípravce Matěj Zátopek. Na čtvrtém místě se umístil mladší žák Václav Petr. 
Pěkný pohár za první místo si vybojoval tichavský žák Ondřej Šrámek, na Memoriálu F. Fojtíka 
v zápase řecko-římském, který pořádal Sokol Moravská Ostrava II dne 6. října 2012. Stříbrné medaile si 
domů přivezli kadet Martin Šoukal a v přípravce žáků Matěj Zátopek. 
Dne 20. 10. 2012 se konala Velká cena Třince v zápase ř.ř. Z tichavských závodníků si v přípravce žáků 
Matěj Zátopek vybojoval bronzovou medaili. V kadetech se Martin Šoukal umístil na 5. místě a žák 
Ondřej Šrámek skončil na 7. místě.  
Až do Březové u Sokolova si zajel dne 27. 10. 2012 mladší žák Miroslav Vašinka, váha 40 kg, pro titul 
Mistr České republiky v zápase řecko-římském pro rok 2012. Po pěkném technickém výkonu porazil na 
lopatky Gadžimurata z Kladna i Kairzhana ze Sokola Vítkovice. Václav Petr, váha 80 kg, se umístil na 6. 
místě.  
Miroslav Vašinka opět nenašel přemožitele ve váhové kategorii do 40 kg na Mistrovství ČR mladších 
žáků ve volném stylu, které proběhlo 3. 11. 2012 v Teplicích. Postupně porazil na lopatky Kairzhana i 
Rapatova z Vítkovic, Lébla z Kladna a ve vyrovnaném utkání Gadžimurata z Kladna. Václav Petr, váha 
80 kg, se umístil na 4. místě.  
TJ Bohemians Praha uspořádal 10. 11. 2012  u příležitosti 100 let založení klubu Memoriál J. Urbana 
v zápase ve volném stylu pro žáky a juniory. Žáci Miroslav Vašinka a Ondřej Šrámek vybojovali 
bronzovou medaili. Junior  Martin Šoukal skončil na 5. – 6.  místě. 
Sokol Hradec Králové pořádal dne 24. 11. 2012 Mistrovství ČR starších žáků a juniorů v zápase ve 
volném stylu. Miroslav Vašinka, váha 42 kg, prokázal, že má v letošním roce dobrou formu, když 
porazil na lopatky Partla z Havlíčkova Brodu, Kairzhana ze Sokola  Vítkovice, na body porazil Azieva 
z Olympu Praha a tím si zajistil titul Mistr ČR ve starších žácích. Ve váhové kategorii 47 kg skončil žák 
Ondřej Šrámek na pěkném 5. místě. V juniorech se umístil Jakub Jurek, váha 74 kg, na 14. místě. 
Zápasnický oddíl Sokol Vítkovice uskutečnil dne 1. 12. 2012 MČR seniorů a kadetů v zápase ve volném 
stylu. V nejtěžší seniorské kategorii do 120 kg musel kvůli zranění ukončit Jiří Zátopek boj o bronzovou 
medaili se Svobodou z Čechovic a zůstal na 4. místě. Ve stejné kategorii se na 6. místě umístil Jan 
Zátopek. Mistrem ČR v kadetech do 46 kg se stal Ondřej Šrámek a na 7. místě skončil kadet Martin 
Šoukal, váha 69 kg.  
V Čechovicích u Prostějova se konal 8. 12. 2012 turnaj Františka Nesvadbíka v zápase ř.ř. pro přípravku. 
Z tohoto turnaje si přivezl Matěj Zátopek stříbrnou medaili a Stanislav Bordovský bronzovou medaili.  
Mirek Vašinka mi během celého roku svým zodpovědným přístupem k tréninku i skvělým výkonem na 
soutěžích dobil mé baterky, které byly už značně vyčerpané. Kdyby někdo řekl začátkem roku, že moji 
kluci vybojují na MČR 5 titulů, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili a v ostatních soutěžích 10 prvních 
míst, 11 druhých míst a 17 třetích, tak bych se mu vysmál.  
Závěrem chci poděkovat panu ing. Pavlu Majerkovi za jeho dlouholetou přízeň, kterou nám věnoval jako 
sponzor a také obětoval svůj čas na našich akcích od roku 1995. 
Všem příznivcům zápasu bych chtěl popřát dobré zdraví a hodně sil v novém roce.  

Zdeněk Liška,  vedoucí oddílu zápasu 

 

 
 

 

To, že se  tu a tam urodí velmi úspěšný sportovec v Tiché, se 

ví. Vzpomeňme na běžecké úspěchy Karla Piskoře, zápasnické souboje 

Zdeňka Lišky, mistrovské tituly jeho svěřenců a taky na několik našich 



fotbalistů, kteří se nejednou objevili ve výběrech či nominacích 

nejvyšších mládežnických jedenáctek.  

 

No a teď  bude mít naše dědinka zástupce 

na mistrovství světa 2013 v triatlonu na Havaji ! 

Zasloužil se o to Lukáš Krpec, který letos 16.září 

odjel do Walesu na závod v dlouhém triatlonu, tzv. IRONMAN. 
 

Na tomto závodu světové série byly vypsány sloty (nominace)- 

v každé kategorii pro prvních pět. Lukáš v kategorii 30-34 let skončil 

na čtvrtém místě, dvacátýosmý celkově z 1200 účastníků !!! a zajistil 

si tak účast na mistrovství světa 2013 na Havaji v triatlonu.  

Pro méně informované je třeba tento sport trochu přiblížit. Jedná se o 

plavání, cyklistiku a běh. V případě dlouhého triatlonu se právem 

nazývá IRONMAN, neboť délka plavecké části je 3,8 km, cyklistické 180 

km a v běhu čeká na závodníky maraton, tj. 42km. Věřme tedy, že 

Lukášovi nic nezabrání v přípravě na tento závod, popřejme mu 

hodně sil a my Tichavjané tak jednou budeme moci říct, že máme 

spoluobčana, který byl na Mistrovství světa !     

                                           Sportu zdar ! 

                                                        Patrik Chýlek  

 

Doplnění  informace  …  
 

V letošním  roce  zastupitelstvo  obce  rozhodlo  

o poskytnutí  finančního  daru  ve   výši 5 000,00 Kč  

p. Lukáši Krpcovi na sportovní reprezentaci obce. 

Dosažený úspěch snad dokazuje, že tyto protředky byly 

využity pro dobrou věc a pomohly mu alespoň částečně 

uhradit náklady – vždyť jenom startovné závodu ve 

Walesu činilo 13 500,00 Kč, cesta a ubytování stály 

19 000,00 Kč, startovné na mistrovství světa IRONMAN 

HAWAII 2013 činí 17 500,00 Kč. 

 

Lukáši,  

gratulujeme k dosaženému výsledku, děkujeme  

za reprezentaci naší malé obce a věříme, že zastupitelstvo obce bude 

mít pochopení a podpoří Vás nějakým finančním darem i v tom roce 

příštím. 

 

 

 
Občanské sdružení TICHÁNEK, o.s. informuje … 
 
 
 

Blíží se konec kalendářního roku, a to vždy vede nás všechny k úvahám, jaký ten končící rok byl, co se 
nám zdařilo, co nás potěšilo či naopak. I občanské sdružení TICHÁNEK se pokusilo vyhodnotit odcházející 
rok 2012 a troufáme si říct, že nebyl vůbec špatný, a to v září oslavilo sdružení teprve rok od svého 
vzniku. Byl to rok úspěšný a na zážitky velmi bohatý. 

Podali jsme nespočet žádostí o granty či dotace na různé projekty, jež by oživily, zkvalitnily či zpestřily 
život nás všech v naší obci. V hodnocení žádostí o podpoření projektů jsme se vždy umístili v první 
polovině všech uchazečů, avšak především vzhledem k celkovému objemu poskytovaných finančních 
prostředků nám nemohlo být vyhověno, ale jednou se to povedlo. Získali jsme podporu od Nadačního 



fondu Hyundai, který se rozhodl podpořit náš projekt „Naučná stezka – Tichá“ v plné výši. Také jsme se 
metodicky podíleli na projektu programu Think Big od společnosti O2, kde se podařilo získat finanční 
částku na zajištění nákupu nových branek a antipřeklopných pojistek. Toto zařízení bude sloužit 
především na hřišti „Na tůňce“. O průběh samotného projektu se pod vedením Radima Švrčka staral tým 
mládeže z Tiché. 

Celoročně, s výjimkou prázdnin, také neustále provozuje svou činnost Klub pro rodiče s dětmi 
TICHÁČEK, a to každé úterý od 8:30 do 10:30 hodin v družině Základní školy. 

Bazárek dětských věcí a oblečení jsme v tomto roce uspořádali dvakrát, a to na jaře a na podzim. 
Spoluprodejem tohoto zboží jsme získali částku v celkové výši 2.261,- Kč.  

Získané finanční prostředky z jarního bazárku jsme použili na nákup cen pro vítěze výtvarné soutěže 
s názvem Blíž přírodě uspořádané v dubnu v rámci svátku Dne Země, kdy jsme tento den oslavili 
povídáním si o Zemi s dětmi základní a mateřské školy.  

V rámci projektu Naučná stezka – TICHÁ jsme v červnu vyhlásili výtvarnou a literární soutěž Tichá 
mýma očima aneb co se mi líbí v Tiché. Mohl se jí zúčastnit kdokoliv z obyvatel Tiché a potěšilo nás, že 
jsme zaujali i dospěláky. 

Naší největší akcí bylo uspořádání akce „Den pro Tichou“, jíž jsme s Vámi všemi oslavili výročí 
jednoho roku od vzniku občanského sdružení. Za podpory SDH Tichá a Komise pro mládež a sport při OÚ 
proběhlo na hřišti TJ Sokol Tichá zábavné odpoledne pro všechny. 

Další velmi zajímavý den jsme prožili 17. listopadu, kdy proběhlo slavnostní otevření Naučné stezky 
Tichá, která vznikla v rámci podpořeného projektu Nadačního fondu Hyundai.  
 

Slavnostní otevření Naučné stezky Tichá 
V květnu nás potěšila zpráva z Nadačního fondu Hyundai, 

který se rozhodl podpořit naši žádost o grant v plné výši. 
Projekt Naučná stezka – TICHÁ se tak ocitl na startovní čáře. Od 
té doby uběhlo několik měsíců zajímavé práce, jejímž 
výsledkem bylo v sobotu 17. listopadu 2012 slavnostní 
představení první naučné stezky v Tiché veřejnosti. 

Připravili jsme krátký program, jehož součástí byla soutěž, 
která proběhla formou procházky ke čtyřem z pěti tabulí 
umístěných v centru obce s nalezením správných odpovědí na soutěžní otázky. Pro děti byly připraveny 
doplňkové hry. Společně jsme se pak setkali v klubu důchodců u malého občerstvení a při odměňování 
účastníků tohoto odpoledne.  

Co dodat závěrem? Jsme rádi, že jsme se s tímto projektem dostali do cíle. To, že se nám podařilo 
uspět s žádostí o finanční podporu již v prvním roce existence sdružení, považujeme za velký úspěch a 
povzbuzení do budoucna. I nadále budeme sledovat vyhlášení grantových výzev a podávat žádosti, 
abychom přispěli k obohacení veřejného života všech obyvatel naší obce. 
 
Jaké jsou výstupy projektu Naučná stezka – TICHÁ? 
Především to je pět naučných tabulí umístěných v terénu, brožura Naučná stezka TICHÁ, virtuální 
naučná stezka na internetových stránkách www.naucnastezka-ticha.webnode.cz a také tabulky s QR 

kódy, tzv. minizastavení. Tabulek je zatím dvanáct a budou umístěny na zajímavých 
místech v naší obci.  
 
Co je to QR kód? 

 

Je to dvojrozměrný kód zapisovaný do čtverce. QR kódy obsahují základní informace 

k danému místu a odkaz na internetovou adresu, kde je bližší popis místa. Pro získání 

informací z tohoto kódu Vám postačí mobilní telefon vybavený fotoaparátem, 

přístupem k internetu a některou z volně dostupných aplikací pro čtení QR kódů, jež lze 

získat z internetu.  

 



Každá domácnost dostala do své schránky brožuru k naučné stezce. Pokud se tak z jakéhokoliv 
důvodu nestalo nebo máte zájem o další výtisk, můžete si tuto publikaci zdarma vyzvednout na obecním 
úřadě nebo každý první čtvrtek v měsíci v naší klubovně v Kulturním domě Tichá od 18:00 do 19:00 
hod, kdy nám také můžete sdělovat své podněty a náměty k další činnosti sdružení. 
 

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

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům, kteří nás v tomto roce 2012 podporovali a 
také členům sdružení, kteří věnovali svůj volný čas a svou energii nejen na přípravu všech 
uskutečněných akcí.  
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V 
tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s 
hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i 
svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať 
už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na stáncích drobných 
prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité 
bezpečnostní zásady. 
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií - na tu, na 
které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky 
zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být 
vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, 
zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, 
aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy 
umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na 
dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí 
adventního věnce. 
 Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami 
umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. 
Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor 
nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký 
průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. 
Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru. 
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a 
pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále 
odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem 
vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár 
jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním 
zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být 
takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.  



Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině 
poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou 
pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika 
k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i 
při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen 
návodem výrobce v českém jazyce spolu s vyznačením třídy nebezpečnosti. Je 
nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze 
pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem 
zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 
18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti 
také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko 
přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při 
manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku 
pod vlivem alkoholu.  
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý 
materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila. 
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě 
tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a 
materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad 
požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili 
i vy. 
  Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor 
  Moravskoslezského kraje. 
 
 
 
 
 

Místní klub náhradních rodin  

 
Místní klub náhradních rodin je místem, kde 
se setkávají náhradní rodiče, aby zde nalezli 
prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu 
zkušeností, sdílení starostí i strastí 
s náhradní rodinnou péčí. 
 
Zázemí MK náhradních rodin je v sídle 
Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm 

        ( 1. patro nad cukrárnou u dolního kostela). 
 
Pořádané akce: 
03.11.2012 se uskutečnilo Sokolnické odpoledne na fotbalovém hřišti v Tiché a 
přilehlých prostorách. Navštívila nás Záchranná stanice Hluk a předvedla dětem 
náhradních rodin, ale i ostatním návštěvníkům z řad našich občanů, dravce a jejich letové 
ukázky.  Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali na pořádání této akce. 
 
Děkujeme také p. Lidušce Kociánové z prodejny květin „Liduška“, která s dětmi 
z náhradních rodin a jejich rodiči vytvářela adventní výzdobu v sídle Charity ve Frenštátě 
p. R. Osobně oceňuji její ochotu, podporu, čas a trpělivost, s jakou nám pomáhala. 
 

Za MK Frenštátsko  - Alena Štefková 
    



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

  Srdečné blahopřání všem jubilantům 
 
  dožívajícím se významných  životních  
 
  jubileí v  I. čtvrtletí 2013.  
   
70 let  Jaroslav   Š u s t a l a 
  Marie   L o b o d o v á 
  Marie   Ka š p á r k o v á 
 
80 let  Marie   H o l u b o v á 
  Zdeněk   Ž a b k a  
 
85 let  Františka   K o v á ř o v á 
  Marie   V a ň k o v á  
  Jaroslav   S l a n i n a 
  Marie   S t a n e č k o v á 
  Anděla   K o c i á n o v á  
 
87 let  Jindřich  M a l i š 
  Eliška   O h e r o v á 
 
89 let  Vladimír   F o j t í k 
  Anežka   J a v o r k o v á 
 
90 let Gertruda   A d a m c o v á  
   
91 let  Vladimír   F o j t í k 
 
92 let  Anežka   K o n v i č k o v á 
  Jindřich   S t u d e n ý 
 
94 let  Jiřina   R a j n o š k o v á 
 
 
 

 

55 let manželství – SMARAGDOVSMARAGDOVSMARAGDOVSMARAGDOVOUOUOUOU        SVATBUSVATBUSVATBUSVATBU  - oslavili 

 

    mmmmananananželé   elé   elé   elé   Jaromír  a  Marie   VJaromír  a  Marie   VJaromír  a  Marie   VJaromír  a  Marie   V    a c h u n o va c h u n o va c h u n o va c h u n o v    iiii    

    

    manmanmanmanželé  Rudolf  a  Anna   M u r a selé  Rudolf  a  Anna   M u r a selé  Rudolf  a  Anna   M u r a selé  Rudolf  a  Anna   M u r a s    o v io v io v io v i    

 

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



 
 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO 1. TŘÍDY 
  

pro školní rok 2013/2014 se bude konat 
ve čtvrtek 07.02.2013 v ZŠ 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 01.09.2006 do 31.08.2007. 
Rodiče dětí, kterým byla v minulém roce odložena školní docházka, se mohou 

dostavit do školy v době od 7.30 do 12.00 hodin. 
 

Ilona Hrdá, ředitelka školy 
 
 

 
 
 
Plesová sezona v kulturním domě v Tiché:  

 
26.01.2013 Lidový ples  KDU-ČSL Tichá 
 
02.02.2013 Dětský karneval Unie rodičů při ZŠ  
 
09.02.2013 Pochování basy SDH Tichá 
 

 
 
 
Krásné a spokojené Vánoce, 
         
mnoho štěstí, zdraví, 
 
osobních i pracovních úspěchů 
   
v novém roce 2013 Vám přejí  
 
          zaměstnanci  
 
Obecního úřadu   v Tiché  
     
 

 
 



 Placená inzerce:  
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
  
 
 



MO KDU-ČSL Tichá Vás zve:    
    

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U ŽIVÉHO BETLÉMU                                             VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U ŽIVÉHO BETLÉMU                                             VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U ŽIVÉHO BETLÉMU                                             VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U ŽIVÉHO BETLÉMU                                             
                                                                      
Kdy?       22. 12. 2012 v 16.00 hodin 
 
Kde?        U rozsvíceného stromu  před Obecním úřadem v Tiché 
                               
                            
Program:    
 
 - vystoupení dětského pěveckého sboru 
                                  ZUŠ  Frenštát p. R 
          - příběh o narození s průvodem k jesličkám 
          - koledy v podání valašského souboru 
                 Sedmikvítek 
 

 

Zastavte se v předvánočním shonu, přijďte si s námi zazpívat koledy  

a přiblížit kouzlo Vánoc. 

 

 

      Vánoční koncert 
 

Dne 6. 1. 2013 v 11.00 hod. se koná  
vánoční koncert  

v kostele sv. Mikuláše v Tiché. 
 

Kouzelné skladby Vám zahraje dětský 
houslový soubor ze ZUŠ ve Frenštátě p. R. 
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