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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
i v loňském roce se toho v obci mnoho
událo, o čemž se můžete přesvědčit právě
v tomto speciálním vydání zpravodaje.
První číslo roku 2020 je pojato tak, aby
se časopis ve vašich rukou otevřel nejen
jednou, ale naopak vícekrát. Někteří z vás,
i právě vzhledem k mnoha obrazovým
přílohám, jej možná pojmete jako
vzpomínkový exemplář pro své známé
či příbuzné. V následujících stránkách
se dozvíte mnoho zajímavých informací
jak k roku již započatému, tak zpětně
k roku ukončenému. Samotná Obec
Tichá představuje sumarizaci hlavních
investičních akcí posledních let včetně
těch, které jsou v chodu či jsou plánovány.
Spolky, organizace, seskupení, škola a
komise v obci vám připomenou činnosti
z roku loňského. Upřímně musím
konstatovat, že to byl rok na akce všeho
druhu hojný a lze již nyní předpokládat,
že se na tuto vysoce nastavenou laťku
bude opět úspěšně navazovat. Právě
vzhledem k samotnému pojetí tohoto čísla
zpravodaje v celobarevném provedení
velkého formátu s mnoha fotografiemi
si můžete jednodušeji některé z akcí
připomenout či naopak seznámit se s nimi
a těšit se na jejich obměny v roce letošním,
a to již třeba i za vaší účasti. Například
tradiční kulturní akce Kácení máje,
která vzhledem k přislíbeným účastem
některých aktérů a spolupořadatelů, slibuje
velice povedenou a zajímavou podívanou

spojenou s nevšedními zážitky, takže by
byla škoda nevyužít příležitosti k pobavení
se. K dalším informacím o akcích všeho
druhu a investičních počinech obce stačí jen
sledovat webové stránky obce, kalendář na
webu obce, vývěsní tabule s plakáty v obci
a samozřejmě i další vydání Tichavského
zpravodaje. Je před námi mnoho práce
a úkolů, ale pro povzbuzení je nutno
konstatovat, že nás právě minuly dny
s magickými čísly: 2.2.2020, 20.2.2020,
22.2.2020, proto věřím, že nám všem tyto
dvojky přinesou jen a jen štěstí v celém
tomto roce 2020.
Závěrem ještě informace k podpoře
aktivit vás občanů. Obec Tichá vyhlásila
již několikátý ročník programu „Místní
program na podporu činnosti zájmových
spolků, seskupení a talentovaných jedinců
v oblasti sportu, kultury, životního
prostředí a využití volného času na
rok 2020“. Je možno žádat o částku
2.000 - 10.000 Kč. Samotnou žádost
formulovanou na požadovanou ciferně
uvedenou částku včetně zdůvodnění
je nutno doručit na adresu Obecního
úřadu v Tiché do 16. března 2020. Bližší
podmínky programu získáte na Obecním
úřadě nebo na internetových stránkách
obce v sekci – Úřední deska.
Přeji všem mnoho zdaru a hodně
příjemného počteníčka.
Mgr. Michaela Štefková
starostka obce Tichá

Usnesení ze zasedání č. 9 Zastupitelstva obce Tichá
Konané dne 12. 2. 2020 v kulturním
domě od 17:00 hod.
9/168 Zastupitelstvo obce Tichá určuje
ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Slačíka
a p. Ladislava Kundráta, zapisovatelkou
p. Ludmilu Havlovou.
9/169 Zastupitelstvo obce Tichá
schvaluje program zasedání.
9/170 Zastupitelstvo obce Tichá bere
na vědomí kontrolu usnesení č. 8 ze dne
16.12.2019.
9/171 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje
podání žádosti o dotaci z dotačního
programu „Podpora hospodaření v lesích
v Moravskoslezském kraji“ (ŽPZ/04/2020):
- úklid klestu - 400 m3 á 30 Kč, celková
výše možné dotace 12 000 Kč.
9/172 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje
podání žádosti k následné realizaci dle
předloženého investičního záměru „Obecní
byty v Tiché“ v rozsahu návrhu finančního

výboru v rámci Podprogramu 298D2230
Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury, financovaného
z rozpočtu Ministerstva financí ČR.
Zastupitelstvo obce Tichá dále schvaluje,
v případě obdržení dotace z rozpočtu MF
ČR, udržitelnost projektu dle podmínek
dotačního programu 298D2230, nájemní
bydlení min. po dobu 10 let, včetně předem
stanovení a zveřejnění kritérií pro výběr
zájemců a způsobu pronajímání bytů
financovaných z dotace, kdy v nájemní
smlouvě k bytu musí být zahrnuta
podmínka zákazu pronajímání nájemního
bytu nájemcem třetím osobám, a určení
výše nájemného v ceně v místě obvyklé.
9/173 Zastupitelstvo obce Tichá
schvaluje
1) změnu Dotačního programu obce
Tichá „Návratná finanční výpomoc
na pořízení nového zdroje vytápění

- bezúročné zápůjčky“ - doplnění
možných zdrojů dotačního financování:
„Nová zelená úsporám - adaptační a
mitigační opatření“ či jiných dotačních
zdrojů.
2) změnu návrhu smlouvy o poskytnutí
návratné
finanční
výpomoci
z Programu pro poskytování dotací
nebo návratných finančních výpomocí
- doplnění možných zdrojů dotačního
financování: „Nová zelená úsporám
- adaptační a mitigační opatření“
či jiných dotačních zdrojů.
9/174 Zastupitelstvo obce Tichá
deklaruje
1) zapojení do procesu tvorby a
realizace 3. Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb
2) zájem na vytvoření Fondu sociálních
služeb za účelem tvorby a zajištění
udržitelnosti sítě sociálních služeb
v ORP města Frenštát pod Radhoštěm.
9/175 Zastupitelstvo obce Tichá
schvaluje úpravy obecně závazné vyhlášky
č. 2/2019 dle doporučení MV ČR:
- ustanovení odst. 1 písm. j) z OZV
vypustit, ustanovení písm. k) posunout
pod písm. j) a v čl. 3 odst. 1) vypustit
ze seznamu zvláštních sběrných
nádob – 220 l na elektroodpad a
v odst. 3) vypustit ustanovení písm.
g) a ustanovení písm. h) posunout pod
písm g). Tato upravená OZV vyhláška
nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyhlášení.
9/176 Zastupitelstvo obce Tichá
bere na vědomí informaci o vydaných
rozhodnutích starostky obce č. 137/2019/1
- 160/2020/1.
9/177 Zastupitelstvo obce Tichá
vyslovuje souhlas s názorem finančního
výboru a nesouhlasí s prodejem pozemků
parc.č. 15 - zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č.p. 295 a pozemku
parc.č. 16 zahrada k.ú. Tichá na Moravě
Slezské diakonii.
9/178 Zastupitelstvo obce Tichá bere
na vědomí zprávy o činnosti za r. 2019:
a) komise sociální
b) komise pro mládež a sport
c) komise životního prostředí
d) komise pro kulturu a historii obce
e) finančního výboru
f) kontrolního výboru
9/179a Zastupitelstvo obce Tichá
deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO,
a.s., se sídlem Životice u Nového Jičíně
194, PSČ 742 72, IČ 25872826, jako
zástupce obce pro výkon všech práv
pokračování na str. 4
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Informace Obecního úřadu
•

Termíny vývozu popelnic firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n. O., v měsících
březen a duben 2020:
popelnice

(vždy středa, sudý týden)

březen

04.03.2020

18.03.2020

duben

01.04.2020

15.04.2020

29.04.2020

•

Na obecním úřadě si můžete stále vyzvednout tašky na •
tříděný odpad, k dispozici jsou i tašky větších rozměrů.
Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany
byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a
EKOKOM a.s.

•

Prosíme občany o průběžné hlášení případných poruch
reproduktorů místního rozhlasu a také poruchy veřejného
osvětlení.

•

Platba místních poplatků v r. 2020:
•
- MP ZA PSA 2020 – poplatky zůstávají ve stejné výši, snížená
sazba platí pro občany starší 65 let (upraveno novelizací zákona
o místních poplatcích)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31.03.2020!!!

Statistické ohlédnutí za rokem 2019
K 31.12.2019 měla naše obec 1828 obyvatel, z toho je 900 mužů
a 928 žen.
Tabulka změn v počtu obyvatel v průběhu roku 2019:
z toho
celkem

mužů

žen

k 01. 01. 2019

1 793

890

903

narozeno

22

11

11

zemřelo

18

13

5

přištěhováno

55

23

32

odstěhováno

24

11

13

k 31. 12. 2019

1 828

900

928

Vánoční posezení zahrádkářů u krbu
proběhlo v prosinci v Domě zahrádkářů. Sešlo se mnoho členů
naší organizace, kteří měli možnost po sousedsku povyprávět nejen
o zahrádkářské práci v roce 2019. Atmosféru našeho posezení
velice zpříjemnila hudba rodiny Trinkewitzových a také skvěle
připravené pohoštění. Nad stránkami kronik jsme si zavzpomínali,
co se nám
v uplynulém čase vydařilo.Vánoční výzdoba byla
úžasná a přátelského nálada příjemná. Bylo to krásné ukončení
zahrádkářského roku.

- MP ODPADY 2020 - sazba 445 Kč / 1 poplatníka (fyzická osoba
přihlášená v obci, anebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není přihlášena žádná fyzická osoba). Tento poplatek je
splatný do 30.06.2020.
Úhrady můžete provádět hotově do pokladny obce anebo
na č. ú. 6023801/0100, jako VS uvádějte č.p. nemovitosti.
ŠTĚPKOVÁNÍ
Ve dnech 23.03. – 27.03.2020 v době od 7:30 do 14:00 hodin
budou provádět pracovníci obce štěpkování klestí a větví, které
pochází z vašich zahrad. Pokud máte zájem o tuto službu, kterou
bude zajišťovat obec zdarma, nahlaste svůj požadavek

na tel. č.: 556 858 128, případně
emailem na obecni.urad@ticha.cz
a to do 20.03.2020!!!

Na stanovistě sběrných nádob ve středu obce byl přemístěn
od trafostanice u Adamce (směr Kunčice p. O.) kontejner na
oděvy, hračky, apod., které odevzdáváte pro Armádu spásy.
V původním umístění byl málo využíván a naopak byla
potřeba posílit sběrové místo ve středu obce.

Tichavský zpravodaj
pokračování ze strany 2
akcionáře Mgr. Michaelu Štefkovou.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce
akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na více
valných hromadách, a to na všech valných
hromadách (řádných, mimořádných nebo
náhradních) konaných v době od udělení
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této delegace do konce volebního období
(listopad 2022). Zmocněnec je oprávněn
udělit plnou moc ve shora uvedeném
rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala
za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně
Ing. Petru Bordovskému.
9/179b Zastupitelstvo obce Tichá bere
na vědomí informaci Správy silnic MS

Bez vody nelze žít...
Bez vody nelze žít. Je naprosto nepostradatelnou životodárnou tekutinou, bez níž se neobejdou lidé, zvířata, ani příroda. S opakujícím se suchem, které je důsledkem klimatické
změny, význam vody, jejího užívání a ochrany neustále roste. Na to bychom měli velmi
dobře pamatovat. Společnost SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA pořádá ke dni 21. března
Den otevřených dveří: Areály ČOV v Opavě, Karviné, Novém Jičíně, Frýdku-Místku
(Sviadnově). Úpravna pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova bude zpřístupněna
také 28. března. Otevřeno: hod / 8:00 / 9:00
/ 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 /. Kapacita
je omezená, nutná registrace do 17. března,
přes hyperlink SMVAK – informace.
http://www.smvak.cz/web/guest/-/

Zpráva Sociální komise
smvak-ostrava-otevrou-brany-nejvetsi-upravny-vody-a-vyznamnych-cistiren-verejnosti
Taktéž POVODÍ ODRY s.p. pořádá dne
21. března Den otevřených dveří od 9:00 –
15:00 hod., a to na vodních dílech: Slezská
Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, vodohospodářský dispečink a laboratoře
v Ostravě ul. Varenská č. 49. Prohlídka hrází
je po skupinách - strojovny, štoly, elektrárny,
výklad. Bližší informace na portálu „Naše
voda“, kde přehled akcí pro veřejnost, které
jsou spojeny s oslavami Světového dne vody.
Přehled bude postupně aktualizován tak, jak
budou známé informace z dalších akcí.
https://www.nase-voda.cz/prehled-doprovodnych-akci-ke-svetovemu-dnu-vody-2020/

Zpráva Finančního výboru
předseda - Ing. Zdeněk Slačík
členové - Ing. Daniela Fusová,
Dana Hoppová, Iveta Kopečná, DiS,
Kateřina Bordovská
V roce 2019 proběhlo celkem sedm
zasedání Finančního výboru OÚ Tichá.
Ta se uskutečnila v prostorách
OÚ
v Tiché ve dnech 6.2., 6.5., 10.6., 4.9.,
31.10., 20.11. a 9.12. 2019. Usnesení
z jednotlivých jednání jsou uložena na OÚ
Tichá, včetně prezenčních údajů a podpisů
všech zúčastněných.
Vzhledem k volebnímu roku 2018,
uskutečnily se ještě v průběhu měsíce
listopadu 2018 tři pracovní schůze FV,
na kterých byly projednány, především
návrh Rozpočtu obce na rok 2019 a dále pak
žádosti o poskytnutí finančních darů různým
organizačním jednotkám. Doporučeny
byly odměny členům zastupitelstva,
výborů a komisí. Rovněž byly ustanoveny
inventarizační komise pro fyzickou
kontrolu majetku obce k 31.12.2018.
Jednání FV se konala za účasti
odpovědných pracovníků OÚ Tichá.
V jejich průběhu s nimi byly konzultovány
jednotlivé případy a postupy, týkající se
hospodaření obce Tichá v běžném roce.
Pravidelně byl sledován stav plnění
rozpočtu obce. Namátkově vybrané položky
rozpočtu a jejich plnění bylo s odpovědnými

kraje ohledně rekonstrukce opěrné zdi
na sil. III/4848 v km 16,447 - 16,607 v obci
Tichá naproti ZŠ Tichá.
9/179c Zastupitelstvo obce Tichá bere
na vědomí změnu názvu položky 1342
na Poplatek z pobytu. Objem položky se
nemění.

pracovníky OÚ Tichá konzultováno
a řádně doloženo. Finanční výbor byl
informován o jednotlivých rozpočtových
opatřeních, která byla následně předkládána
ke schválení zastupitelstvu obce. Rovněž
se FV seznámil se Závěrečným účtem
obce za rok 2018 a závěry Dílčího
auditu hospodaření obce za dané období,
prováděného nadřízenými orgány.
Členové finančního výboru se aktivně
podíleli na kontrole dokončení projektů
investičních akcí, které byly realizovány
v rámci dotačních titulů a financovány
z obecního rozpočtu. Účastnili se
výběrových řízení a hodnotících komisí.
Finanční výbor doporučoval ke schválení
obecně závazné vyhlášky, směrnice a
vyjadřoval se k předloženým žádostem o
poskytnutí příspěvku na činnost aktivních
složek působících v obci i mimo ni.
Svá doporučení následně předkládal
k projednání na zasedáních zastupitelstva
obce.
Finančnímu
výboru
byl
rovněž
k projednání předložen návrh Rozpočtu obce
na rok 2020 a Střednědobý výhled na roky
2021 a 2022. Tyto návrhy byly revidovány
a následně doporučeny ke schválení
zastupitelstvu obce. Na závěrečném
zasedání byly, kromě jiného, ustanoveny
inventarizační komise pro kontrolu majetku
obce k 31.12.2019.

Sociální komise pracuje ve složení:
- předsedkyně - Špačková Věra
- členové komise - Fojtík Josef,
Fojtíková Marie, Halamová Milena,
Ličková Milada, Nováková Jindřiška,
Pavliska Lubomír, Pavlisková Marie,
Špaček Pavel, Špačková Jana,
Šrámková Ludmila, Zeman Vratislav.
Komise se scházela zpravidla čtvrtletně
a navíc podle aktuální potřeby. Během
roku jsme navštěvovali naše starší občany
u příležitosti jejich životních jubileí.
Komise vypomáhala při akci Rozsvícení
vánočního stromu. V předvánočním čase
proběhlo tradiční setkání s osamělými
občany, tentokrát v nově opravené restauraci
na Fojtství. Bylo to velmi příjemné setkání
s občany a jsme rádi, že pozvání přijali.
Na setkání přišla i paní starostka, oba
místostarostové, pan farář Petr Kříbek a
také kněz v důchodu Josef Kaňovský,
bydlící na místní faře. Výborný oběd uvařil
kolektiv restaurace Fojtství. Dobrá nálada
vládla až do večera. Poděkování patří dětem
ze sboru Tichavjánek ze základní školy,
které vystoupily pod vedením paní ředitelky
Dobiášové. Zazpívaly také ženy z místního
sboru Šátek pod vedením paní Matouškové.
Během odpoledne hráli houslisté - Kvintet
Špačkovi. Všem vystupujícím děkuji,
zazpívali, potěšili a zpříjemnili odpoledne.
Děkuji všem členům komise za jejich
práci.

Zpráva Kontrolního výboru
Kontrolní výbor pracoval ve složení:
předseda - Vratislav Zeman
členové - Jiří Kundrát a
Stanislav Palacký.
Kontroloval
jednotlivá
usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce:
1/2018 - 1.11.2018, 2/2018 - 19.12.2018,
3/2019 - 13.2.2019, 4/2019 - 17.4.2019,
5/2019 - 12.6.2019, 6/2019 – 11.9.2019,
7/2019 – 13.11.2019, z kterého je proveden
Zápis o kontrole č.j.: K – 2/2019.
Rovněž se kontrolní výbor podílel
na provedení inventury obecního majetku.
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Zpráva o činnosti Komise životního prostředí za rok 2019
V roce 2019 jsme zahájili činnost komise
životního prostředí ve staronovém složení,
předsedkyní je Ing. Miroslava Butorová,
členové Mgr. Michaela Štefková, Josef
Jurajda, Karel Kořán, Bc. Julie Jurková,
Martin Jurek a dále jsme rozšířili své řady
o nového člena pana Jaroslava Mikesku.
První společná schůzka se konala
v únoru, začali jsme s organizací naší
již tradiční akce Ukliďme svět, ukliďme
Tichou. Jedná se o celostátní akci, do které
je nutno se zaregistrovat, abychom získali
podporu v podobě pracovních rukavic a
pytlů na odpad. Tato akce se letos konala
dne 13. dubna za ne zrovna moc příznivého
počasí. Přesto se jí zúčastnilo zhruba 30
dobrovolníků, z čehož byla asi 1/3 dětí.
Účastníci byli rozděleni na dvě skupiny vždy
s několika dospělými osobami, s kterými se
vydali do terénu. Jedna skupina šla uklidit
Tůňku a její okolí. Druhá skupina se vydala
k bývalému ZD, v jehož okolí se nacházelo
poměrně velké množství odpadů. Potom
děti pokračovaly na fotbalové hřiště, kde
jim paní Konvičková připravila čaj a malé
občerstvení, což děti v sychravém počasí
s radostí uvítaly. Následně tato skupina
pokračovala zadní stranou ke hřbitovu, kde
za hřbitovní zdí v těžce přístupném terénu
děti opět vysbíraly téměř 3 pytle plné
odpadu (obaly od svíček, kytice, plastové
květy, skleněná chránítka na svíčky
apod.), které tam lidé při návštěvě hřbitova

nepochopitelně stále házejí, přičemž
místo s velkoobjemovým kontejnerem či
popelnice jsou tak blízko.
Skupina, která se vydala na Tůňku a
následně až k traventinové kaskádě, se
rovněž činila a pochlubila se několika pytli
nasbíraných odpadů.
Ostatní dospělí, a některé starší děti,
se přesunuli na cestu vedoucí od hřbitova
na Žuchov, kde uklidili příkopy po obou
stranách, a poté pokračovali s úklidem
okolí rybníka.
Jakmile jsme uklidili, co se dalo, všichni
se vrátili na naší „základnu“ do klubu
důchodců, dali jsme si čaj a něco dobrého
k tomu, chvíli podebatovali a s pocitem
dobře odvedené práce se vrátili domů. Rádi
bychom tímto apelovali na naše občany,
aby v případě, že ví o nějaké lokalitě, kde
se nachází odpadky nebo černá skládka, nás
o tom informovali.
Naší další pravidelnou činností je dohled
u kontejnerů při sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, který se koná
vždy 2 x ročně (v jarním a podzimním
měsíci). Kontrolujeme obsah kontejnerů,
upozorňujeme občany, kde mají ukládat
odpad, který do kontejnerů nepatří, jako
např. železo, pneumatiky a vysloužilé
elektrospotřebiče, což jsou vše odpady
recyklovatelné a jsou pro ně určena jiná
místa a zařízení ke sběru. Bohužel stále
se objevují lidé, kteří chtějí do kontejneru

odložit lepenku, která se ovšem řadí mezi
nebezpečné odpady.
Dále jsme se zabývali některými nešvary
v naší obci. V prosinci jsme se setkali
s nesprávným zacházením s odpady po
demolici rodinného domu. Na místě byla
spalována lepenka, čímž došlo k zamoření
okolí nepříjemným zápachem a kouřem.
Další stavební odpad byl údajně dočasně
vyvezen na nedalekou skládku zeminy.
Na místě demolice byla přítomna i policejní
hlídka. Celý tento případ byl předán k řešení
Městskému úřadu, odboru ŽP ve Frenštátě
pod Radhoštěm.
Na podzim jsme monitorovali na základě
podnětů občanů břehy Tichávky v horní
části obce za účelem zjištění výskytu
černých skládek. Byla objevena jedna
skládka stavebního odpadu suti, a
to na levém břehu Tichávky. Tato byla
následně zlikvidována pracovníky obce
Tichá, přičemž podotýkáme, že se ze strany
původce odpadu se jednalo o nezákonné
jednání se znaky přestupku.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
členům komise životního prostředí, ale i
všem občanům, kteří naší činnost podporují
a pomáhají nám udržet naší Tichou
v pořádku.
Ing. Miroslava Butorová
komise životního prostředí

Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a historii Obce Tichá za rok 2019
Od 1. ledna 2019 přivítala komise
do svých řad nové členy, a to pana Jiřího
Kundráta, pana Radima Krpce, paní Lenku
Krpcovou, pana Jaroslava Mikesku, pana
Jakuba Špačka a pana Davida Šrubaře.
V průběhu roku pak k žádným personálním
změnám nedošlo. Komise tak pracovala
v počtu 12 členů:
Zdeněk Srněnský – předseda, Eva
Srněnská, Petr Bordovský, Radim Krpec,
Vratislav Zeman, Lenka Krpcová, Jiří
Kundrát, Kateřina Mynářová, Jaroslav
Mikeska, Jakub Špaček, David Šrubař,
Roman Bok.
Díky nastavení digitálního systému
a elektronické komunikace pracovala
komise pružněji a efektivněji. Nový
systém se velmi osvědčil z hlediska své
operativnosti a stal se tak téměř každodenně
využívaným nástrojem pro fungování
komise a informovanost členů o všem
dění. Velkou předností je mj. dostupnost
prostřednictvím mobilního telefonu, přístup
ke všem informacím je pro všechny členy
komise on-line. Osvědčil se rovněž nový

model, a to rozdělení komise na dva týmy,
organizační a technický.
Rok 2019 zahájila komise Novoročním
koncertem, který se uskutečnil v sobotu
19.01.2019.
Tentokrát se návštěvníkům představili:
Tichavjánek ze ZŠ Tichá, Hladnov Rock
Choir z Ostravy, kapela Koberec z Nového
Jičína a Boom Bang Band z Nového Jičína.
Nutno zmínit, že novoroční koncert oslovil
opět svou kvalitou a originalitou a přilákal
velké množství návštěvníků.
Po novoročním koncertě následoval již
druhý ročník Obecního bálu. Uskutečnil se
v sobotu 2. února v prostorách Kulturního
domu Tichá. K poslechu a tanci zahrála
kapela Meteor z Kopřivnice. V průběhu
večera vystoupil se svým kouzelnickým
vystoupením s mikromagií kouzelník Michal
Ondřej, který do své show interaktivně
zapojil i návštěvníky bálu. Připravena bylo
opět bohatá a hodnotná tombola. O zlatý
hřeb bálu se tentokrát postarala Marcela
Holanová svým hodinovým vystoupením.
V sobotu 9. března se v Kulturním domě

v Tiché uskutečnilo divadelní představení
v podání divadelního souboru Přídlo
z Příbora. Divadelní soubor si představil
v divadelní hře Dokonalá svatba od autorky
Robin Hawdon.
O 14 dní později, v sobotu 23. března,
ožily prostory Kulturního domu Tichá
návštěvníky Filmového dne. Tentokrát
mohli příznivci filmového plátna shlédnout
následující tituly:
- animovanou rodinnou pohádku
„Úžasňákovi“,
- českou rodinnou pohádku „Nejlepší
přítel“,
- českou komedii „Chata na prodej“.
Zcela nový projekt zařadila komise
na první dubnovou sobotu, kdy zcela
zaplněný velký sál Kultrurního domu Tichá
přivítal „trapnokouzelníka“, jak si sám
říká, komika Richarda Nedvěda v One
man show s podtitulem „8 let bez talentu“.
Že se akce návštěvníkům líbila, vyjadřovali
opakovaným aplausem a stále se ozývajícím
smíchem z hlediště. Shlédnout tuto akci
přijelo také hodně přespolních návštěvníků

Tichavský zpravodaj
z okolních měst a obcí.
Poslední dubnovou sobotu, 28. dubna,
se v hojném počtu sešli nejen občané obce
Tichá u obecního úřadu, aby se zúčastnili
akce Stavění máje. Hlavní bod odpoledního
programu, tedy postavení májky, doplnilo
vystoupení dětí z Mateřské školy Tichá,
vystoupení mažoretek ze Základní školy
Tichá, vystoupení dětí z Valašského souboru
Sedmikvítek I. Na závěr akce vystoupila
a k poslechu a k tanci zahrála Valašská
kapela Veselá bída. Malí návštěvníci se
opět ujali připravených pentlí a fixů, aby
před postavením májku patřičně a bohatě
vyzdobili pentlemi a kresbami. V rámci
doplňkového programu si děti mohly
vyzkoušet pískování, připraveny byly
dílny pro děti nebo malování na obličej.
K dispozici byl pro děti skákací hrad,
který se stal již neodmyslitelnou součástí
venkovních akcí.
O měsíc později, v sobotu 26. května, se
prostory před obecním úřadem opět hojně
zaplnily, konala se zde již pátým rokem
akce Kácení máje. Nejen pěkné počasí,
ale i bohatý program přilákal opět velké
množství návštěvníků, a to i přespolních.
Pro návštěvníky jsme i tento rok připravili
bohatý program.
Na pódiu se představili: Tichavjánek
a Cool dance ze Základní školy Tichá,
děti z MŠ Tichá a MŠ Frenštát p. R..
Poté následovalo vystoupení Divadla
v batohu, kde si na své přišly zejména
děti. Již neoddělitelnou součástí hlavního
programu akce je vystoupení Valašského
souboru Sedmikvítek II. Jeho vystoupení
předznamenává, co se bude dít poté, a to,
vždy tolik očekávané a s napětím sledované,
shození májky spojeno se soutěží „O
ulovení vlajky z májky“ pro dospělé.
Po shození májky pokračoval hlavní
program vstoupením Klauna Hopsalína,
dále pak vystoupila skupina Jiří Schellinger
revival z Ostravy. Poté jsme na pódiu
přivítali hlavní hosta Rock&Roll Band
Marcela Woodmana. Soudě z nekončícího
aplausu se vystoupení návštěvníkům
velmi líbilo. Od 21 hodin patřilo pódium
kapele Fre(e)Rock, která publikum nejen
roztančila a pobavila, ale celou akci
ukončila. Mimo vystoupení odehrávající
se na hlavním pódiu byl pro návštěvníky
připraven bohatý doprovodný program.
Pro děti to byl zejména skákací hrad,
malování na obličej, pískování a tvořivé
dílny. Návštěvníci si mohli prohlédnout,
ale také se svést v historických autech veteránech, popřípadě si na památku z akce
pořídit fotografii v připraveném fotokoutku.
Bohaté bylo také občerstvení, návštěvníci
mohli ochutnat speciality na grilu, či pravý
valašský trdelník. Prostřednictvím prodeje
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nejrůznějších upomínkových předmětů
jsme všem návštěvníkům připomněli výročí
660. let obce Tichá.
Poslední srpnovou sobotu se v prostorách
fotbalového hřiště Tichá uskutečnila akce
s názvem Letní kino. Jednalo se o promítání
filmu Obecná škola retro promítacím
strojem pod širým nebem.
Vzhledem k nepříznivému počasí a konání
nejrůznějších kulturních a společenských
akcí v širokém okolí, se akce nesetkala
s velkou návštěvností.
Přednáškou s názvem „Pár pohledů
do dávné i nedávné minulosti obce“,
která se konala 20. září ve velkém sále
Kulturního domu Tichá, jsme si připomněli
již zmiňované 660. výročí první písemné
zmínky o obci Tichá. O zajímavosti
ze života obce nejen z dob minulých se
podělila paní PhDr. Stanislava Kovářová,
vedoucí Zemského archívu Opava, pobočka
v Olomouci. Přednášku zahájilo vystoupení
pěveckého sboru „Šáteček“ z Tiché.
U příležitosti výročí 660. let obce Tichá se
v sobotu 21. září ve velkém sále Kulturního
domu Tichá uskutečnil také koncert Petra
Bendeho. Návštěvníci koncertu byli
svědkem nebývalého pěveckého spojení,
kdy na jednom pódiu spolu s Petrem Bendem
vystoupil Tichavjánek ze Základní školy
Tichá a společně zazpívali několik písní.
Koncert byl organizován ve spolupráci se
spolkem Tichánek.
V pořadí druhé divadelní představení
v roce 2019 se konalo v sobotu 28. září.
Tentokráte se na prknech, které znamenají
svět, představil Ochotnický divadelní
spolek SEDLNICKÉ divadLO, který uvedl
v premiéře veselohru s názvem ZASE
TI TUPITELÉ. Jednalo se o satirické
představení jedné obce, kdy jakákoli
podobnost mohla být čistě náhodná.
Kulturní život v obci už by si občané
snad nedovedli představit bez pravého
moravského krmáše a Krmášové zábavy.
Ta se konala již tradičně ve velkém sále
Kulturního domu Tichá, a to v sobotu
19. října. O hudební produkci se postaraly
kapely Ozzy Osbourne Revival, Black
Sabbath Revival a Vinyl Rock z Frýdlantu
nad Ostravicí.
Jak se již stalo tradicí, k podzimu patří
mj. velmi oblíbený a hojně navštěvovaný
Filmový den, pro jeho příznivce jsme dne
23. listopadu ve velkém sále Kulturního
domu Tichá připravili ke shlédnutí
následující tituly:
- animovanou rodinnou pohádku „Jak
vycvičit draka“,
- československou rodinnou pohádku
„Čertí brko“,
- českou komedii „Ženy v běhu“.
Prostory velkého sálu Kulturního domu

Tichá se otevřely pro širokou veřejnost opět
5. listopadu, kdy se mohly děti ze ZŠ Tichá a
pak další návštěvníci dozvědět zajímavosti
z oblasti astronomie a vesmíru a shlédnou
filmy s danou tématikou promítané pod
největší kopulí pojízdného planetária
na akci zvané Planetárium - hvězdy
v Kulturním domě v Tiché.
Po dvou letech jsme mohli v prostorách
Kulturního domu Tichá opět přivítat
Wallingerovo
kvarteto,
složené
z filharmoniků z Brněnské filharmonie.
Na Adventním koncertu zazněly klasické i
romantické skladby pro smyčcové kvarteto,
nechyběly ani vánoční koledy. Koncert se
uskutečnil v sobotu 7. prosince.
Rovněž v roce 2019 jsme spolupracovali
s dalšími komisemi obce Tichá, jakož i se
sdruženími či spolky. Již druhým rokem
jsme se ve spolupráci se sociální komisí
zapojili do akce Rozsvícení vánočního
stromu a vypouštění balónků Ježíškovi.
Akce se uskutečnila v prostorách před
obecním úřadem Tichá v neděli 1. prosince.
Přesto, že se jedná o akci vcelku novou,
našla si velmi hodně příznivců, návštěvnost
byla veliká. Návštěvníci mohli napsat svá
přání na připravené balónky, které se pak
společně za doprovodu vánočních koled a
písní vypustily Ježíškovi. Poté následovalo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
který se týčí přímo v centru obce před
obecním úřadem. Návštěvníci se mohli
zahřát teplým čajem nebo svařákem.
U příležitosti Dne válečných veteránů
se dne 11. listopadu konala mše svatá
v kostele sv. Mikuláše za padlé Tichavské
občany ve velké válce a položení věnců
k pomníku padlých (u hasičárny).
Ve spolupráci s místní organizací KDUČSL se v neděli 22. prosince uskutečnila
akce Živý betlém. Akce se již tradičně
koná v prostorách před Obecním úřadem v
Tiché a těší se velké návštěvnosti. Na úvod
vystoupil Tichavjánek ze Základní školy
Tichá. Poté následoval Příběh o narození
Ježíška s průvodem k jesličkám. Celou akci
ukončila kapela Javořinka, která zahrála
vánoční koledy a písně. Své výrobky nabídlo
ve stánku Misijní klubko. Pro návštěvníky
byl připraven opět teplý čaj a svařák.
Věcným darem podpořila komise v roce
2019 také akci Dětský karneval, který se
konal 16. února v prostorách Kulturního
domu Tichá a jehož pořadatelem je Unie
rodičů.
Finančním příspěvkem podpořila komise
akci Dětský den, který se konal tradičně na
fotbalovém hřišti v Tiché, také pořádaný
Unii rodičů.
O všech akcích pořádaných komisí,
či akcích pořádaných ve spolupráci
s jinými subjekty, informujeme pravidelně
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prostřednictvím Tichavského zpravodaje,
webových stránek obce, obecního rozhlasu
a prostřednictvím sociálních sítí.
Jsme i nadále otevření všem názorům
a podnětům ze strany veřejnosti, každý
názor je pro nás velkou inspirací a hnacím
motorem. I v roce letošním, který je na svém
počátku, jsme připraveni dělat pro kulturní
dění v obci vše, co bude v našich silách a
finančních možnostech.
Závěrem patří poděkování.
Poděkování za obětavost a odvedenou

práci členům komise.
Poděkování vedení obce za projevenou
podporu.
Poděkování zastupitelům obce za jejich
vstřícnost vyjádřenou prostřednictvím
schválených
finančních
prostředků,
bez kterých by pořádání kulturních a
společenských akcí v obci nebylo možné.
Poděkování všem komisím, spolkům a
sdružením za jejich spolupráci.
Poděkování členům SDH Tichá za jejich
příkladnou spolupráci a významnou pomoc
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při mnoha akcích, především při Stavění a
Kácení máje.
Poděkování všem vystupujícím a
účinkujícím, kteří obohatili svým umem a
dovednostmi mnoho z pořádaných akcí.
V neposlední řadě patří poděkování všem,
kteří kulturní a společenské akce navštívili
a navštěvují. Bez nich by naše snaha a úsilí
nemělo žádný smysl.
Děkujeme, že jste s námi, děkujeme
za podporu.

Zpráva Komise pro mládež a sport za rok 2019
V uplynulém roce 2019 Komise
pro mládež a sport pracovala ve složení:
Předseda: Aleš Kocián,
Členové: Robert Hošek, David
Kocourek, Dana Kocourková, Marek
Vykydal, Jan Zátopek.
Hlavní a dlouhodobé zaměření činnosti
komise pro mládež a sport spočívá
především v podpoře sportu pro širokou
veřejnost v naší obci.
Během celého roku jsme se scházeli
většinou před každou akcí, abychom
domluvili nejen organizační věci. Založili
jsme si i skupinu na WhatsApp mezi všemi
členy a tím urychlili přípravy a organizování
jednotlivých akcí.
V uplynulém roce 2019 byly uspořádány
následující akce:
V zimních měsících členové komise
pro mládež a sport pomáhali SDH Tichá
s výrobou lední plochy na Tůňce.
16. 5. 2019 FLORBALOVÝ TURNAJ,
který se koná v tělocvičně ZŠ Tichá a je
určen pro žáky 1. stupně. Na turnaj se
sjíždí i ostatní ZŠ z okolí, aby poměřili své
dovednosti. Komise zajistila pro všechny
děti malé balíčky, sladké odměny, poháry a
medaile.
25. 5. 2019 jsme pořádali první ročník
NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE
DVOJIC
Přihlášeno bylo celkem 5 družstev, které
bojovaly každý s každým na dva vítězné
sety. Pro zajímavost se zúčastnily i družstva
ze Senice na Hané a družstvo z Bílska.
Počasí nám přálo, celý den bylo slunečno.
22.
6.
2019
jsme
vykouzlili
„POHÁDKOVÝ LES“ pro děti, jejich
rodiče a příbuzné. Samotná akce proběhla
v oblasti zvané Polachy. Tento les se

nachází nad fotbalovým hřištěm směrem
na Frenštát p. R. Na startu děti dostávaly
mapu a křížovku, kde v lese následně
hledaly, plnily a přemýšlely nad úkoly.
Výsledné řešení zapisovaly do křížovky, ze
které po absolvování všech stanovišť vyšla
tajenka. Za kladné vyřešení tajenky byli
všichni odměněni.
Účast byla překvapivě veliká, zúčastnilo
se více jak 100 dětí.
27.6.2019 jsme pro děti z MŠ zajišťovali
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ve Valašském
Meziříčí, kde již tradičně děti se svými
učitelkami tráví dopoledne sportovní
aktivitou na kolech, koloběžkách a
šlapacích motokárách. Na dopravním hřišti
se děti hravou formou učí, jak se správně
pohybovat v silničním provozu. Na tuto
akci jsme dětem zajistili vstupné a autobus.
6. 9. 2019 tradiční hojně navštěvovaná
akce pro veřejnost konaná v září
je bezpochyby „BĚH O POHÁR
STAROSTKY“. Pro větší atraktivitu pro
děti jsou patrony akce Růžový panter a
Žábák. Celkem bylo 12 kategorií, kde se
hodnotí ženy a muži zvlášť. Rozdalo se
celkem 72 pohárů a mnoho odměn.
4.10. - 22. 11. 2019 se opět konaly
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 2019
v místním kulturním domě, jehož sál
byl opět zcela vyprodán. Během lekcí se
páry naučily, jak správně tančit tango,
foxtrot, valčík, rumbu a mnoho dalších.
Na závěrečném večeru si všichni zúčastnění
prověřili své dovednosti za přítomnosti
živé hudby včetně tanečního vystoupení a
strávili tak úžasný společenský večer.
13.10.2019 jsme zařadili novou akci
„DRAKIÁDA“. Drakiáda se konala
na kopci Na Vrchu. Počasí nám velice

přálo, bylo celý den nádherně slunečno a
foukal vítr. Účast byla veliká, přišlo spoustu
dětí jak samotných, tak v doprovodu rodičů.
Byla složena hodnotící komise ze členů,
kde jsme vyhodnotili a ocenili tři draky
kupované a tři draky, které byly ručně
vyrobené.
Neuskutečněné akce v minulém roce:
Z důvodu nedostatku sněhu jsme museli
zrušit naplánovanou akci v měsíci únoru
JÍZDA NA ČEMKOLIV aneb bobování
pro všechny (9. 2. 2019).
V letošním roce 2020 budeme ve všech
akcích nadále pokračovat a ještě přidáváme
další akci a to je Výšlap na Javorník.
Založili
jsme
emailovou
adresu
sportovnikomiseticha@centrum.cz,
kde
můžete zasílat přihlášky na Nohejbalový
turnaj a Taneční pro dospělé, své dotazy,
náměty a připomínky.
Dále nás najdete i na Facebooku
www.facebook.com/KomisesportTicha/,
kde uveřejňujeme plánované akce, plakáty
a fotky z jednotlivých akcí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
členům za jejich odvedenou práci, dále
děkuji za vřelou a vstřícnou spolupráci
s vedením obce Tichá.
Změna členů komise:
K 31. 12. 2019 ukončil členství v komisi
Marek Vykydal.
K 1. 1. 2020 byl do komise jmenován
nový člen Jan Reček.
Složení sportovní komise pro rok 2020
je tedy následující:
Předseda: Aleš Kocián,
Členové: Robert Hošek, David
Kocourek, Dana Kocourková, Jan
Reček, Jan Zátopek.

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka
Vážení občané,
i naše obec se zapojila do aktivity
Moravskoslezského kraje, která je zaměřena
na zvýšení kvality života seniorů a podporu
jejich bezpečí.

IN.F.Obálka neboli Informace jako
Forma Ochrany pomáhá efektivnímu
zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení
zdraví nebo života a slouží k předání
důležitých informací o Vaší osobě složkám

integrovaného záchranného systému (IZS)
– hasičům, zdravotníkům a policii. Velmi
tak přispěje k řešení vzniklé krizové situace.
Použití IN.F. Obálek je jednoduché a
jejich správné vyplnění a uložení může
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být pro příslušníky IZS i pro rodinné
příslušníky a známé stěžejní při poskytnutí
první pomoci v krizové situaci.

Jak na to – nejdůležitější je vyplnit
formulář s požadovanými údaji a vložit jej
do plastové obálky a umístit do lednice,
nejlépe do vnitřní přihrádky dveří.
Magnetkou pak označit dveře lednice nebo
vstupní dveře do bytu nebo domu z vnitřní
strany, nejlépe v úrovni očí dospělého
člověka. Podle této magnetky budou
záchranné složky vědět, že je pro ně IN.F
Obálka připravena. Záchranné složky se
tak díky jednoduchému a rychlému vyjmutí
obálky z lednice dostanou včas k údajům
o zdravotním stavu, užívaných lécích,
alergiích a o dalších upozorněních, čímž
mohou určit nejvhodnější způsob ošetření.
Pro zajištění efektivní zdravotní péče je
důležité, aby byly informace vyplněné
v obálce aktuální. V případě změny
zdravotního stavu, či změny předepsaných

léků apod., je třeba nové skutečnosti
do formuláře dopsat.
IN.F.Obálky si senioři nebo jejich
příbuzní mohou zdarma vyzvednout na OÚ
Tichá, a to v úředních hodinách, tedy
v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a
od 13 do 17 hodin nebo v úterý od 8 do 12
hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Další
informace, nový formulář a pomoc při jeho
vyplnění, Vám poskytne místostarostka

p. Dana Kocourková, tel. 739 067 169.
Upozorňujeme Vás, že Moravskoslezský
kraj ani Ministerstvo práce a sociálních
věcí jako iniciátoři této preventivně
bezpečnostní akce, nepověřily žádné
osoby
ani
organizace
kontrolou
IN.F.Obálek.
Proto žádné osoby, které by chtěly takto
konat, nevpouštějte do svých domovů!

bych Vás chtěl vyzvat k zamyšlení, zda
opravdu třídíme tak, aby naše následující
generace nevyrůstaly na planetě plné
odpadků. Dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, je každý povinen předcházet
vzniku odpadů, opětovně používat odpady,
recyklovat (třídit) a až v poslední řadě
odpad odstraňovat do popelnic, respektive
ukládat na skládky.
Jak jste si již jistě mnozí z vás všimli,
došlo k navýšení ceny poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálního z ceny 420 Kč na cenu

445 Kč na 1 poplatníka. Toto navýšení
je ovlivněno zejména stále rostoucí cenou
poplatku za uložení komunálního odpadu a
také navýšením ceny za vývoz biologicky
rozložitelného odpadu, kde cena jednoho
vývozu hnědého kontejneru je v roce 2020
stanovena ve výši 120 Kč, přičemž např.
v roce 2015 byla cena 40 Kč za vývoz.
Skládkování se postupně, prostřednictvím
evropských směrnic a z nich vyplývajících
zákonů České republiky omezuje a ceny
skládkovného rostou. Vláda schválila
koncem minulého roku novou odpadovou
legislativu. V této legislativě je klíčovým

Odpadový Informátor
Množství odpadů, které jsme odevzdali
v roce 2019 do kontejnerů či popelnic,
ve srovnání s minulými léty.
Množství směsného komunálního odpadu
bohužel poprvé přestalo klesat, ba naopak,
je větší o 168 kg oproti roku 2018. Množství
tříděného odpadu, až na papír a lepenku, má
tendenci klesající, což je informace rovněž
znepokojující! Pokud nebudeme řádně
třídit odpad, nejenom že poškozujeme
prostředí, ve kterém všichni společně
žijeme, ale také tímto přicházíme o odměny
od společnosti EKO-KOM a.s., což má také
vliv na výši poplatku za odpady. Tímto

Množství odpadů, které jsme odevzdali v roce 2019
do kontejnerů či popelnic, ve srovnání s minulými léty.
Název odpadu

Množství (t/rok)
2019

2018

2017

2016

98,100

109,830

96,600

75,690

256,930

256,762

263,89

268,09

Plasty

40,088

44,053

47,543

33,614

Sklo

25,030

27,390

21,857

18,797

Objemný odpad
Směsný komunální
odpad

Papír a lepenka

23,515

22,673

20,926

16,082

Nápojový karton

2,219

2,632

1,798

1,395

Kovy, železo a ocel

16,850

19,420

15,620

7,265

Biologicky
rozložitelný odpad

115,790

126,300

114,89

112,41
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opatřením
ke
zvýšení
recyklace
komunálního odpadu, jejíž cíl stanovila
nová evropská legislativa na 65 % v roce
2035, postupný růst poplatku za ukládání
směsného komunálního odpadu na skládky
ze současných 500 korun až na 1850
korun v roce 2030 a zákaz skládkování
využitelných odpadů v roce 2030.
I když došlo k mírnému navýšení
ceny, stále patříme k obcím s nižší cenou
poplatku (viz tabulka níže) a to také díky
tomu, že za třídění odpadu získáváme
odměny od společnosti EKO-KOM, a. s. V
roce 2019 byla tato odměna v celkové výši
311 679 Kč. I toto je jeden z důkazů, že

Tichá

846 657,78 Kč

1897

446 Kč

445 Kč

1 574 020,75 Kč

3127

503,37 Kč

504 Kč

Přepočet nákladů na
jednoho poplatníka

Počet poplatníků

Poplatek na rok 2020

1 358 007 Kč

3224

421,22 Kč

410 Kč

816 649,99 Kč

2160

378,08 Kč

480 Kč

Bordovice

271 818 Kč

659

412,47 Kč

525 Kč

Lichnov

939 120 Kč

1687

556 Kč

400 Kč

5 511 000 Kč

11 600

475 Kč

650 Kč

Veřovice

Frenštát p. R.

•

Pytle i tašky jsou pro občany k dostání
zdarma na Obecním úřadě v Tiché. Tyto
tašky byly pořízeny za finanční spoluúčasti
firem ASOMPO, a.s. a EKOKOM a.s.

Skutečné náklady na
sběr a svoz komunálního
odpadu za rok 2018

Trojanovice

•

třídit odpad má smysl a bez této odměny by
byla cena poplatku ještě vyšší.
Poplatek
můžete
hradit
hotově
do pokladny obce nebo převodem na účet:
6023801/0100, jako VS uveďte vždy číslo
popisné nemovitosti.
Splatnost poplatku je do 30.6.2020.
Obec stále občanům také nabízí
k podpoře a usnadnění třídění odpadů
pytle a tašky. K dispozici jsou žluté pytle
na plasty a oranžové na kompozitní obaly
(nápojový karton). Tašky na třídění odpadu
jsou dostupné jako sada 3 tašek (na plast,
na papír a na sklo).

Obec

Kunčice p.O.

•

01 / 2020

Proč je nutné odpad třídit?

Napomáháme šetřit primární zdroje
surovin, energii a životní prostředí.
Umožňujeme jejich další zpracování
(recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí
už při svém vzniku, tak jejich recyklace
není možná.
Šetříme finanční prostředky své i obce.

PŘIPOMEŇME SI, JAK SPRÁVNĚ
TŘÍDIT ODPAD
Každý obal je vyroben z nějakého

materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z
čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech
různé značky, které nás informují, jak máme
s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás
informují o materiálu, z něhož je obal
vyroben. Podle nich poznáme, do kterého
kontejneru máme obal později vyhodit.

Panáček s košem znamená, že použitý
obal máme hodit do příslušné nádoby na
odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý – obal
do popelnice nepatří (obsahuje nebezpečné
látky a patří do nebezpečného odpadu).
Zelený bod znamená, že je za obal
zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž
zajišťuje sběr a využití obalových odpadů.
Pokud si koupíte obal, na kterém je značka
ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce
zaplatil za jeho recyklaci.

SEZNAM SBĚRNÝCH MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Horní konec

Střed obce

Dolní konec

U točny autobusů

U obchodu COOP

U ČOV

U Vašíčkova mostu

U garáží směr k fotbalovému
hřišti

U bývalého obchodu

U transformátorové stanice

U stolařství

U pěstitelské pálenice

Pružiny (u č.p. 316)

Modrý kontejner na PAPÍR

Patří sem:
Do
kontejneru
můžeme
vhodit
například časopisy,
noviny,
sešity,
krabice,
papírové
obaly,
cokoliv
z lepenky, nebo
knihy.
Obálky
s fóliovými okýnky
sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.

Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
Nepatří sem:
Do modrého kontejneru nepatří uhlový,
mastný,
promáčený
nebo
jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už
nadále recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice.
Co se vyrábí z tříděného papíru?
Opět papír. Dá se říci, že drtivá

Na Žuchově
U domu č.p.586

většina papíru, který si můžete běžně
koupit, obsahuje podíl tzv. sběrového recyklovaného papíru. Z toho se vyrábí
sešity, časopisy, toaletní papíry, krabice a
různé papírové obaly. Z lepenky se vyrábí
také tepelné izolace nebo zatravňovací
koberce, které se používají kolem dálnic
jako nástřik na zpevnění svahů.
Víte, kde patří obaly od vajíček nebo
rulička od toaletního papíru?
Jak už jistě tušíte, do modrého kontejneru
NE. Jde o výrobky z papíru, ale již tolikrát
recyklovaného, že jde o poslední uplatnění
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hmoty. Namísto do kontejneru na papír
patří do směsného odpadu. Jelikož jsou
tyto výrobky kompostovatelné, je možné je
také vhodit do kontejneru na bioodpad nebo
do kompostéru. Obaly od vajíček můžete
rovněž odevzdat Vašemu sousedovi, který
má slepice – třeba Vám je opět naplní.

Žlutý kontejner na PLASTY
Patří sem:
Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly
od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů,
mléčných
výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren.
Nepatří sem:
Mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky
Co se vyrábí z tříděného plastu?
Ze starých plastových výrobků se pomocí
tlaku a teploty vytvoří granule. Z granulí se
opět vytváří nové výrobky (lahve, sáčky,
kelímky). Do nových výrobků se přidává
až 100% granulátu ze starých plastů.

Zelený kontejner na SKLO

Od
letošního
roku jsou v obci
kontejnery
pouze
na barevné sklo. Díky
moderním sensorům
na třídicích linkách
již není potřeba
samostatně třídit sklo
čiré a barevné. Tuto
práci za nás provede
samotná třídicí linka.

Patří sem:
Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat například láhve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit!
Nepatří sem:
Do těchto nádob nepatří keramika a
porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a
pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.
Co se vyrábí z tříděného skla?
Opět sklo. Většina skleněných lahví
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obsahuje více než polovinu recyklátu.
Z recyklovaného skla se vyrábí nápojové
sklo a další skleněné výrobky, jako
vázy nebo okrasné skleněné dekorace.
Recyklované sklo se také přidává pro
okrasu do kuchyňských desek. Sklo se
může recyklovat nekonečně. Dochází
k významné úspoře neobnovitelných zdrojů
surovin a energie (písek, vápenec, sůl) a
k úsporám energie při tavení.

Oranžový kontejner
na NÁPOJOVÉ KARTONY
Patří sem:
K r a b i c e
od džusů, vína,
mléka a mléčných
výrobků, které je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Nepatří sem:
Měkké sáčky, například od kávy a
různých potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony obsahující zbytky
nápojů a potravin.
Co se vyrábí z tříděných nápojových
kartonů?
Z nápojového kartonu se vyrábí papír,
protože má velmi kvalitní a dlouhé
celulózové vlákno, které se dá několikrát
recyklovat.

BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Jedná se o odpad pocházející především
z údržby zahrad, ale i z kuchyní. Primárně
bychom měli tento odpad vhazovat
do kompostéru na zahradách. Nemáte-li
k dispozici kompostér, je možné k tomuto
sběru využít hnědé kontejnery. Pro naši
obec sváží firma ASOMPO, a.s. v termínu
od dubna do listopadu, a to vždy 2x týdně
(pondělí a čtvrtek). Celoročně je také možné
tento odpad vhazovat do hnědých kovových
kontejnerů. Přistavení tohoto kontejneru je
možné zdarma objednat na obecním úřadu.
Patří sem:
ZE ZAHRADY: tráva, listí, zbytky
rostlin, drobné větve, kůra, části keřů, seno,
sláma, piliny, zemina z květináčů
Z DOMÁCNOSTI: ovoce a zelenina,
slupky, jádřince, pecky z ovoce, zbytky
pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky od vajec a ořechů,
papírové kapesníky a ubrousky
Nepatří sem:
Zbytky masa, kosti, kůže, fritovací oleje a
tuky, rostliny napadené chorobami, uhynulá
zvířata, extrementy, textil, jednorázové

pleny, plasty, sklo, kov, nebezpečný odpad,
elektroodpad, sáčky z vysavačů, zbytky
potravin živočišného původu, stavební
odpad, kamení, popel z uhlí a cigaret
Do hnědých kontejnerů rovněž nepatří
velká dřevní hmota. K odstranění klestí
využívejte štěpkování, které provádí obec
2x ročně zdarma.

Proč jej třídit?

Ve směsném komunálním odpadu
je přibližně 40% bioodpadu. Tříděním
bioodpadu snížíme objem komunálního
odpadu, který je následně uložen na skládku.
Bioodpady je také možné jako jediné
legálně využít na zahradách v zahradních
kompostérech, které mnoho z Vás již díky
obci také vlastní.

KOVY

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další
výrobu, proto jejich sběr probíhá
prostřednictvím
výkupen
druhotných
surovin, kde za ně můžete dostat peníze.
Kovy můžete rovněž odevzdat do kontejnerů
určených pro kovy na kontejnerových
hnízdech v obci nebo je můžete odevzdat
hasičům během sběru železného šrotu,
který probíhá vždy na jaře a na podzim.
Šrot ukládejte podél místní komunikace
v den odvozu. V případě většího množství
železného šrotu kontaktujte obecní úřad,
kde si dohodnete termín vývozu přímo
od vašeho domu.
Termíny svozů železného šrotu
v roce 2020
Jarní termín

Podzimní termín

18.4.2020

10.10.2020

VYSLOUŽILÁ
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče
podléhají tzv. „zpětnému odběru“, který
zajišťují specializované firmy. Místa, kde
můžete zdarma odkládat takové vysloužilé
výrobky, jsou označována jako „Místa
zpětného odběru“.
Místo zpětného odběru je v naší obci
vedle ČOV – bývalá výkupna kovů.
Naši hasiči již vysloužilá elektrozařízení
dále odevzdají specializované firmě
(ELEKTROWIN A.S., ASEKOL a.s.).
Vysloužilá elektrozařízení můžete rovněž
předat hasičům během sběru železného
šrotu ve výše uvedených termínech.
STRIKTNĚ ŽÁDÁME OBČANY,
ABY JIŽ VYSLOUŽILÁ
ELEKTROZAŘÍZENÍ
NEODKLÁDALI PŘED HASIČÁRNU!
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DROBNÝ ELEKTROODPAD,
BATERIE, ZÁŘIVKY, TONERY,
CD a DVD
Na obecním úřadě
v místnosti bývalé
telefonní
budky
naleznete sběrný box
od společnosti REMA
Systém, a.s.
Do sběrného boxu
PATŘÍ:
Drobné
domácí
spotřebiče
(mobilní
telefony, toustovače,
klávesnice, myši a ostatní elektroodpad,
který se do sběrného boxu vejde). Baterie,
CD, DVD, kompaktní zářivky, tonery.
Tonery a kompaktní zářivky je před
vhozením do sběrného boxu nutno zabalit
do ochranného obalu a zabránit tak jejich
rozbití.
Do sběrného boxu NEPATŘÍ:
Diskety, VHSky, audiokazety, žárovky,
velká elektrozařízení, která se do boxu
nevejdou.

OBJEMNÝ ODPAD

Jedná se např. o starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské
linky atd. Tyto odpady můžete odvézt
do velkoobjemových kontejnerů, které jsou
umístěny v obci vždy na jaře a na podzim.
V případě, že v určitém časovém úseku
produkujete těchto odpadů velké množství
– provádíte např. rekonstrukci domu
apod., objednejte si na vlastní náklady
přistavení velkoobjemového kontejneru
u specializované firmy (Např. firma Miroslav
Strnadel z Frenštátu pod Radhoštěm nebo
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u pana Špačka z Tiché). Zapůjčení obecního
velkoobjemového kontejneru je zdarma.
Náklady na přistavení, odvezení a likvidaci
odpadu musíte uhradit sami.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Termíny svozů nebezpečného odpadu
v roce 2020
Jarní termín

Podzimní termín

18.4.2020

10.10.2020

Místa a časy svozů
U pěstitelské pálenice – horní konec
9:00 - 9:30 hod
U obchodu COOP – střed obce
9:30 - 10:00 hod
U bývalého obchodu – dolní konec
10:00 - 10:30 hod
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné
mají nebezpečné vlastnosti, které mohou
ohrozit zdraví lidí a životní prostředí.
Proto musí být využity, či odstraněny
ve speciálních zařízeních. Tyto odpady
nepatří do běžné popelnice na směsný
odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla,
rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí
chemikálie.
Sběr nebezpečného odpadu v naší obci
probíhá také 2x ročně a to pomocí mobilního
sběru (sváží firma SLUMEKO s.r.o.). Když
si nevíte rady s nějakým prázdným obalem,
podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla
být na jeho obalu informace, jak s daným
obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit
do kterékoliv lékárny.

Termíny svozů objemného odpadu v roce 2020
Jarní termín
18.4.2020

Podzimní termín
10.10.2020
Místa a časy svozů

Horní konec

Střed obce

Dolní konec

U Vašíčkova mostu
9:00 - 11:00 hod

U obchodu COOP
9:30 - 11:30 hod

U ČOV
10:00 - 12:00 hod

U pěstitelské pálenice
9:15 - 11:15 hod

U střediska ZD
9:45 - 11:45 hod

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

Termíny svozů objemného odpadu v roce 2020 – okrajové části obce
Jarní termín
17.4.2020

Podzimní termín
9.10.2020

Žuchov

Na Nivách

Pružiny

U domu č.p. 386
15:00 - 15:30 hod

U domu č.p. 319
16:15 - 16:30 hod

U domu č.p. 283
16:45 - 17:00 hod

U domu č.p. 244
15:30 - 16:00 hod

TEXTIL

Starý a nepotřebný textil, šatstvo, boty
a hračky můžete umístit do červených
kontejnerů Armády spásy, které jsou
umístěny na kontejnerových hnízdech
ve středu obce „U obchodu COOP“ nebo
na dolním konci „U bývalého obchodu“.

STAVEBNÍ ODPAD

Likvidaci stavebního odpadu od občanů
obec nezajišťuje a je zakázáno jej
umisťovat do kontejnerů pro objemný
odpad. Stavební odpad můžete na vlastní
náklady odevzdat k likvidaci např.
nejblíže do firmy EKOREMA Recycling
s.r.o., která má pobočku ve Frenštátě pod
Radhoštěm nebo do jiné specializované
firmy. Zapůjčení obecního kontejneru je
opět zdarma, náklady za přistavení, vývoz
a likvidaci půjdou za vámi.

PNEUMATIKY

Staré a nepotřebné pneumatiky rovněž
nepatří do kontejnerů pro objemný
odpad! Odevzdat je můžete zdarma
do jakéhokoliv pneuservisu případně
autoservisu.
(např.:
PNEUSERVIS
PATALA ve Frenštátě p. R. – naproti
Jandovu stromořadí. Můžete zde odevzdat
pneumatiky i s disky.)

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Nepotřebné oleje
a tuky z domácnosti
se nesmí vylévat
do
dřezu
nebo
záchodu.
Tuky
v kanalizaci tuhnou
a
tvoří
hrudky
s dalšími nečistotami
v odpadních cestách.
Následně
vytváří
hustý, neprostupný
povlak, který se v kanalizaci rozkládá
a urychluje tím korozi kanalizačního
potrubí. Místo pro odevzdání naleznete
u bývalé výkupny kovů (u ČOV). Použité
oleje a tuky vhazujte do černého otvoru
v uzavíratelných obalech např. v PET
lahvích. Svoz těchto olejů a tuků zajišťuje
firma Viking group s.r.o.
Patří sem:
Použité oleje a tuky z domácnosti, např.:
fritovací olej, olej po smažení a ztužené
jedlé tuky jako sádlo či máslo.
Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo
papírové kuchyňské utěrky a pak vhodit do
směsného odpadu. V malém množství je
možné tuky také kompostovat.
Nepatří sem:
Technické oleje, např.: motorové,
převodové, tlumičové či maziva a kapaliny.
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Co se dále děje s oleji?
Oleje se odvodní, odstraní se nečistoty
a další látky a oleje se spalují pro získání
tepelné a elektrické energie. Své uplatnění
nacházejí v energetice, stavebnictví či
lesnictví. Další možností je regenerace
olejů. Dochází při ní např. k odstranění
vody, různých nečistot pomocí metod
destilace či rafinace. Takto upravené oleje
pak mohou být využity i v jiných odvětvích
lidské činnosti.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU

Svoz komunálního odpadu se v naší obci
provádí vždy v sudé středy a provádí jej
firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

v Tiché. Zde také obdržíte červený čárový
kód, který je nutné nalepit na popelnici.
Popelnice bez čárového kódu není firma
AVE oprávněna vyvézt.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ODPAD
ŘÁDNĚ TŘÍDÍ A NENÍ JIM ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM VŠICHNI
ŽIJEME, LHOSTEJNÉ.

„UKLIĎME ČESKO – 2020“

V uplynulých třech letech jsme se také
pravidelně zúčastnili akce: UKLIĎME
ČESKO – UKLIĎME TICHOU. Tato
akce se rok od roku těší větší oblibě a
svědčí o tom i rostoucí účast občanů, z
čehož vyplývá, že Vám na čistotě naší
obce hodně záleží a všem účastníkům patří
obrovské díky. V letošním roce se této
celorepublikové akce, která se uskuteční
4. dubna 2020, opět zúčastníme!

Plné popelnice musí být přistaveny v den
svozu od 6:00 hodin. Nebudou-li přistaveny
v čas, nebudou vyvezeny.

Ing. Petr Bordovský,
místostarosta obce,
email: mistostarosta@ticha.cz
tel.: +420 739 078 307
www.ticha.cz

Nové kovové popelnice o objemu 110
litrů je možné zakoupit i na Obecním úřadě

PEVNĚ VĚŘÍM, ŽE V PŘÍŠTÍM
VYDÁNÍ TOHOTO INFORMÁTORU
BUDOU INFORMACE VÍCE
POZITIVNÍ, ŽE SE NÁM
SPOLEČNÝM ÚSILÍM POVEDE
SNIŽOVAT MNOŽSTVÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU (TAK
JAKO TOMU BYLO V MINULÝCH
LETECH) A MNOŽSTVÍ TŘÍDĚNÉHO
ODPADU SE NÁM PODAŘÍ NAOPAK
NAVÝŠIT, ABYCHOM PLNILI CÍLE,
KTERÉ NÁM ZÁKONODÁRCI
STANOVILI.

Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2020
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

8.1.

5.2.

4.3.

1.4.

13.5.

10.6.

8.7.

5.8.

2.9.

14.10.

11.11.

9.12.

22.1.

19.2.

18.3.

15.4.

27.5.

24.6.

22.7.

19.8.

16.9.

28.10

25.11.

23.12.

29.4.

30.9.

Pilotní projekt – služba Senior Taxi od 1. března 2020 i v naší obci
„Cestování bude pro seniory a handicapované snazší“
Služba je určena seniorům nad 65 let a také všem držitelům
průkazů TP, ZTP, ZTP/P. Klient však musí mít své trvalé bydliště
na území obce Tichá.
V rámci pilotního projektu se bude monitorovat a zjišťovat
využitelnost a zájem o tuto službu, kterou bude zajišťovat Charita
Frenštát pod Radhoštěm. Cílem projektu je zpřístupnit, usnadnit
seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů,
zdravotnických zařízení, úřadů, hřbitovů a třeba také k zajištění
nákupu či přátelské návštěvě.
Pro uplatnění dotované ceny je nutné předložit průkaz SENIOR
TAXI. K vydání průkazu potřebujete občanský průkaz a fotografii
o rozměrech 35 mm x 45 mm. Průkaz bude vydán bezplatně na OÚ
Tichá, po předchozí tel. domluvě s místostarostkou p. Kocourkovou
na tel. 739 067 169.
Každý registrovaný zákazník bude moci tuto službu využít
maximálně šestkrát do měsíce, každou jízdu bude řidič Senior taxi
zaznamenávat uživateli služby přímo do průkazky.

Na přepravu občanů Tiché je přispíváno
z rozpočtu obce Tichá.
Služba se objednává minimálně 1 pracovní den předem
pro rezervaci vozidla.

Provozní doba služby Senior Taxi
v pracovní dny od pondělí do pátku
od 7:00-15:00 hod.
Objednávky vyřizuje pracovník Charity Frenštát p. R, v pracovní
dny od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 hodin na tel. čísle
731 141 801.

Dotovaná cena pro obyvatele obce Tichá:
•
•
•

Přeprava po Tiché a do města Frenštátu p. R.: 30,- Kč
za dopravu k 1. stanovišti, dále 30,- Kč za dopravu mezi
každým dalším stanovištěm, cena za cestu zpět je 30,- Kč.
Přeprava mimo Tichou nebo mimo město Frenštát p. R:
počátek cesty se počítá od bydliště zájemce. Cesta tam i zpět
je zpoplatněna dotovanou sazbou 8,- Kč za 1 km.
Cena doby čekání na klienta (u lékaře, na úřadech apod.) je
30,- Kč/15 min. Doba čekání zahrnuje i možný doprovod
klienta.

Nedotovaná cena pro zájemce dopravy,
nedisponuje průkazkou SENIOR TAXI
•

který

Sazba za 1 km je 10,- Kč. Zájemce platí celkový počet
najetých kilometrů: výjezd pracovníka ze sídla Charity
Frenštát pod Radhoštěm (Dolní 504, Frenštát p. R.) k bydlišti
zájemce, dále na místo určené zájemcem a případnou cestu
zpět k bydlišti a cestu pracovníka zpět do sídla Charity
Frenštát p. R.
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POHLED NA HLAVNÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE
v uplynulých letech 2018 - 2019
Realizace v roce 2018
Restaurování kříže před kostelem sv. Mikuláše

Realizace: 05.2018; na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši
107.000 Kč od Ministerstva kultury ČR

Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice včetně
schodiště sušící věže

Realizace: 08.2018; na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši
700.000 Kč od Ministerstva zemědělství ČR

Oprava opěrné zdi včetně terasy před pohostinstvím
Fojtství

Realizace: 05.2018; realizace byla provedena z vlastních zdrojů

Oprava tělocvičny při ZŠ
– opláštění a sociální zařízení

Realizace: 08.-12.2018;
na realizaci byla poskytnuta dotace
ve výši 194.500 Kč
od Moravskoslezského kraje

Tichavský zpravodaj
Vnitřní opravy v mateřské škole – výměna otopné
soustavy, bourání komínů, rekonstrukce sociálních
zařízení ve 3. oddělení

Realizace: 08.2018; realizace byla provedena z vlastních zdrojů

Oprava místní komunikace v místní části
Žuchov – ul. Za Střelnicí

Realizace: 09.2018; realizace byla provedena z vlastních zdrojů

Obnova spojovacího chodníku pod kostelem
kolem dětského hřiště

Realizace: 10.2018; realizace byla provedena z vlastních zdrojů

14
Výstavba multifunkčních učeben v ZŠ pro mimoškolní
vzdělávání včetně vybavení
Realizace: 08.2018;
na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 2.849.905 Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR

15
Zpracování digitálního
povodňového plánu a
vybudování varovného
výstražného systému
ochrany před
povodněmipro obce Tichá
a Kunčice p. O.

01 / 2020
Demolice bývalé kotelny ve středu obce

Realizace: 05.2019; demolice havarijního stavu byla provedena
pomocí záchranného útvaru HZS Hlučín

Realizace: 08.2018;
na realizaci byla poskytnuta
dotace ve výši 5.689.202 Kč
od Ministerstva životního
prostředí ČR a 1.933.528 Kč
od Moravskoslezského kraje

Odkoupení budovy č.p. 452 (býv. Svazarm)
od Spolku technických sportů

Realizace: 10.2018; odkoupení se uskutečnilo z vlastních zdrojů

Obnova místní komunikace kolem mateřské školy
Realizace: 08.2019;
na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 639.623 Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Realizace v roce 2019
Pořízení nového zastávkového přístřešku
„Tichá - Rozcestí“ v důsledku škodní události

Realizace 02.2019; realizace byla provedena částečně z vlastních
zdrojů

Pořízení ozvučovací techniky do kulturního domu

Realizace 03.2019; realizace byla provedena z vlastních zdrojů

Tichavský zpravodaj

16

Rekonstrukce chodníkového tělesa
Tichá, č.p. 241 – 217

Realizace: 10.2019;
na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 400.000 Kč
od Moravskoslezského kraje

Stavební úpravy objektu č.p. 261, Fojtství:
Realizace: 12.2019

Stavební část I – Energetické úspory objektu

na realizaci byla přislíbena dotace ve výši 1.367.102 Kč
od Ministerstva životního prostředí ČR
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Stavební část II – Rekonstrukce bytů na sociální bydlení
na realizaci byla přislíbena dotace ve výši 6.637.343 Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Investiční / neinvestiční akce ve stádiu rozpracovanosti na rok 2020
Prodloužení vodovodního řadu
– horní konec obce Tichá
Realizace proběhne v 04.–08.2020;
byla podána žádost o dotaci
v předpokládané výši 2.170.000 Kč
od Moravskoslezského kraje

Studie nakládání s odpadními
a dešťovými vodami na území
obce Tichá

Realizace: 04.2020; probíhají práce v
terénu firmou AZ GEO s.r.o. včetně
dotazování občanů;
byla přislíbena dotace v předpokládané
výši 400.000 Kč
od Moravskoslezského kraje

Snížení energetické náročnosti
a vnitřní stavební úpravy

správní budovy na fotbalového
hřiště, č.p. 438
Realizace proběhne v 05.–10.2020;
byla podána žádost o dotaci v
předpokládané výši 743.380 Kč
od Ministerstva životního prostředí ČR

Pořízení projektové dokumentace
na rekonstrukci budovy č.p. 452
(bývalý Svazarm)

Realizace 2020 - probíhá zpracování
projektové dokumentace v několika
variantách možného způsobu využití
objektu;
byla podána žádost o dotaci na
vypracování PD v předpokládané výši
497.000 Kč od Moravskoslezského kraje

Venkovní fitness

Realizace 2020: byly podány dvě žádosti
o dotaci – na Moravskoslezský kraj
v předpokládané výši 100.000 Kč
- na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
v předpokládané výši 209.300 Kč

Rekonstrukce chodníkového tělesa,
č.p. 81 – 434 (od OÚ po Svazarm)

Realizace: byla podána žádost o dotaci
na Moravskoslezský kraj v předpokládané
výši 400.000 Kč

Cyklostezka se stezkou pro chodce
Tichá – Frenštát p. R.

Realizace 2020 - vyjednávání mezi obcí
Tichá s vlastníky pozemků dotčených
liniovou výstavbou ohledně práva provést
stavbu a o budoucí smlouvě kupní vč.
případného souhlasu s kácením dřevin a
vynětím ze zemědělského půdního fondu.

Pořízení projektové dokumentace
na výstavbu chodníkových těles
na dolním konci obce (zastávka
U lomu – Travertinová kaskáda,
Pod Hůrkou – Rozcestí u Javorka)
Podání žádosti o dotaci v 03.2020 dle
dotační výzvy Moravskoslezského kraje

Pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Tichá
Pořízení projektové dokumentace
– Otopná soustava v ZŠ

Podání žádosti o dotaci dle vhodné dotační
výzvy
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Výsledky - Charita Frenštát pod Radhoštěm
celkem 130 334 716 Kč, což je o 11 mil. Kč více než loni.

Kluci a děvčata v přestrojení za tři krále koledovali a vybírali
peníze do pokladniček prvních čtrnáct dní v lednu. Charita
Česká republika nyní děkuje všem, kteří s láskou přispívají na
pomoc potřebným, jakož i všem koledníkům, dobrovolníkům a
zaměstnancům, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli.
Mimo štědrost dárců to dokazuje obrovskou důvěru v koledníky
a ve sbírku vůbec.
Na webu charity (www.trikralovasbirka.cz) je možné se dočíst
o výsledcích Tříkrálové sbírky 2020 a o způsobu jejího rozdělení.
Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává:
65% Charitě Frenštát pod Radhoštěm, 15% využije na své
projekty ostravsko-opavská diecéze, 10% pomůže rozvojovým
projektům v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a 5% jsou
zákonné režie sbírky.
Tříkrálová sbírka byla letos v rámci celé České republiky
mimořádně úspěšná – do téměř 25 000 pokladniček přispěli dárci

Mikuláš ve škole
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 ovládla školní
prostory atmosféra blížících se Vánoc a
s nimi spjatá tradice mikulášská. Ve škole
jste mohli potkat mimo šikovných žáků
také spoustu čertíků, andílků a Mikoláše,
kteří ostatním dětem nadělovali dle
zásluh. Většina si odnášela pouze radostné
vzpomínky, pomalované části těla od čertů a
kornout s laskominami a oříšky, někteří však
i přísnou domluvu od čertů.
Poselství křesťanských Vánoc se nese
školou i dále v podobě symbolů, výzdoby
i originálních maleb. P. Mičulková
velmi osobním a zajímavým přístupem
informovala menší děti o historických
faktech, tradicích a zvycích. Ty větší pak
svým způsobem zkoumaly obrazy a výjevy,
metody vyjadřování dějinných událostí
na plátně, čili se učily dívat se a rozumět
malovaným odkazům.
Všichni se do vánočních akcí a programů
zapojují s velkým nadšením, protože
těšení se „na Ježíška“ patří v dětství k těm
nejkrásnějším zážitkům.
S obrovskou vervou se všichni také
zapojili do příprav vánočního jarmarku.
Děti i s mnoha rodiči vytvořily nádhernou
mozaiku výrobků, které byly na prodej.
Část výtěžku jde na podporu místní skupině
handicapovaných občanů a další část
pokryje menší výdaje žáků v rámci školních
činností.
M. Žingorová, učitelka ZŠ

Obec

Počet
pokladniček

Bordovice

2

30 607 Kč

Čeladná

15

47 531 Kč

Frenštát
pod Radhoštěm

10

66 192 Kč

Hukvaldy

14

81 272 Kč

Kopřivnice –
Vlčovice a Mniší

7

65 851 Kč

Kozlovice

22

111 167 Kč

Kunčice
pod Ondřejníkem

14

109 194 Kč

Lichnov

12

76 485 Kč

Tichá

15

57 211 Kč

Trojanovice

8

34 584 Kč

valuty
Celkem Charita
Frenštát p. R.

Živý Betlém je již tradicí naší obce

Už v roce 2008 se uskutečnil první
Živý Betlém. Své zázemí měl původně
pod rozsvíceným vánočním stromem před
Obecním úřadem u nás v Tiché.
Od toho roku se stalo pravidlem, že
každou 4. adventní neděli se opět setkávají
u obecního úřadu naši občané i lidé z okolí,
aby znovu vyslechli příběh o zrození a za
znění vánočních koled si popřáli krásné
svátky.
Nejen děti, ale i dospělí vdechnou tak
na hodinu život postavám Betlému, kde
samozřejmě nesmí chybět ani zvířata.

Výnos

1 394 Kč
681 488 Kč
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a děti sladce odměnil.
Máme za sebou deset premiér, protože
každý rok je to jedinečné a originální. Ne,
nepletu se, nepočítám špatně. Jeden rok
jsme totiž z důvodu nepřízně počasí Živý
Betlém zrušili. Zjistili jsme však, že jste si
jej oblíbili a přijdete i za deště či mrazu, což
nás velmi těší a motivuje do další tvorby.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
Za toto období ochotní příznivci vždy
přivedli kozy, osla, ovečky, koně a dokonce
i krávu. Podařilo se tak vykouzlit jedinečné
výjevy, které jsou zvěčněny na fotografiích
přihlížejících.
Vánoční koledy si mohli všichni
vyslechnout v podání Valašského souboru
Sedmikvítek, kapely Javořinka a v podání
různých seskupení hudebníků. Se svým
krátkým, za to však pěkným programem,
vystupovaly děti ze ZŠ v Tiché, dnes známé
jako dětský pěvecký sbor Tichavjánek.
Dvakrát mezi nás zavítal i senátor Jiří
Carbol, který nám popřál požehnané svátky

Lucie Jurková
předsedkyně
MO KDU-ČSL Tichá
Tradicí se pro nás stal i Koncert
ke Dni matek, který se pořádá vždy
druhou květnovou neděli v kostele
sv. Mikuláše po mši svaté.
Srdečně zveme
na 10. května 2020

Lyžařský kurz na Bílé

V 6. týdnu od 3. do 7. února 2020
absolvovaly děti z MŠ a žáci 1.- 3. třídy ZŠ,
5-denní výjezdový lyžařský kurz na Bílé.
Každý den si užili 2 hodiny lyžování. Náplní
lyžařského kurzu byla skupinová výuka
lyžování, přizpůsobená dětem předškolního
věku a školního věku. Cílem bylo osvojení
si základních lyžařských dovedností, popř.
jejich rozvoj, formou zábavných her na
sněhu. Děti byly rozděleny do skupin dle
dovedností a věku přímo na místě. Využívaly
dětský lyžařský park - nejbezpečnější
a nejatraktivnější místo pro výuku. Ti
šikovnější sjížděli sjezdovku, jak na severu,
tak na jihu. Kurz byl ukončen ukázkovou
lekcí pro rodiče a závody. Bylo celkem šest
skupin nazvané – Žraloci, Papoušci, Zebry,
Lišky, Spongebobi a Citrónové kobry.
Poděkování patří paní učitelkám –

všem účinkujícím, technické podpoře, v
posledních letech také za spolupráci členům
Komise pro kulturu a historii obce
Tichá, ale hlavně Vám divákům, za
Vaši přízeň. Těšíme se na Vás opět
20. 12. 2020

Mgr. Markétě Balcárkové a Ludmile
Šimíčkové, které se po celou dobu kurzu
staraly o všechny děti.
Mgr. Dobiášová Lucie
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Puding

Korfball
na otevření korfbalového kroužku, který
bude zahájen od 2. pololetí každé úterý
13:45 – 14:30 pro děti 2. - 5. třídy.
Marcela Žingorová,
paní učitelka 4.r.

V pondělí 20. ledna jsme si v pracovních
činnostech s druháčky uvařili svačinku –
vanilkový puding s mandarinkami. Řekli
jsme si, jaké ingredience použijeme a jaký
bude pracovní postup. Také jsme si povídali
o svačinkách, o pravidelné stravě a dělali si
chutě na oblíbená jídla, kterými byla třeba:
krupice, rajská omáčka, palačinky, hranolky
s kečupem nebo třeba meloun. Puding se
nám povedl a jsem zvědavá, kdo z žáků
uvaří puding doma pro někoho z Vás.
Lucie Dobiášová

Že vám korfball nic neříká?
Pro někoho pojem neznámý,
jinému
může
připomínat
basketball. Je to skutečně
míčová hra z Holandska, kdy
soupeří smíšené týmy. Účelem
hry je prohodit míč košem, který
stojí na tyčovém stojanu, ovšem
bez odrazové desky. Hrací doba
je 2 x 30 minut, ale děti včetně
učitelů hrály kratší dobu.
Kluci i holky se zapojili do hry
s nadšením, snažili se o přesné
přihrávky a přestože se ne vždy
trefili do koše, potěšení ze hry
bylo hmatatelné.
Hra nás všechny nadchla
a těšíme se na další zápasy a

Švihadlový turnaj
Dne 30. ledna proběhl v tělocvičně
základní školy tradiční Švihadlový turnaj.
Zúčastnili se ho žáci základní i mateřské
školy. Letošní ročník poznamenala vysoká
nemocnost dětí, soutěžících bylo tedy
podstatně méně, než v předchozích letech. I
přesto se žáci velmi snažili podat co nejlepší
výkon a publikum závodníky povzbuzovalo
a vytvářelo skvělou atmosféru. Na závěr

byli ti nejlepší za své výkony oceněni.
Pěkných cen se dočkali také žáci, kteří se
zapojili do sběru kaštanů a žaludů pro lesní
zvěř.
Po skončení turnaje došlo na rozdání
pololetních výpisů vysvědčení, a následně
si školáci užili jednodenní pololetní
prázdniny.
Mgr. Valchařová Marcela
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SDH TICHÁ 2018 - 2019
Sdružení dobrovolných hasičů Tichá
bude slavit v letošním roce 2020 krásné
jubileum, a to 130 let. Za každým
uplynulým rokem stojí tvrdá práce našich
členů, ať už vidět jde, nebo je veřejnosti
skryta z nezainteresovaných důvodů.
Shrňme si poslední dva roky a dovolte mi
proto osvětlit činnost celého sdružení až
po zásahovou jednotku.
SDH se může pochlubit prací s mládeží,
kde členská základna nespadla pod 20
registrovaných dětí a mládeže. Ze soutěží
se vozila různá ocenění, poháry a medaile
v kategoriích družstev či jednotlivců.
Mládež se na své výkony v hasičském
sportu pravidelně připravuje, v letních
měsících každý čtvrtek vždy 2,5 hodiny
na fotbalovém hřišti a v období zimy
v místní tělocvičně vždy 2 hodiny opět
ve čtvrtky.

Roku 2018 se v zimních měsících
zúčastnila mládež uzlových soutěží
ve Fulneku a Veřovicích. Z těchto
soutěží jsme přivezli čtyři velmi dobrá
umístění. V kategorii dorostu obsadila
Věrka Špačková 2. místo ve Fulneku a
ve Veřovicích 1. místo. V kategorii družstev
získali mladší žáci 2. místo. Mezi trenéry
bral Standa Kurečka stříbro za 2. místo.
V letní části sezony bych zmínil hlavně
1. místo družstva mladších žáků na soutěži
v Janovicích a 2. místo téhož družstva
na soutěži v Ženklavě. Ze zimních soutěží
se nám podařilo v roce 2019 přivézt
pět medailí, a to z Fulneku: družstvo
mladších žáků 2. místo a Věrka Špačková
v jednotlivcích mezi dorostenci 1. místo.
Zároveň soutěžil i Kurečka Stanislav a mezi
trenéry ve vázání uzlů obsadil 7. místo.
Z Veřovic jsme přivezli dvakrát 1. místo,
a to opět v dorostu Věrka Špačková a
družstvo mladších žáků. Sbírku doplnila

Viktorie Špačková 3. místem ve starších
žácích. V létě jsme se s mladšími žáky
zúčastnili osmi soutěží, ze kterých jsme
přivezli dvakrát 3. místo, a to ze soutěže
v Závišicích a z okrskové soutěže
ve Frenštátě p. R. Družstvo starších žáků
se zúčastnilo pouze soutěže v Kunčicích,
odkud přivezli hezké 4. místo.
V celoročním tréninkovém procesu
je nedílnou součástí motivace ve formě
odměn a výletů. Děti už třetím rokem
jezdí na týdenní hasičský pobyt do Radimi
u Krnova, kde stmelují kolektiv, hrají hry,

soutěží a neustále si rozšiřují obzory nejen
v oblasti hasiče. Z kulturního pohledu se
děti každoročně účastní mše na sv. Floriána,
smažení vaječiny a vánočního večírku
s poděkováním a dárky.
Za skvělými výsledky a dřinou jsou
jmenovitě tito trenéři: Kurečka Stanislav,
Štefek Stanislav ml., Kocián Milan, Lukeš
Martin a Kovář Radim. Věřme, že se do
budoucna promítne vynaložené úsilí a
ti mladší jednou po nás převezmou ten
pomyslný štafetový kolík….
Sdružení jako celek má za sebou
taktéž spoustu úspěchů, které se opět
zakládají na obětování volného času.
Jsme nedílnou součástí života na vesnici
a dvakrát ročně sbíráme v obci železný
šrot s elektroodpadem. Po kulturní stránce
pořádáme pro občany jednou za dva roky
tradiční Končinový ples s programem
a v loňském roce jsme na Krmáš nově
připravili
stánek
s
občerstvením.

Ve spolupráci s obcí v posledních letech
vypomáháme se stavěním a kácením máje u
obecního úřadu, jsme přítomni na pokládání

věnců u pomníků 1. a 2. světové války a
měli jsme tu čest dělat stráž s vlajkami při
slavnostním zasazení lípy u 100. výročí
vzniku republiky. Přímo i ve sdružení
udržujeme tradice na utužování kolektivu.
V roce 2018 jsme uspořádali zájezd
na nedaleké Slovensko, zúčastňujeme se
každoročně uctění památky patrona hasičů
sv. Floriána na mši v místním kostele,
smažíme vaječinu a navštěvujeme své členy
při životních jubileích.

Samozřejmě i reprezentujeme obec a
naše SDH na soutěžích v požárním sportu,
a to v kategorii dospělých. Družstvo mužů
a žen pravidelně jezdí na okrskové soutěže,
kde v roce 2018 muži obsadili nádherné
2. místo a tradičně podporujeme soutěž
o Kunčickou bečku, kde máme na startovní
listině vždy dvě družstva.
V roce 2018 proběhla prezentace
tichavských hasičů při podpoře obce
Tichá v soutěži ,,Vesnice roku“ a taktéž
na výstavě sportovních úspěchů občanů a
spolků naší obce. Členové SDH jsou i dárci
krve a od SH ČMS jsme obdrželi pamětní
list za nejvíce registrovaných nových dárců
mezi sdruženími za uplynulý rok 2018.
Po materiální stránce se nám podařila
v průběhu roku 2018 rekonstrukce
hasičárny, která byla zafinancována
ze schválené dotace MZe. Zajistili jsme si
výrobu sborového praporu, který je z větší
části zaplacen ze stánkového krmášového
prodeje, dobrovolných příspěvků vás

Tichavský zpravodaj
občanů do přistavené kasičky a zbytek
z pokladny SDH. Na podporu mládeže
a zakoupení potřebných věcí k řádnému
fungování a trénování jsme opět získali
finance z dotačního programu MSK. Dále
se nám daří plnit podmínky na dotační
programy obce Tichá pro sdružení či
jednotlivce, kde taktéž dostáváme nemalý
finanční obnos.
Zásahová jednotka je zřizována obcí a
pracuje v počtu 13 členů, kteří jsou i zároveň
členy SDH. Jednotka spadá do kategorie
JPO V s výjezdem do 10 minut od vyhlášení
poplachu. V dnešní době je poplach
vyhlašován členům přes mobilní telefon
operačním střediskem (IBC OSTRAVA)
z důvodu neplašení obyvatelstva a z důvodu
efektivity, kdy rozhoduje každá minuta.
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Naše jednotka s místní působností je
předurčena k požárům, živelným pohromám
a spolupráci s IZS (integrovaný záchranný
systém). Za poslední dva roky jednotka
vyjížděla k 47 různým typům událostí,
do kterých jsou započítány zásahy, události
spojené s prevencí, cvičení a další činnosti
pro naše občany. V průměru to jsou dvě
události za měsíc, což rozhodně není málo.
Momentálně máme k dispozici zásahové
vozidlo DA 12 Avia z roku 1991 a DA VW
transportér pořízeným v roce 2016 z dotací

z HZS MSK. Neustále obnovujeme osobní
ochranné pomůcky pro jednotlivé členy, ale
i techniku či vybavení, protože bez nich by
naše práce nebyla účinná a musí i splňovat
bezpečnost v rámci předpisů o požární
ochraně. Členové se pravidelně školí, ať už

Zpráva z klubu důchodců v Tiché za rok 2019
Chtěli bychom vás seznámit, jak se
baví senioři každou lichou středu v klubu
důchodců.
Dne 2. 1. 2019 jsme první schůzku roku
pojali slavnostně a přivítali jsme soubor
Radost z Frýdku-Místku. Svým koncertem
nám zpříjemnili zahájení nového roku.
Nejen kulturou žijeme v klubu, ale myslíme
i na své zdraví. Pozvání v únoru přijala paní
Libuše Rečková, která nám předvedla cviky,
jaké lze cvičit každodenně v domácím
prostředí. Zároveň zodpověděla dotazy
našich členů. Nezapomněli jsme ani na
trénování paměti formou kvízů a luštěnek.
V březnu nás opustila naše dlouholetá
členka klubu paní Stanislava Knollová, se
kterou jsme se byli rozloučit na její poslední
cestě.
Skupina dobrovolných hasičů nám přišla
předvést svůj zkrácený program „Pochování
basy“ vtipným zpracováním dění v naší obci
v uplynulém roce.
S jarním časem se skupina cestovatelů
vydala na výlet do Rožnovského skanzenu
a do výrobny svíček spojených s ukázkami
jejich využití. V červnu byl uspořádán opět
pod vedením pana Pavla Vaňka zájezd na
hrad Sovinec, do arboreta Paseka Makču
Pikču, do přírodní rezervace Rešovské
vodopády a do Jiříkova na stálou výstavu
dřevořezeb. V červnu jsme byli v divadle
Jiřího Myrona na muzikálu Děj se co děj.

V červenci přijal naše pozvání do klubu
pan PhDr. Andrew A. Urbiš z Beskydského
rehabilitačního centra na Čeladné. Seznámil
nás s některými poznatky čínské medicíny
a ze své praxe a ukázal nám cviky na
předcházení nemocí.
V září jsme byli opět s panem Vaňkem
na zájezdě ve Velkých Losinách. Navštívili
jsme zámek, seznámili jsme se s ruční
výrobou papíru. Mohli jsme si zakoupit
jejich výrobky jako suvenýry. Cestou jsme
navštívili historický kostel svatého Michaela
v Maršíkově a město Bruntál se zajímavým
náměstím.
Vzhledem k malé obnově repertoáru v
divadle J. Myrona jsme tentokrát zavítali
do divadla Petra Bezruče v Ostravě na
představení Škola základ života.
Jelikož v loňském roce byla budova
restaurace Fojtství zrekonstruována, byli
jsme vyzkoušet její kuchyni na slavnostním
obědě. Poslední loňský klub se nesl v duchu
blížících se vánoc. Zpestřili jsme si setkání i
vánoční nadílkou.
Snažíme se, aby naše setkání byla něčím
zpestřená, potřebujeme i nové nápady.
Proto zveme seniory, aby přišli mezi nás,
aby neseděli za pecí, ale rozdělili se s námi o
další poznatky ze života v naší obci.

Za klub důchodců Tichá
Jindřiška Nováková

nově či periodicky, na různé funkce nebo
odbornosti. V jednotce máme vyškolené
velitele, strojníky a techniky. Z odborností
se školíme přes dýchací techniku, pilaře,
zdravotní činnost a jiné. Poděkování patří
členům za obětavost a nasazení. Náš volný
čas vkládáme do prací, spojených s hasičem
a prevencí. Kolikrát musíme i odběhnout
od našich nejbližších v době oběda, nočních
hodin nebo ze zaměstnání. Velké díky patří
i rodinám členů jednotky za tolerantnost
a pochopení, že vykonáváme dobrovolně
služby, bez nároku na mzdu a ochranu
pro více jak 1.800 obyvatel naší obce.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám
prostřednictvím tohoto článku poděkoval za
spolupráci a podporu. Velmi si ceníme vaší
náklonnosti, která jde vidět na účasti při
pořádaném Končinovém plese - pochování
basy, ale hlavně i dobrovolnými příspěvky,
kterými jste podpořili vyhotovení praporu,
jenž si pořizujeme v rámci oslav již
zmiňovaného 130. výročí našeho SDH.
Všem Vám přeji mnoho zdraví a spoustu
úspěchů v roce 2020.
Za SDH TICHÁ
velitel jednotky Hoffmann Michal

Loutkové divadlo Ostrava
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se třetí, čtvrtá a
pátá třída vypravily směr Ostrava, podívat
se do loutkového divadla na představení
s názvem Plasťáci útočí. Celá scéna divadla
byla připravena jen pro nás a z představení se
děti dozvěděly, že plasty nejsou v životě vždy
potřeba, právě naopak. Pohádka byla plná
nejrůznějších rekvizit, zvuků a srandovních
scén. Bylo to během školního roku zase něco
jiného a dětem se představení líbilo. Těšíme
se na další rok a další představení.
Rádi bychom také poděkovali sdružení
Unie rodičů, která financovala vstupné
pro všechny žáky.

Youtube a Youtubering
V pondělí 13. ledna 2020 byli žáci třetí,
čtvrté a páté třídy seznamováni s nástrahami
internetového kanálu Youtube v rámci
programu prevence internetu. Během
hodinové přednášky poznali a zjistili, jak
Youtube funguje, co vše s ním lze provádět,
ale také jak to chodí s youtubery, ke kterým
mají žáci v dnešní době velmi blízko.
Seznamovali se také s novými výrazy, které
díky tomuto fenoménu vznikly a vysvětlovali
si, co je na internetu v pořádku a co už ne.
Hodina byla vedena formou her a poznávání,
což žáky bavilo, protože se v internetovém
prostředí pohybují denně.
Mgr. David Pavel
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VÝSLEDKY ZÁPASNÍKŮ

www.zapasticha.cz

18.1.2019 Čechovice
Turnaj: Čechovický Ledňáček v zápase ve volném stylu

25.1.2020 Brno
Turnaj: Brněnský dráček v zápase ve volném stylu

Jméno

Věková
kategorie

Hmotnostní
kategorie

Umístění

Jméno

Věková
kategorie

Hmotnostní
kategorie

Umístění

Daniel
Bělohoubek

přípravka C

25 kg

2. místo

Samuel
Srněnský

přípravka B

28 kg

2. místo

Martin
Holášek

přípravka B

35 kg

2. místo

Sebastián
Srněnský

přípravka B

35 kg

2. místo

Matěj
Svoboda

přípravka A

39 kg

2. místo

Daniel
Bělohoubek

přípravka C

25 kg

2. místo

Jakub Cypra

přípravka B

31 kg

3. místo

Matěj
Svoboda

přípravka A

39 kg

4. místo

NEJLEPŠÍ ZÁPASNÍK ROKU 2019

Výplata honebného

Body za Body za
závody tréninky

Oznámení
Tichá - Mniší

výboru

honebního

společenstva

Poř.

Jméno

Počet
turnajů

1.

Srněnský Samuel

13

116

70

186

2.

Srněnský
Sebastian

12

106

68

174

3.

Srněnská Sofie

12

98

61

159

4.

Martin Holášek

9

74

41

115

5.

Večeřa Damián

8

54

56

110

6.

Svobodová
Barbora

7

48

49

97

7.

Svoboda Matěj

7

43

47

90

8.

Bělohoubek Daniel

5

39

43

82

9.

Švihálek Rostislav

5

39

39

78

10.

Cyprá Jakub

3

19

47

66

11.

Zátopek Matěj

4

20

41

61

LEOPOLD PARMA

12.

Petr Václav

2

8

25

33

13.

Černota Pavel

1

11

11

22

„kronikář Beskyd“

14.

Zrubek Lukáš

1

6

10

16

15.

Šoukal Martin

1

2

8

10

16.

Zdeněk Liška

1

9

?

9

Celkem

Na výroční schůzi jsme také představili naše nové webové stránky:
www.zapasticha.cz
Petr Bordovský - předseda zápasnického oddílu

Výplata honebného za rok 2019 se uskuteční ve dnech
17. 4. 2020 a 24. 4. 2020 v místnosti klubu důchodců
na Obecním úřadě v Tiché. Vždy od 16:00 hodin do 19:00
hodin.
Je připraveno pohoštění - zvěřinový guláš, nealko nápoj
nebo pivo.

PIETNÍ AKCE
Komise pro kulturu a historii
zve širokou veřejnost
na odhalení pamětní desky

umístěné na zrekonstruované
budově Fojtství Tichá

Ve čtvrtek 24. dubna 2020
od 15:30 hod.
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Tichavský zpravodaj
Tichavjánek
Cest, které nás ke zpívání vedou, je
mnoho. Někdo chce být slavný, někdo
chce hrát se svou kapelou pro rodinu a
přátele, někdo si chce zpívat jen tak doma
pro radost… Co mají, ale všichni zpěváci
společného je, dle mého názoru, potěšení,
které nám zpívání přináší.
Ke zpívání je potřeba dostatek trpělivosti,
píle a času, ale dokud člověk zpívá s láskou
a potěšením, tak je na té správné cestě
k dosažení svých přání. Někdo si chce
rozšířit rozsah hlasu, někdo se chce naučit
nějakou svou oblíbenou písničku, to vše
pro nás mohou být cíle, kterých můžeme
postupně krůček po krůčku dosáhnout.
Všichni začátečníci chtějí najít způsob,
jak zlepšit svůj zpěv, ale neví jak na to.
Většinou chtějí všechno umět hned a pak

jsou zklamaní, když to hned prostě nejde.
Zpívat se člověk bohužel nenaučí jen
lusknutím prstu, výsledky se dostavují
postupně. Ale začít se zpěvem je možné
kdykoliv, i v jakémkoli věku. Důležité
je si uvědomit, proč chcete zpívat a mít
ze zpívání, a z každé nové věci, kterou se
ve zpívání naučíte, potěšení.
„Zpívejte kdykoliv a cokoliv chcete,
jak to cítíte a mějte z toho
vždycky radost.“
Se začátkem školního roku 2019/2020
se ohlásily naše pravidelné i nepravidelné
vystoupení s Tichavjánkem. Jako první
jsme absolvovali vystoupení na zahájení
školního roku, kdy jsme svým zpěvem
přivítali prvňáčky a jejich rodinné
příslušníky. Druhé vystoupení bylo velmi
náročné na přípravu. Jednalo se o koncert
zpěváka Petra Bende, se kterým jsme si
zazpívali čtyři písně. Spolupráce i samotný
koncert byl výjimečným zážitkem. Další
vystoupení byla zaměřena na vánoční
téma. Zazpívali jsme nejen při velkolepé
akci: Česko zpívá koledy na frenštátském
náměstí, ale také na každoročním vánočním
jarmarku ve škole. Zpívanou radost a

Služba KARMEL Tichá je bezbariérová
Od léta 2019 prošla služba Slezské
diakonie KARMEL Tichá výraznou
změnou. Služba domova pro osoby
se zdravotním postižením a denního
stacionáře pod záštitou Slezské diakonie je
zde poskytována již od r. 2008.
Díky změnám tak došlo k odstranění
architektonických bariér a služba se
stala zcela bezbariérovou. Bariérovost
objektu byla vyřešena výstavbou výtahu a
vybudováním dvou bezbariérových toalet.
Z důvodu bariérovosti objektu služba
doposud nebyla schopna nabídnout služby
zájemcům s výrazně zhoršenou hybností
nebo na invalidním vozíku, což se teď
změnilo.
Všech 16 klientů se zdravotním
postižením, kteří nyní službu využívají,
tak mohou využívat bezbariérový přístup
do budovy, čímž se zvýšil nejen konfort, ale
především důstojnost zázemí poskytování

služby. Velkým pozitivem je tato změna
nejen pro samotné obyvatele, ale i jejich
rodinné příslušníky a pracovníky služeb,
kteří teď mohou bezproblémově vycházet
s klienty ven z budovy.
Velký DÍK patří vedení obce Tichá a
všem donátorům (Moravskoslezský kraj,
Agrofert), architektovi i stavební firmě.
Ti všichni se na tak významné realizaci a
změně služby nemalou měrou podíleli.
Na fotkách se podívejte, jak šel čas ......
co vše se podařilo a že to nebylo lehké.
autor článku: G.Lhotská,
vedoucí oblasti Novojičínsko
autor fotografie: Z.Hazan, G.Lhotská

veselou náladu jsme přinesli tichavským
seniorům a všem lidem, kteří přišli na Živý
Betlém u Obecního úřadě v Tiché. V lednu
jsme se zúčastnili Novoročního koncertu,
na kterém jsme již stálými hosty.
V plánu máme ještě tradiční vystoupení
pro maminky v tichavském kostele a na
kácení máje v Tiché. Přijali jsme pozvání
na 5. výročí vzniku farního pěveckého
sboru Cantamus - farnosti Kozlovice,
pod vedením sbormistra a varhaníka Jiřího
Tesarčíka, které se bude konat v sobotu 23.
května 2020 v tichavském kostele od 17
hodin. Svou činnost ukončíme vystoupením
na závěr školního roku s přáním krásných a
příjemně prožitých prázdnin!
Děkuji rodičům za podporu v pravidelné
docházce do sboru i na vystoupení.
Všechny „tréninky“ i vystoupení jsou
pro nás důležité. Máme co ukázat, a
naopak se rádi přiučíme něco od starších
a zkušenějších zpěváků. Velké poděkování
patří také žákům, kteří nám vypomáhají na
vystoupeních, přestože již nejsou žáky naší
školy.
Mgr. Lucie Dobiášová
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Změna jízdního řádu autobusové linky 651 a 657

883651 Franštát pod Radhoštěm-Frýdlant nad Ostravicí

Michaela Štefková, za obec Tichá
Michaela Šebelová a David Fojtík, za obec Kunčice p. O.

JUBILANTI
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům dožívajícím se významných životních výročí
v měsících březnu a dubnu 2020:
Božena Pavlíčková
Jaroslava Mičulková
Květoslava Aberlová
Marie Havlová
Jan Švrček
Jaroslav Janda
Jiří Polášek

80 let
		

Bohumil Mladěnka
Jaroslav Piskoř

86 let
		

Marie Šablaturová
Marie Konvičková

89 let

Olga Bordovská

91 let
		
97 let

Josef Adamec

651

XH

XH

XH

XH

Platí od 1. 3. 2020 do 12. 12. 2020

7
9
11
XH XHba XH

zóna ČSAD
ba Vsetín a.s.
Vsetín,
Ohrada
75517:15
01 Vsetín, provoz Kopřivnice, Dělnická 831/81
0 0 Frenštát p.Radh.,u škol
57-59 Vsetín,Ohrada
7:00 9:15 791
10:10
14:35791,
15:15
A13:25
602 533
671,
info: 597
60814:37
508 15:17 17:17
1 1 Frenštát p.Radh.,pož.zbroj.
57-59 tel.:7:02
9:17
10:12
13:27
2 2 Frenštát p.Radh.,Žuchov
57-58-59
7:05
9:20 10:15
13:30
14:40
č.spoje
1
13
3
5
7 15:20
9 17:20
11
3 3 Kunčice p.Ondřejníkem,Rákovec D
58
7:07
9:22 10:17
13:32 14:42
15:22 17:22
XH XH
XH
XH
XH XHba
XH
km
zóna
ba
4 4 zastávka
Kunčice p.Ondřejníkem,kostel
58
7:09
9:24 10:19 13:34 14:44 15:24 17:24
Frenštát p.Ondřejníkem,Huťařství
p.Radh.,u škol
57-59
7:00 9:26
9:15 10:21
10:10 A13:36
13:25 14:46
14:35 15:26
15:15 17:15
50 50 Kunčice
58
7:11
Frenštát p.Ondřejníkem,Holubjanky
p.Radh.,pož.zbroj.
57-59
7:02 9:28
9:17 10:23
10:12 13:38
13:27 14:48
14:37 15:28
15:17 17:17
61 61 Kunčice
58
7:13
Frenštát p.Ondřejníkem,rozc.k
p.Radh.,Žuchov
7:05 9:30
9:20 10:25
10:15 13:40
13:30 14:50
14:40 15:30
15:20 17:20
72 72 Kunčice
žel.st.57-58-59
46-58
7:15
p.Ondřejníkem,Rákovec
58
7:07
9:22
10:17 13:32
83 3K Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st.
õ D 46-58
K
K 10:27
K 14:42
K 15:22
K 17:22
p.Ondřejníkem,kostel
58
7:09 B9:32
9:24 10:29
10:19 13:34
15:24 17:24
94 4K Kunčice p.Ondřejníkem,točna
46-58
7:17
K 14:44
K 15:32
5 85 Kunčice p.Ondřejníkem,Skalka
p.Ondřejníkem,Huťařství
58
7:11 9:26 10:21 13:42
13:36 14:52
14:46 15:26
46-58
6 10
6 Čeladná,u
Kunčice p.Ondřejníkem,Holubjanky
58
7:13 9:28 10:23 13:44
13:38 14:54
14:48 15:28
Ingrstů D
46
7 11
7 Čeladná,pož.zbroj.
Kunčice p.Ondřejníkem,rozc.k žel.st. 46-58
7:15 9:30 10:25 13:46
13:40 14:56
14:50 15:30
46
8 11
Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st.
õ
46-58
K Čeladná,hotel
K
K 10:27 13:47
K 14:57
K
K
Prosper
46
9 12
Kunčice p.Ondřejníkem,točna
46-58
7:17 B9:32 10:29 13:49
Bělidla
46-48
K Čeladná,u
K 14:59
K 15:32
8 Pstruží,rozc.Frýdlant
Kunčice p.Ondřejníkem,Skalka
46-58
13:42 15:01
14:52
13
48
13:51
10 Frýdlant
Čeladná,u
Ingrstů D Dědina,střed
46
13:44 15:02
14:54
13
n.Ost.,Nová
48
13:52
11 Frýdlant
Čeladná,pož.zbroj.
46
13:46 15:03
14:56
14
n.Ost.,Nová Dědina,Menšík
48
13:53
11 Frýdlant
Čeladná,hotel
Prosper
46
13:47 15:04
14:57
14
n.Ost.,Beskyd
48
13:54
12 Frýdlant
Čeladná,u
Bělidla
46-48
13:49 15:05
14:59
15
n.Ost.,Norma
48
13:55
13 Frýdlant
Pstruží,rozc.Frýdlant
13:51 15:07
15:01
16
n.Ost.,žel.st. õ
48
13:57
13 Frýdlant n.Ost.,Nová Dědina,střed
48
13:52 15:02
X jede v pracovních dnech
D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání
õ možnost přestupu na železniční dopravu
14 Frýdlant
n.Ost.,Nová
Dědina,Menšík
13:53 15:03
spoj
s bezbariérově
přístupným
vozidlem 48
H
14 Frýdlant n.Ost.,Beskyd
48
13:54 15:04
ba nejede od 1.7.20 do 31.8.20
15 Frýdlant n.Ost.,Norma
48
13:55 15:05
B na spoj 13 navazuje v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,točna spoj 16 linky 883657 do Tichá a Franštát (bez přestupu)
16 Frýdlant
13:57 15:07
5 vyčkán.Ost.,žel.st.
v zastávce õ
Frenštát p.Radh.,u 48
škol příjezdu spoje 23 linky 882696
nejvýše 5 minut
A spoj
zastávka

Pracovní dny
Pracovní dny

0
1
2
3
4
50
61
72
K3
84
5
6
7
K
8

km

jedeplatí
v pracovních
dnech
na znamení
nebo
požádáníInformace
možnost
přestupupřepravních
na železniční
dopravu jsou
X
D spoj zastavuje
õo tarifu
Na lince
tarif Integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského
krajejen
ODIS,
vyhlášený
dopravcem.
a smluvních
podmínkách
spoj s bezbariérově
přístupným
vozidlem
H
zveřejněny
ve vozidlech na
lince.
Na
je povolen
nástup
do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.
nejede
od 1.7.20
do 31.8.20
ba lince
B na spoj 13 navazuje v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,točna spoj 16 linky 883657 do Tichá a Franštát (bez přestupu)
A spoj 5 vyčká v zastávce Frenštát p.Radh.,u škol příjezdu spoje 23 linky 882696 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou
zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.
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ČSAD Vsetín a.s.

Vsetín,Ohrada 791 Vsetín, Ohrada 791, 755 01 Vsetín, provoz Kopřivnice, Dělnická 831/81
tel.: 602 533 671, info: 597 608 508
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Gertruda Adamcová

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea,
aby toto oznámili na obecní úřad - můžete osobně, zaslat poštou
anebo případně napsat na emailovou adresu: obecni.urad@ticha.
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ČSAD Vsetín a.s.
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Soboty, neděle a státem uznané svátky
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883651 Franštát pod Radhoštěm-Frýdlant
č.spoje
1 nad
13 Ostravicí
3
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Pracovní dny

70 let
		

651

Vsetín,Ohrada 791 Vsetín, Ohrada 791, 755 01 Vsetín, provoz Kopřivnice, Dělnická 831/81
tel.: 602 533 671, info: 597 608 508

Pracovní dny
Pracovní dny

Na základě Vašich četných podnětů ke zrušení linek jsme vedli
opakovaná jednání o obnovení alespoň jednoho spoje s tímto
výsledkem:
Na lince 651 bude od 1. března zaveden spoj č. 13 v 9:15 hodin
z Frenštátu, na který navazuje v zastávce Kunčice p. O., točna,
linka 657 spoj č. 16 bez přestupu přes Tichou do Frenštátu.
Na čelním panelu autobusu bude v horním řádku uveden název
konečné zastávky spoje, tzn. Kunčice p. O., točna. Na spodním
řádku pak bude uvedeno „a dále do Tiché“.
Spoj 651/13 dojede na točnu v 9:32 hodin, takže je zajištěn
také dostatečný čas na přestup na spoj 343/13 (na Čeladnou a
do Frýdlantu n. O.), který odjíždí v 9:42 hodin.
Jedná se o jediný kompromis, kterého bylo možno v současné
situaci docílit.
Děkujeme za pochopení a věříme, že znovuzavedení spoje
oceníte.

Platí od 1. 3. 2020 do 12. 12. 2020

ČSAD Vsetín a.s.

6:13
6:16
6:18
6:19
6:21
6:23
6:25
6:27
6:28
6:30
6:32

X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání
jede v neděli a ve státem uznané svátky
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
+
H
õ možnost přestupu na železniční dopravu
ba nejede od 1.7.20 do 31.8.20
A spoj 1 vyčká v zastávce Frenštát p.Radh.,u škol příjezdu spoje 1 linky 883634 nejvýše 3 minut
A spoj 3 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 1 linky 883637 nejvýše 5 minut
B na spoj 3 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 1 linky 883637 do Lhotka
A spoj 19 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 7 linky 883637 nejvýše 5 minut
B na spoj 19 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 7 linky 883637 do Lhotka
A spoj 21 vyčká v zastávce Frenštát p.Radh.,u škol příjezdu spoje 26 linky 863980,spoje 23 linky 883634 nejvýše 5 minut
A spoj 21 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 9 linky 883637 nejvýše 5 minut
B na spoj 21 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 9 linky 883637 do Lhotka
A spoj 27 vyčká v zastávce Frenštát p.Radh.,u škol příjezdu spoje 30 linky 863980 nejvýše 5 minut
A spoj 27 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 11 linky 883637 nejvýše 5 minut
B na spoj 27 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 11 linky 883637 do Lhotka
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou
zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.

Zpráva z obecní knihovny
V roce 2019 navštívilo obecní knihovnu
610 čtenářů, z toho 60 čtenářů mladších
15 let.
Celkem bylo vypůjčeno 2 347 titulů,
z toho:
- 20 ks naučná literatura
- 14 ks naučná literatura pro děti

- 191 periodik a jiných dokumentů
- 122 ks krásné literatury dětem
- 2000 ks krásné literatury pro dospělé.
Možnosti použít internet v knihovně
využilo 57 občanů Tiché, hlavně děti.
Vzdělávací a informační akce o literatuře
a chodu knihovny se zúčastnilo celkem

57 dětí ze základní školy se čtyřčlenným
doprovodem.
Chtěl bych poděkovat všem občanům,
kteří se podíleli na rozšíření knižního fondu
naší knihovny.
Jiří Vraspír, knihovník

Tichavský zpravodaj
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1510 - 510 let první písemná zmínka o dřevěném kostele v Tiché
1695 - 325 let od selská rebélie na Hukvaldském panství
7. 2. 1850 uplyne 170 let od narození Josefa Blažka, studoval
na technice ve Vídni, kde se také aktivně hudebně projevoval.
Po svém návratu do Kroměříže se stal sbormistrem místního
pěveckého spolku Moravan (1880−1882, poté byl jmenován
jeho čestným členem). Během svého dalšího života pobýval
v Holešově (působil jako holešovský sbormistr ) a opět
v Kroměříži. Sbormistr Josef Blažek byl otcem skladatele
Viléma Blažka. Zemřel 12.2.1917 v Kroměříži.
7. 3. 1850 170. výročí narození prvního prezidenta ČSR Tomáše
Garrigua Masaryka.
1870 uplyne 150 let od ukončení těžby železné rudy (obsah železa
10-25%) na území obce. Těžba probíhala v hloubce 5-10 m
(důl Mikoláš a Martin) a naši předkové ji vozili (starou
cestou přes Humbarek) do frýdlantských železáren, které
existovaly od r. 1618 a v době největší slávy v r.1842 vyrobily
2900 tun železa za pomocí dřevěného uhlí (Rudolfova huť
ve Vítkovicích vyrobila o 100 tun méně, ale za pouhé 2 roky
dosahuje produkce bezmála 700 tisíc tun za použití černého
uhlí). Památkou na tuto činnost byly četné výsypy takzvané
„spliže“ na horním konci (Živičky) a také odvodňovací
kanálky na štolovou vodu, na které je možno narazit při
výkopech. Ukončena byla po zahájení dovozu rudy bohatší
na železo ze Švédska (obsah až 80%) díky železnici.
1875 uplyne 145 let odkdy byla tichavská expozitura proměněna
na farní úřad a prvním jmenovaným farářem byl páter
František Pavlík.
1. 3. 1880 uplyne 140 let od narození Josefa Parmy, druhorozeného
syna z třetí generace Parmů, který byl po smrti otce pověřen
vedením tichavské továrny. Prožil v ní složité období stále
menší prosperity i její zánik. Ještě v roce 1918 dokončil
elektroinstalaci v továrně a ve svých obytných domech, rovněž
v úřednickém domě a v hospodářských budovách. V téže
době bylo v tkalcovně vyřazeno staré vodní kolo a nahrazeno
Kaplanovou turbínou. Zemřel 23.1.1941 a je pochován
v tichavské hrobce.
1. 4. 1890 uplyne 130 let od založení Dobrovolného sboru
hasičského, jehož zakladatelem byl starosta obce a rolník Josef
Havel. V obecní radě byl Josef Havel, Leopold Parma, Jan
Zátopek, Antonín Vašek, Jan Mužný. Prvním předsedou sboru
byl Josef Havel, náčelníkem a jednatelem Bohdan Gerlich.
1905 uplyne 115 let od stavby pletárny v areálu bývalé Loany
Frenštát, kterou postavil příborský továrník Alfréd Reiser
na katastru obce Tichá na hranici Frenštátu. Punčochy se
vyráběly nejprve na úzkých plochých strojích, později už
využívali na doplétání šlapek okrouhlých mechanických strojů
poháněných transmisí a parním strojem. Modernější stroje
nakupovali od firem Schubert a Walter (Německo), Maxim
(Anglie) a Invincible (USA). Při plné produkci pracovalo
v pletárně až 350 lidí. V důsledku krize v 30. létech a následně
sníženého odbytu pletených výrobků musela být továrna v roce
1935 uzavřena. Výroba byla obnovena až po 2. světové válce.

7. 3. 1920 uplyne 100 let od uvedení divadelní hry „O pyšném
Janíčkovi“ (na počest 70. narozenin TGM uspořádala škola).
7. 3. 1930 ve výročí 80. narozenin prezidenta T.G.Masaryka byla
v nové budově tichavské školy zasazena pamětní deska.
Tu „z vděčnosti věnuje obec Tichá“. V roce 1935 pak byl TGM
jmenován čestným občanem Tiché.
1920 – 1922 – výstavba cesty od křižovatky na Kozlovice do Kunčic
( nákladem 101 454,-).
29. 3. 1925 uplyne 95 let od úmrtí p. faráře Aloise Ulmanna.
12. 7. 1925 uplyne 95 let od nástupu nového p. faráře P. Eduarda
Sasína, kaplana v Mor. Ostravě, rodáka z Příbora (odešel
do Kelče, na jeho místo dosazen administrátor Alois Hlaváč).
31. 12. 1925 uplyne 95 let od odchodu do důchodu nadučitele
Emila Bordovského, rodáka z Frenštátu p. R., působil v Tiché
od 1.9.1899, zakladatel Sokola, kronikář.
1930 uplyne 90 let od dokončení stavby kulturního domu – tehdy
Lidový dům, akce spolku Orel – Strana lidová.
29. 3. 1940 uplyne 80 let od smrti Leopolda Parmy, nejstaršího syna
z třetí generace Parmů. Po ženitbě v roce 1905 s Mariannou,
rozenou Reiserovou z Klokočova u Příbora, začíná podnikat
se svým švagrem Alfrédem Reiserem, spolumajitelem velké
pletárny v Klokočově a akcionářem mnoha továren v severních
Čechách. A. Reiser se v témže roce oženil s Leopoldovou
sestrou Štěpánkou. Bratři Reiserové (Alfréd a Theodor)
vlastnili už několik odboček klokočovské pletárny. Narozen
26.10.1877, pohřben do rodinné hrobky v Tiché.
19. 2. 1945 uplyne 75 let od smrti Ferdinanda Vojtka, hudebník.
Vyučený tkadlec hrál na housle, dechové nástroje, klavír a
varhany, v letech 1912–13 byl ředitelem kůru ve Frenštátě,
1915-18 kapelníkem vojenské hudby, po I. světové válce hrál
na varhany v Tiché a později ve Frenštátě, kde byl i učitelem
hudby. Otec varhaníka Jaroslava a pěvkyně Marie Paříkové.
Narozen 1. 2. 1872 ve Frenštátě pod Radhoštěm.
10. 4. 1945 uplyne 75 let od zavraždění 219 osob, moravských
odbojářů, spolupracovníků paraskupiny Clay - Eva v Mauthausenu, která působila na Moravě. Mezi nimi byl i tichavský
rodák čet. strážmistr v.v. Jan Filip nar. 9.3.1897 na č.p. 71 (tehdejší byty pro zaměstnance Parmovy továrny, mezi KD a ZŠ).
6. 5. 1945 uplyne 75 let od osvobození obce, v časných ranních
hodinách oddíly 18. armády 4. Ukrajinského frontu Rudé
armády, které přicházely od Kozlovic a Kunčic p. O.
3. 6. 1945 75 let od otevření fotbalového hřiště na dolním konci.
20. 7. 1945 uplyne 75 let od železničního neštěstí, 8 mrtvých, z toho
4 děti, během osídlování pohraničí, z Tiché se vystěhovalo
48 rodin.
15. 9. 1950 – 70 let zahájení výroby v cihelně, denně 8 – 10 000 ks.
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1970 – 50 let co byl přestěhován vedle hřbitova dřevěný včelín
se 3 úly a včelstvy, který obec odkoupila od JZD.
6. 7. 1980 uplyne 40 let od úmrtí Josefa Štefka, básníka a
výtvarníka. V linorytech a v poezii vyjadřuje lásku k rodnému
kraji. V edici „Ve stínu Radhoště“ vyšel v roce 1934 soubor
jeho linorytů „Z pod hor …“ sbírka veršů z vlastními kresbami
„Zpěvy rodného kraje“ vyšla ve Frenštátě v roce 1971. Jeho
texty Pod Radhoštěm, Co sa s tebú, synku, co sa s tebú stalo?
Moravěnko, zemi rodná! a Kopanská zvonička zhudebnil
Jaroslav Křička. Narozen 26.4.1901 v Tiché.
3. 6. 1990 30 let od obnovení pomníku T. G. Masaryka. Původní
pomník byl odhalen v neděli 28. srpna 1938. V době okupace
byl uložen ve skladišti na sokolském stadiónu. Po osvobození
v roce 1945 byl znovu postaven na původní místo. V noci
na 19. května 1953 byl určitou skupinou vandalsky stržen.
3. 2. 2010 uplyne 10 let od úmrtí Antonína Kloudy (nar. 26.6.1929).
Výtvarník, významný tvůrce mozaiky a vitráží na mnoha
místech nejen České republiky, autor mozaiky sv. Mikuláše a
okenních vitráží v kostele sv. Mikuláše v Tiché (1989). Jeho
práci nalezneme také v Bazilice Zvěstování Panny Marie
v Nazaretě, kde umělci z celého světa zobrazili ve svých
mozaikách Pannu Marii. A. Klouda svým dílem zastupuje
Českou republiku. Pohřben v Praze - Břevnově.
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Výstavní síň v Kulturním domě v Tiché

Slavnostní zahájení výstavy
ke 130. letům založení SDH Tichá
Kdy: 3. května 2020 od 12:00 do 16:00 hodin
Vernisáž se uskuteční v 12:00 hod. na hasičský svátek sv. Floriána
za doprovodu dechové kapely.
Výstava potrvá do 27. srpna 2020 (dle otevírací doby).

Výstava „Masarykův odkaz“
Kdy: září
23. července 1928 navštívil nedaleký Frenštát p. Radhoštěm všeobecně vážený prezident
Tomáš Garrique Masaryk. Tato návštěva se udála k 10. výročí vzniku samostatného
Československa. Prezidentova návštěva ovlivnila i obyvatelé obce Tichá. K výročí
prezidentových 80. narozenin byla v roce 1930 v nové budově tichavské školy zasazena
pamětní deska. Tu „z vděčnosti věnuje obec Tichá“. V roce 1935 byl T. G. M. jmenován
čestným občanem obce Tiché.
Pamětní deska však byla z neznámých důvodu odstraněna.
Na 14. září 2020 připadá 83. výročí úmrtí T.G.M. (* 7. 3. 1850 Hodonín † 14. 9. 1937
Lány). Při této příležitosti bude pamětní deska navrácena na budovu ZŠ. Poté proběhne
slavností otevření výstavy s názvem „Masarykův odkaz“. Expozice bude zapůjčená
z Masarykova demokratického hnutí z Prahy. Konkrétní termín otevření výstavy bude
oznámen v dalším zpravodaji.

V současné době je ve výstavní síni umístěna výstava
o historii obce Tichá.

OTEVÍRACÍ DOBA
ČTVRTEK 15:30 – 17:30

Poděkování
Jménem školní družiny, bychom chtěli poděkovat Unii rodičů
za pěkný a účelný dar do školní družiny. Vychovatelky a žáci.

Mimo otevírací dobu je možné zajistit prohlídku po telefonické domluvě
s p. Kateřinou Andělovou. Tel.: 605 518 229.

K0MISE PRO MLÁDEŽ A SPORT PŘI OÚ TICHÁ POŘÁDÁ

2. ROČNÍK

NOHEJBALOVÝ
TURNAJ
TROJIC

Obec Tichá

23.5.2020 od 9:00

MULTIFUNKCNI HRISTE TICHA
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V TĚLOCVIČNĚ

Základní škola a mateřská škola Tichá,
příspěvková organizace

vás všechny srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ve čtvrtek 19. března 2020 od 7.50 do 11.35 hodin
Pozvání platí nejen pro rodiče žáků školy, ale i pro širokou veřejnost.

PREZENTACE
ZAHÁJENÍ
ÚVODNÍ ZÁPAS
VYHLÁŠENÍ VITĚZŮ
A PŘEDÁNÍ CEN

900- 915
915- 930
930
PO
SKONČENÍ
TURNAJE

 MAXIMÁLNĚ 10 DRUŽSTEV
 PRO DOROST A DOSPĚLÉ
 STARTOVNÉ 100,-/os (HRADÍ SE NA MÍSTĚ)
V CENĚ PIVO/NEALKO A GULÁŠ
 PŘIHLÁŠKY A DOTAZY DO 10.5.2020
sportovnikomiseticha@centrum.cz
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Zveme všechny předškolní děti a jejich rodiče na

pro školní rok 2020/2021
2.dubna 2020

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

 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
 přezůvky pro dítě

K zápisu se dostaví děti narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
a děti, kterým byla odročena školní docházka v roce 2019.

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

Spolek

vyhlašuje při příležitosti Dne Země

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
určenou dětem a mládeži obce Tichá na téma:

CHRAŇME ZEMI, ABY SE NÁM DOBŘE ŽILO

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek











Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických

důvodů

 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
úterý 24. 03. 2020
v časech: 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 hodin
místo sběru: Kulturní dům v Tiché

Pravidla soutěže:
Technika, formát, použití materiálů: libovolná
Označení všech prací: název, jméno autora, věk, kategorie, adresa.
Příjem prací: KD - výstavní síň, každý ČT od 15:30 do 17:30 hodin.
Uzávěrka soutěže: 16.dubna 2020
Věkové kategorie
Kategorie 1. 4-6 let,
2. 7-8 let,
3. 9-10 let,
4. 11-14 let,
5. 15-18 let.

O co soutěžíte?
Hry, knihy, výtvarné potřeby
a další věcné ceny.

Vyhodnocení
Ukázka výtvarných prací, samotné vyhodnocení soutěže a předávání cen vítězům
proběhne dne 1. května 2020 u příležitosti Stavění máje v centru obce od 13:40
do 14:00 hodin. Oceněné práce budou taktéž zveřejněny na webových stránkách
https://tichanek.iplace.cz/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dne 23. dubna 2020 spolek Tichánek společně s Komisí životního
prostředí obce Tichá pořádá při příležitosti Dne země v areálu
Horečky Ranč naučně ekologický program. Čeká vás prohlídka ranče
s výkladem, povídání o zvířatech, ekologií a soutěže. Program je
připravem pro děti z MŠ a ZŠ Tichá. Zároveň zveme na tuto akci
všechny rodinné příslušníky. Doprava pro děti ZŠ a MŠ v doprovodu
pedagogů je zajištěna obcí Tichá.
Akce se koná od 8:00 – 11:30 hod., vstup bezplatný.
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Vás co nejsrdečněji zve na pravidelné

Spolek

Tvoření bude probíhat v objektu Karmel Tichá, č.p. 295 (vstup od hlavní silnice)
v keramické dílně vždy v LICHÉ STŘEDY
libovolně od 16:00 do 18:00 hod. (bez rezervace)
vstup 50,- Kč/os.
(poplatek za hlínu, pomůcky a el. energii)

Kontaktní osoba:
Dana Kocourková, tel.: 739 067 169














sobota

4. dubna
Pojďme společně
uklidit Tichou!
Sraz dobrovolníků v 9 hod.
před budovou obecního
úřadu.
S sebou pracovní oděv, pevnou
obuv a hlavně dobrou náladu! 
Občerstvení zajištěno.
Máte tip na místo v obci, které je potřeba uklidit?
Kontaktujte nás na tel. číslo:
774 192 922 nebo 739 067 169.
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PRO SENIORY

ZDARMA!

OTESTUJTE SVŮJ POTENCIÁL

V CENTRU BEZPEČNÉ JÍZDY
REGISTRUJTE SE NA WWW.JEDUSDOBOU.CZ

Kurz bezpečné jízdy pro aktivní seniory ve věku od 65 let ZDARMA

Co Vás na kurzu čeká?
krizové brzdění a zvládnutí smyku
zdravověda
novinky v dopravních předpisech
a jiné zajímavosti

KAREL LOPRAIS
PATRON PROJEKTU

Kde můžu Jedu s dobou absolvovat?
Centra bezpečné jízdy po celé ČR - Třinec, Příbram, Ostrava, Most, Jihlava,
Sosnová u České Lípy, Hradec Králové, Vysoké Mýto
Projekt JEDU S DOBOU je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
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KULTURA
V OBCI TICHÁ

15.02.

KULTURNÍ DŮM > 15:00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - Unie rodičů
14.03.

KULTURNÍ DŮM > 15:00 / 17:00 / 19:30

FILMOVÝ DEN
21.03.

KULTURNÍ DŮM > 20:00

DISKOTÉKA
28.03.

KULTURNÍ DŮM > 18:00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

11.04.

KULTURNÍ DŮM > 18:00

"TVÁŘE" PETRA RYCHLÉHO (předprodej na OÚ)
01.05.

PŘED OBECNÍM ÚŘADEM > 14:00

STAVĚNÍ MÁJE s programem (POŠTÁR)
30.05.

PŘED OBECNÍM ÚŘADEM > 13:00

KÁCENÍ MÁJE s programem (DĚDA MLÁDEK ILEGAL BAND)
05.06.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ > 15:00

DĚTSKÝ DEN - Unie rodiců
26.09.

KULTURNÍ DŮM > 18:00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
17.10.

KULTURNÍ DŮM > 20:00

KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA (Horkýže slíže revival, Arriön, aj.)
14.11.

KULTURNÍ DŮM > 15:00 / 17:00 / 19:30

FILMOVÝ DEN
29.11.

PŘED OBECNÍM ÚŘADEM > PROGRAM OD 15:00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

12.12.

KULTURNÍ DŮM > 18:00

ADVENTNÍ KONCERT
20.12.

PŘED OBECNÍM ÚŘADEM > 15:00

ŽIVÝ BETLÉM
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