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Slovo starostky

Čas vánoční se přiblížil, a to pro nás všech-
ny znamená spoustu věcí. Zase jsme o rok 
starší, o nové zkušenosti bohatší, o znalosti 
chytřejší, možná někteří unavenější, ale stále 
jsme, a to je hlavní. Ne každý den v roce 
musí být radostný nebo zrovna povedený. 
Ale každý v sobě drží naději, že ty další dny 
budou lepší. A to je to hlavní. Držet v sobě 
naději, věřit ve štěstí a dobro, umět vstát 
a jít dál. Ale umět najít si čas se v dnešní 
uspěchané době zastavit, zadumat, podívat 
se za sebe nebo dokonce kolem sebe, to také 
patří mezi to hlavní. A abychom si ten čas 
přemítání a hodnocení ozvláštnili, připravili 

jsme i my pro Vás speciální vydání toho 
zpravodaje, který Vám i snad napomůže 
v tom, se v době trochy volna a sváteční 
nálady na chvíli posadit a poohlédnout se 
za uplynulým rokem a oživit si paměť jak 
v textech, tak v obrázcích. Na obrázky se 
rádo dívá, proto i kalendář na rok 2018, 
který je k dostání na Obecním úřadě, je 
plný vzpomínek ve fotografi ích. 

Čas vánoční si sám říká a napovídá, že 
bychom neměli zapomínat na ty, které už 
můžeme vidět právě jen na obrázcích. Čas 
vánoční nás nabádá k poklidu, k lásce k bliž-

nímu a pohodě a kamarádství. Čas vánoční 
od nás také vyžaduje umět poděkovat a po-
přát si.

Poděkování patří všem dobrým lidem, 
kterým není lhostejný život na malé obci, 
kteří během roku se podíleli na zkrášlení 
veřejného prostranství v obci, na akcích, 
jenž měly pobavit i zaujmout naše občany. 

Díky patří členům všech komisí, spolkům 
a uskupením, vedoucím volnočasových ak-
tivit, Jednotce sboru dobrovolných hasičů, 
panovi Vaňkovi Fr., který upravil studánku 
Jaštírku na severním svahu Tichavské hůrky 
a mnoho dalším, kteří se do života na obci 
zapojují. Poděkování patří i podnikatelům, 
kteří taktéž oživují ruch obce a přispívají 
k pocitu, že i na malé obci se dá podnikat. 

Přání je jednoduché. Poklidné a usměvavé 
Vánoce. Všem hlavně hodně zdraví do ce-
lého roku 2018, mnoho elánu a odhodlání, 
kus toho štěstíčka a lásky, a pokud možno, 
umět zachovat chladnou hlavu. Přeji všem 
pohodový rok 2018.

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce

Informace obecního úřadu

•  Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpa-

dové hospodářství s.r.o., provozovna Frý-

dlant n. O. , v měsících lednu a únoru 2018:

-  popelnice: (vždy středa, sudý týden)
 leden        10.01., 24.01.2018
 únor         07.02., 21.02.2018

•  Poplatek za psa je splatný do 31.03.2018, 

výše poplatku zůstává stejná jako v minu-

lém roce:

-  držitel psa bydlící v domě s nejvýše dvě-
ma byty 150 KČ

-  důchodce bydlící v domě s nejvýše dvě-
ma byty 100 Kč

-  držitel psa bydlící v domě s více než dvě-
ma byty 200 Kč

-  důchodce bydlící v domě s více než dvě-
ma byty 150 Kč

Poplatek za druhého a dalšího psa jednoho 
majitele se navyšuje o 50 Kč.

• Místní poplatek za odpady je splatný do 

30.06.2018 a je stanoven ve výši 380 Kč na 

jednoho poplatníka.

Poplatky můžete hradit do poklad-

ny obce, případně převodem na účet 

č. 6023801/0100, jako variabilní symbol 

uveďte číslo popisné Vaší nemovitosti.

• SmVaK oznamují nové ceny vodného a stoč-

ného s účinností od 01.01.2018:

-  vodné 37,08 Kč/m3 bez DPH
  42,64 Kč/m³ s DPH
-  stočné 33,42 Kč/m³ bez DPH
  38,43 Kč/m3 s DPH

•  Dáváme na vědomí uzavření obecního úřa-

du pro veřejnost ve dnech 27. – 29.12.2017.

• Kalendář Tiché 2018 je k dispozici a k ode-

brání na Obecním úřadě za cenu 50 Kč.

Všem občanům přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků 

a šťastný nový rok 2018.

Obecní úřad Tichá
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Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zák. o dani z nemovitostí

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Nový Jičín, dokončil 
obnovu katastrálního operátu přepracová-
ním v katastrálním území Tichá na Moravě 
a vyhlásil jeho platnost dnem 29.11.2017.

Důsledkem obnovy katastrálního operá-
tu může být jako změna výměry parcel, tak 

změna poplatníka daně z pozemku. Poplat-
níkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku 
představují pronajaté pozemky, jestliže jsou 
evidované v katastru nemovitostí zjednodu-
šeným způsobem, kdy je poplatníkem daně 
nájemce. Po skončení obnovy katastrálního 

operátu již pozemky nejsou evidovány zjed-

nodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona 

č. 256/2013 Sb., katastrální zákon), proto se 

poplatníkem stává vlastník.

Změna výměry parcely i změna poplatní-

ka daně z nemovitostí jsou okolnostmi roz-

hodnými pro vyměření daně z nemovitostí. 

Vlastník nemovitosti je tedy povinen za 

nemovitosti dotčené provedenou obnovou 

katastrálního operátu, při které u nich došlo 

ke změnám těchto rozhodných okolností, 

podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na 

rok následující po roce, v němž tyto změny 

nastaly.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je po-
vinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku 

(31.1.2018). Pokud tak v zákonem stanove-
ném termínu neučiní, vznikne mu podle usta-
novení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňo-
vý řád, povinnost zaplatit pokutu, nepodá-li  
daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, 
nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě. 

A JEŠTĚ DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Pokud půjdete na fi nanční úřad podávat 

dílčí či úplné daňové přiznání, nemusíte 

pro tyto účely předložit nový výpis listu 

vlastnictví – fi nanční úřad má přístup do 

evidence katastru nemovitostí.

Informace uživatelům hrobových míst

Obecní úřad Tichá informuje nájemce 
hrobových míst na pohřebišti v Tiché, že 
k 31.12.2017 končí platnost převážné části 
nájemních smluv za pronájem hrobových míst 
a je nutné je od roku 2018 obnovit. 

Podle zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví 
vzniká nájemní vztah k hrobovému místu na 
základě smlouvy o nájmu hrobového místa 
uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště 
jako pronajímatelem a nájemcem. V přípa-
dě, že se jedná o nájem hrobového místa 
v podobě hrobu, musí být doba, na niž se 
smlouva uzavírá, stanovena tak, aby od po-
hřbení mohla být dodržena tzv. tlecí doba 
stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž 
se hrob nachází. V případě obce Tichá je tlecí 
doba stanovena na 15 let.

Žádáme nájemce, kterým končí nájem-
ní smlouvy za pronájem hrobového místa, 
aby se v průběhu roku 2018 dostavili na 
obecní úřad k prodloužení smlouvy a do-
placení nájmu. Z důvodu probíhajících uzá-
věrkových prací na začátku roku prosíme, 
abyste s uzavíráním smluv vyčkali alespoň 
do března 2018.

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

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

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

Uzavírání nájemních  smluv na pronájem 

hrobového místa

1.  V případě, že do hrobového místa v podobě 
hrobu nebyly v průběhu uplynulého nájem-

ního období uloženy lidské ostatky, bude 
nájemní smlouva uzavřena na 5 let.

2. Pokud bylo v průběhu minulého nájemní-
ho období do hrobového místa v podobě 
hrobu pohřbíváno a nájemce se nedosta-
vil k prodloužení toho času platné nájemní 
smlouvy a k doplacení nájmu na období tr-
vání tlecí doby, bude nájem prodloužen tak, 
aby byla dodržena tlecí doba 15 let.

3.  V případě hrobového místa pro urnový 
hrob budou nájemní smlouvy uzavírány na 
5 let.

4. V případě, že v průběhu platné nájemní 
smlouvy dojde k uložení lidských ostatků 
do hrobového místa v podobě hrobu, je 
nájemce nebo dědic povinen sjednat pro-
dloužení platnosti nájemní smlouvy tak, 
aby byla dodržena tlecí doba 15 let.

Výše poplatku

za pronájem hrobového místa

Nájem hrobového místa: 5,- Kč/m²/rok
Služby spojené s nájmem: 20,- Kč/m²/rok
Cena celkem: 25,- Kč/m²/rok

Rozsvěcení vánočního stromu

První adventní neděli se za tmy sešlo něko-
lik tuctů občanů i občánků, aby byli přítomni 
rozsvěcení vánočního stromu. Pan místosta-
rosta překvapil, ale i ostatní dospěláci byli při-
praveni, oslavit svítící strom něčím na zapití. 
Když se něco zdaří, umíme zatleskat, v rukavi-
cích jsme nerušili veselou náladu, dobrá věc se 
podařila, bílá světla zazářila. Oproti městům 
a jiným obcím máme ještě stále velkou výho-
du - strom nemusíme hledat a obtížně stavět. 
Náš společný strom září, přejme si, aby i ve 
všech domácnostech byla u stromečku veselá 
nálada. Při dobrém zdraví  bude i štěstí. Štěstí 
je, že jsme, že můžeme vidět hezké kolem se-
be a šíříme obsah slova štěstí a radost mezi 
své blízké, známé i mezi náhodné kolemjdou-
cí. Nejen o takovéto akci se pohodlně dozví-
te, když si na obci vyžádáte zasílání infosms 
zpráv do mobilního telefonu.
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Usnesení č. 21/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 15.11.2017

Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

21/409:  1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Slačíka a Bc. Stanisla-
va Palackého, zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou;

21/410:  1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce;
21/411:  1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 20/2017 ze dne 

13.09.2017;
21/412:  1)  schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s MASTER IT Technolo-

gies, a.s., Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ 27851931, DIČ CZ27851931, jejímž předmětem je vybu-
dování varovného a vyrozumívacího systému v ochraně 
před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice p. O., celková 
cena díla činí 6 311 186 Kč bez DPH;

 2)  pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedené smlouvy;
21/413:  1) schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 419/3 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 v k.ú. Tichá na 
Moravě z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Tichá;

21/414:  1) schvaluje prodej pozemku parc.č. 1529/6 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. Tichá na Moravě v rámci 
majetkoprávního narovnání pozemků za cenu 750 Kč + 
úhrada nákladů souvisejících s prodejem (znalecký posu-
dek a návrh na vklad do katastru nemovitostí);

21/415:  1) schvaluje prodej pozemku parc.č. 910/3 vodní plocha s bu-
dovou o výměře 1 m2 v k.ú. Tichá na Moravě v rámci ma-
jetkoprávního narovnání pozemků za cenu 150 Kč + úhrada 
nákladů souvisejících s prodejem (znalecký posudek a ná-
vrh na vklad do katastru nemovitostí);

21/416:  1) schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2017
  Zapojení nepředvídaných prostředků do rozpočtu obce:
  Příjmy
  Bez ODPA
  Položka 1111 Daň z příjmu fyzických 
    osob placená plátci  404.500,00 Kč
  Položka 1113 Daň z příjmu fyzických 
    osob vybíraná srážkou  16.200,00 Kč
  Položka 1121 Daň z příjmu 

  právnických osob 37.100,00 Kč
  Položka 1211 Daň z přidané hodnoty  989.200,00 Kč
  Položka 1381 Daň z hazardních her 31.100,00 Kč

  Položka 1511 Daň z nemovitých věcí 500,00 Kč

  ODPA 1032 – Podpora ostatních produkčních činností (LH)
  Položka 2111 Příjmy z poskytování služeb 

  a výrobků 59.300,00 Kč
  Příjmy celkem  1.537.900,00 Kč

  Financování
  Položka 8115 Změna stavu krátkodob. prostředků 

  na bank. účtech -1.537.900,00 Kč

  Financování celkem -1.537.900,00 Kč

21/417:  1) schvaluje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva 
s platností od 01.01.2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

  V případě souběhu několika funkcí se odměna poskytne 
pouze za výkon funkce, za níž náleží podle rozhodnutí za-
stupitelstva obce nejvyšší odměna.

21/418:  1) volí Mgr. Alenu Korčekovou členkou školské rady dle § 167 
odst. 6) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání, ve znění platných předpisů, a to s platností od 
01.01.2018;

 2) volí p. Věru Špačkovou  členkou školské rady dle § 167 odst. 
6) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělání, 
ve znění platných předpisů, a to s platností od 01.01.2018;

21/419:  1) bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích sta-
rostky obce č.317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333/2017;

21/420:  1) bere na vědomí sdělení města Frenštátu p. R. o odstoupení 
z jednání ohledně možného prodeje pozemku obce Tichá 
pro rozšíření městského hřbitova;

21/421:  1) Tichá bere na vědomí Zápis o kontrole K-1/2117 - kontrola 
usnesení zastupitelstva obce – zápisy 15/2016 – 16.11.2016, 
16/2016 – 14.12.2016,  17/2017 – 08.02.2017, 18/2017 – 
12.04.2017, 19/2017 – 21.06.2017, 20/2017 – 13.09.2017;

21/422:  1) bere na vědomí Protokol o dodržování povinností stano-
vených zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), provedené dne 
25.10.2017;
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USNESENÍ č. 22/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 13.12.2017

Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném znění: 

22/423:  1) určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Hoppa a Mgr. Alenu 
Korčekovou, zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou;

22/424:  1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce;
22/425:  1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 21/2017 ze dne 

15.11.2017;
22/426:  1) schvaluje návrh rozpočtu obce Tichá na r. 2018:
  I. rozpočtové příjmy 26 091 000,00 Kč
  II. rozpočtové výdaje 40 157 000,00 Kč
  III. Financování 14 066 000,00 Kč
22/427:  1) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Tichá na 

r. 2019-20
22/428:  1) rozpočtové opatření č. 26/2017:
  1.  Zapojení nepředvídaných příjmů do rozpočtu obce:
  a) Příjmy:
   Bez ODPA
   Pol. 1111 Daň z příjmu FO 
     placená plátci 421.900,00 Kč
   Pol. 1113 Daň z příjmu FO 
     vybíraná srážkou 15.200,00 Kč
   Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 803.000,00 Kč
   Pol. 1511 Daň z nemovitých věcí 233.800,00 Kč

   ODPA 1032 – Podpora ostatních produkčních činností (LH)
   Pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
    (prodej dřeva) 214.400,00 Kč
   Příjmy celkem 1.688.300,00 Kč

  b) Financování
   Pol. 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. 
    na bank. účtech -1.688.300,00 Kč

  2.  Výdaje - přesuny v rámci paragrafů: 
   ODPA 2219  Ostat. záležitosti pozem. komunikací 
    (chodníky)  -340.000,00 Kč
   ODPA 3412  Sport. zař. i v majetku obce (energ. 
    posudek č.p.438)  +30.000,00 Kč

   ODPA 3421  Využití vol. času dětí a mládeže 
    (mantinely Tůňka)  +30.000,00 Kč
   ODPA 3613  Nebytové hospodářství (žádost dotace 
    Fojtství, Fojtství-stoly, podsedáky, 
    dílna-žaluzie)  +60.000,00 Kč
  ODPA 3639  Komunální služby a územní rozvoj 
    (zeď u Fojtství) +170.000,00 Kč
  ODPA 6112  Zastupitelstva obcí (výměna osvětlení 
    zasedací míst.) +50.000,00 Kč

22/429:  1) pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových opatře-
ní v neomezeném rozsahu v oblasti příjmů, výdajů a fi nan-
cování, a to v období od posledního zasedání zastupitelstva 
obce v roce do konce kalendářního roku 2017.

22/430: 1) souhlasí s průjezdem vozidel „Valašské rally 2018“ v části 
obce Pružiny.

 2) pověřuje starostku obce k sepsání Smlouvy o složení a uži-
tí peněžní jistoty  s pořádající organizací „Valašské rallye 
2018“ JTRT pro s.r.o., IČ 241468785, a to ve výši 50 000 Kč

22/431:  1) bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích sta-
rostky obce č. 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340/2017

22/432:  1) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů na r. 2018

22/433:  1) schvaluje Smlouvu o realizaci projektu „Zpracování digitál-
ního povodňového plánu a vybudování varovného výstraž-
ného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá 
a Kunčice pod Ondřejníkem“.

22/434:  1) bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hos-
podaření obce Tichá k datu 30.09.2017

22/435:  1) bere na vědomí zápis č. 2/2017 z jednání dozorčí rady dob-
rovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko

22/436:  1) bere na vědomí Zápis z Valné hromady MAS Lašsko, z.s., 
konané dne 08.11.2017.

22/437:  1) bere na vědomí Protokol o kontrole provedené na výkon 
přenesené působnosti na úseku matrik

Škola informuje

Předškolákem v pohodě

Tradiční setkávání předškoláků a jejich ro-
dičů s učiteli základní školy zahájila 24. října 
paní učitelka Pajlíková přednáškou na téma 
školní zralost. Další schůzka se uskutečnila 
21. listopadu a byla věnována řeči, myšlení, 

sluchovému a zrakovému vnímání, rozvoji 
slovní zásoby, vyjadřování, cvičení koncen-
trace pozornosti a práci s knihou či dětským 
časopisem.

Lichnovský chytrolín

25. října se naše družstvo žáků 3. – 5. roč-
níku utkalo ve vědomostní soutěži Lichnovský 
chytrolín s družstvy ze škol Lubina, Mniší 
a pořádající školy Lichnov. Čekaly nás otázky 
ze sportu, matematiky, historie, zeměpisu 
a znalosti pohádkových bytostí, se kterými 
jsme si vcelku dobře poradili. Pak jsme měli 
doplňovat přísloví, která jsme moc neznali 
a obsadili jsme tak třetí místo. Byla to pro 
nás zajímavá zkušenost a také se nám líbila 
prohlídka jejich školy.

Školní stravování

Rodiče, kteří se zajímají o stravování svých 
dětí, měli možnost zúčastnit se dne 9. lis-
topadu besedy s paní Marcelou Cackovou, 
ředitelkou Zařízení školního stravování v Opa-
vě. Dozvěděli se něco z legislativy školního 
stravování, tvorby cen a fi nančního norma-

tivu, rozdělení nákladů na přímé a provozní. 
Další část besedy byla věnována zdravému 
stravování, povinnému plnění spotřebního 
koše a nutričním doporučením. Probírala se 
i problematika dietního stravování a potra-
vinových alergenů. 

Den válečných veteránů

V pátek 10. listopadu se žáci čtvrté a páté 
třídy zúčastnili pietního aktu u pomníku pad-
lých v 1. světové válce. Žáci uctili památku 
padlých písní Chválím tě, země má a básní 
Na fl anderských polích.

Lichnovský chytrolín
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Co vlastně je Humbarek?

V listopadovém čísle kunčických Obecních 
novin jsem objevil článek pana Řezníčka na 
téma - neúspěšné pokusy o výklad místního 
názvu Humbarek, což je kopec s kótou +425 
m.n.m na pomezí obcí Tiché a Kunčic na levém 
břehu Tichávky a zvykově také název celé 
polní cesty spojující tento vršek s křižovat-
kou u konce nové silnice Solárka. V katastru 

nemovitosti pak je lokalita Humbarský poblíž 
autobusové zastávky Rakovec.

Při kolonizování frenštátské kotliny od zá-
padu na popud zakladatele hradu Hukvaldy 
(1235) Arnolda z Hückesvagenu, později olo-
mouckého preláta Bruna: Mořkov 1274, Ve-
řovice 1280, Lichnov a Kozlovice kolem 1295, 
Kunčice počátkem 14. století agrimensoři 

(rozměřovači) a lokátoři těchto obcí se svými 
spolupracovníky vtiskli výrazným místům 
v krajině názvy ve své řeči.

Hradní úředník Kuonrad dosídloval obec 
osadníky z Kravařska a Osoblažska. Tito 
mluvili tehdejšími dialekty němčiny, proto 
byly původní názvy některou středohornoně-
meckou variantou – souvislý pás z Vestfál-
ska, Hesenska, Saska pokračoval severními 
pohořími – Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky 
až do Slezska ke Kysuci.

Po kolonizaci postupně soužitím vícejazyč-
ných osadníků převažuje od 16. století veskrze 
lašské nářečí a jeho výslovnostní varianty.                                                                                                                                        
 Jako příklad lze uvést dvojí čtení téhož ná-
zvu Schönberg: 1. Šumperk (okresní město), 
2.Šumbark (součást Havířova).

Výraz Auf dem hohen Berg (na vyso-
kém vrchu) = zkrácením členu a vypuš-
těním druhého neznělého H dává výslov-
nost HOMBERK = přenesení cizího jmé-
na s O do češtiny dává U, takže podoba 
HUMBERK v lašském úzu dává HUMBARK.                                                                                                                    
Výslovností z nepřímého 6. pádu (na Hum-
barku) vzniká dnešní 1. pád HUMBAREK.                                           
Podotýkám pro úplnost, že pokusy o hledání 
smyslu názvu přes angličtinu vedou ke scestí 
stejně jako např. přes portugalštinu.

Pro zájemce doporučuji v literatuře A. Pro-
fouse: Místní jména v Čechách/1953 – hesla 
Humburky, Humperky, Hamberk aj. 

Vratislav Zeman

Pasování na čtenáře

V úterý 14. listopadu se předvedli nejen 
svým rodičům prvňáčci s pohádkou o zvířát-
kách. Všechny přítomné přesvědčili, že zvládli 
prvotní poznávání písmen a jsou na dobré 
cestě stát se čtenáři. Obřadní síň je důstojným 
místem pro setkání žáků první třídy, jejich ro-
dičů, učitelů a představitelů obce u příležitosti 
slavnostního pasování na začínající čtenáře.

110. výročí

V tomto školním roce, ve kterém si připo-
mínáme 110 let od zahájení výuky v budově 
školy, pořádáme aktivity spojené s tímto 
výročím. Jednou z nich bylo setkání s těmi, 
kteří spojili se školou v Tiché část svého 
pracovního života. V pátek 24. listopadu 
se konalo setkání s bývalými zaměstnanci 
školy. Nejdříve si prohlédli naši expozici ve 
výstavní síni, pak zhlédli vystoupení pěvecké-
ho sboru Tichavjánek a dětí mateřské školy. 
Následovalo přivítání ve škole, seznámení se 
změnami, kterými budova prošla v průběhu 

uplynulých let. Přítomné také pozdravila jmé-
nem obce starostka paní Michaela Štefková, 
která je zároveň informovala o plánovaných 
rekonstrukcích.

Mikuláš 

Mikuláš se svou početnou družinou čertů 
a andělů jako každý rok zavítal i do školy. Roz-
dovádění čerti naháněli některým nezbedným 
žáčkům hrůzu, krásní andělé s bělostnými 
křídly konejšili ustrašené a na vše dohlížel 
rozvážný Mikuláš. Naštěstí nám žádného 
žáka neodnesli, za což můžeme zřejmě po-
děkovat jedné pekelnici, o které někteří zlí 
jazykové tvrdili, že v ní poznali paní učitelku 
Lucii Dobiášovou. 

Přeji všem klidné a pohodové Vánoce, hodně zdraví a úspěchů v roce 2018.
 Ilona Hrdá, ředitelka školy
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Střípky z obce z roku 2017

Také potok Tichávka má již svou popularitu. Již mnoho let se u ní v lednu tulí tuleni, v březnu tudy plave Mařena, aby zahnala zimu. 
V červnu se již ve vodě brouzdávají děti, v prosinci si na stejném místě  „odložil pan Šetrný“ něco zeleného. Někdy je vody víc, někdy méně, 
ale kačenky vše zvládají.

Přátelská, ale i bojovná utkání vídáme na sportovištích. Největší hřiště je fotbalové, které mimo ligová utkání v červnu patřilo maminkám 
a jejich kloučkům. Okolní prostranství se zaplnilo  v září při Dni obce. V říjnu získává na popularitě Běh o pohár starostky, na startu sice 
ještě nebyl žádný Zátopek nebo Hejnová, ale co kdyby jednou....

Obecní knihovna je místem pro klidná setkání s knihou či časopisem. Živo v útulném prostředí bývá v březnu, Měsíci knihy, kdy přicházejí 
třídní kolektivy k aktivním besedám o knihách. Kéž by si některá dítka vzala příklad z prarodičů a našla kladný vztah ke knize nejen k tabletu.

Běžné práce v obci - Údržba a úklid

Myslivecký spolek Hubert se letos veřejně opravdu 
ukázal!  Zářijové trubačské odpoledne nadchlo nejen příz-
nivce myslivců. Členové  místního spolku Hubert prokázali 
vzorné organizační schopnosti. Podařilo se jim realizovat 
atraktivní, náročný program. Výborná hudební vystoupení 
místních i hostů byl doplněn přiblížením mysliveckých 
zvyků a pravidel. Vrcholem bylo pasování myslivkyně, což 
je ceremoniál, který se jen tak často nám nemyslivcům 
nepoštěstí shlédnout. Zajímavý, poučný i zábavný byl 
pracovní a hrací koutek pro děti. Areál zdobily zapůjčené 
dřevěné sochy zvířat většinou v životní velikosti.
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Členové sociální komise mají jeden z hlav-
ních úkolů navštěvovat naše nejstarší spoluo-
bčany. Tradicí je již i vypouštění balónků dětmi 
Ježíškovi. V soukromí besedují s pamětníky 
i jejich rodinnými příslušníky, blahopřejí k ži-

votnímu jubileu. Někteří z členů pravidelně 
docházejí do klubu důchodců a scházejí se 
s dalšími seniory, připravují společenská od-
poledne, zájezdy. Za příkladné aktivity získali 
krajské ocenění.

Sbor dobrovolných hasičů je nejvýrazněj-
ším spolkem v obci. Vedle svých odborných 
povinností je můžeme vidět 2x v roce při 
vypomáhání obci se svážením železného 
šrotu ale i jiného objemného odpadu. Pra-

videlně odklízejí odložené staré elektrospo-
třebiče, provádí údržbu hasičárny. Skupina 
statečných a odhodlaných týdně trénuje 
a vychovává své nástupce - hasičskou dro-
botinu venku, v tělocvičně nebo v hasičár-

ně, a připravují je k soutěžím. Ke stmelení 
kolektivu přispěl i podařený prázdninový 
tábor. Členové sboru aktivně vypomáha-
jí i u pořádání některých kulturních akcí 
v obci.

Poděkování hasičů

SDH děkuje všem občanům, že dbají 
o vlastní bezpečnost a chrání svůj majetek. 
Členové zásahové jednotky ovšem vzka-
zují, že budou připraveni v pohotovosti 
i v r. 2018. Všem aktivním i bývalým čle-
nům sboru, rovněž i spoluobčanům přejí 
milé a bezpečné prožití vánočních dnů, 
v roce 2018 plamínky radosti v očích, žád-
né zapálení plic, jen pracovní zápal, a k to-
mu třeba ohnivou vodu, navíc rozžhavený 
kopec vzájemné lásky a pochopení.

Za výbor SDH Alena Korčeková

Klub důchodců

Aktivity Klubu důchodců se v letošním  roce 
nesly  v duchu tradičních aktivit. Jako tradičně 
jsme jezdili do divadla Moravskoslezského. 
Největší zájem je o operetu a muzikál. By-
li  jsme 3x v divadle  Jiřího Myrona a to na 
představení  Kiss me, Kate, Rebecca a Sissi.

V únoru se  opravovalo sociální zařízeni 
a v březnu již jsme mohli slavit MDŽ opět 
v Klubu důchodců.

Společně s kulturní komisí jsme v dubnu po-
řádali opět Seniorské odpoledne v kulturním 
domě. Program byl dost nabitý, ale i přesto 
zbyl čas na tanec a zábavu za doprovodu pana 
Holuba. Představil se nám pěvecký soubor 
Šáteček a místní hasiči s programem Pocho-
vání basy.  Vystoupily také mažoretky Jiřinky 
z klubu důchodců v Paskově.  Účast  seniorů 
byla letos nízká a tak jsme se rozhodli v roce 
2018 Seniorské odpoledne nepořádat. 

V letošním roce jsme nebyli na žádné vy-
cházce do okolí. Je to škoda, protože příroda 
dává všem novou sílu.

Den seniorů jsme oslavili 4.10. obědem 
v restauraci Fojtství a odpoledne jsme za-
jeli do Frenštátu na výstavu panenek a do 
muzea. Druhý den jsme se zúčastnili Dne 
seniorů v Novém Jičíně, který pořádalo MPSV. 
Bylo to jak poučné, tak i zábavné odpoledne. 
Doprava i občerstvení bylo zajištěno a každý 
dostal dárek.

Uspořádali jsme 2 zájezdy, dne  30.5.  jsme 
jeli na zájezd do Moravského krasu. Cestou 
jsme navštívili katedrálu v Křtinách. S druhým 

zájezdem  jsme 25.10. vyjeli do Nového Jičína 
a Kunína. V okresním městě jsme navštívili 
Žerotínský zámek s historickými expozicemi. 
Výklad byl velmi zajímavý a mnozí z nás byli 
historii města překvapeni. Na náměstí jsme 
shlédli Dům u generála  Laudona. Všechny 
expozice byly zajímavé. Generál seděl na koni, 
který byl vytvořen na 3D tiskárně. V expo-
zici klobouků jsme shlédli výrobu klobouků 
a mohli jsme si vystavené klobouky vyzkou-
šet. Expozice v zámku Kunín nás také pře-
kvapily, protože se stále doplňují a rozšiřují 
o nově získané historické památky.

Prosinec se vždy nese ve znamení svátků 
na konci roku. Proto jsme si i my udělali Mi-
kulášské posezení s obědem v restauraci na 
Fojtství.  Poslední vánoční klub nám přijde 
zpestřit a navodit sváteční náladu pěvecký 
soubor Šáteček.

Zveme všechny důchodce, kteří stále vá-
hají, jestli přijít do Klubu,  aby se neostýchali 
a přišli se pobavit a zpestřit náš program 
novými nápady.

Za klub důchodců Tichá Jindřiška Nováková
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POHLED NA HLAVNÍ INVESTIČNÍ AKCE V UPLYNULÝCH LETECH 2014-2017

Realizace v roce 2014

Klub důchodců - podlaha, rozvod vody, kuchyňská linka, bojler

Realizace: 12.2014 ; Výdaje: cca 200.000 Kč z vlastních zdrojů

Realizace v roce 2015

Pořízení herních prvků u fotbalového hřiště

Realizace: 07.2015 ; Výdaje: 153.000 Kč z vlastních zdrojů

Modernizace základní školy

Realizace: 08.2015 ; Celkové výdaje: 1.899.000 Kč ; Dotace: 1.556.000 Kč od IROP

9
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Modernizace kulturního domu a zřízení výstavní síně

Realizace: 09.2015 ; Celkové výdaje: 1.589.000 Kč ; Dotace: 1.303.000 Kč od IROP

Pořízení 250 ks kompostérů a svozového vozidla Piaggio

Realizace: 10.2015 ; Celkové výdaje: 2.374.000 Kč ; Dotace: 2.091.000 Kč od Operačního programu Životního prostředí

Pořízení ukazatele rychlosti vč. záznamového zařízení a příslušenství

(křižovatka k fotbalovému hřišti) ; Realizace: 10.2015 ; Výdaje: 126.000 Kč z vlastních zdrojů

Pořízení automobilu Opel Combo

pro účely převozu obědů do základní školy ; Realizace: 10.2015 ; Výdaje: 80.000 Kč z vlastních zdrojů
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Projekt „Setkávání generací“ 

Pořízení laviček, košů, stojanů na kola, odpadkových košů, 2 autobusových přístřešků, vývěsních vitrín v centru obce.

Realizace: 11.2015 ; Celkové výdaje: 611.000 Kč ; Dotace: 164.000 Kč od Moravskoslezského kraje

Vybudování zahrady Tichavinka u mateřské školy

Realizace: 11.2015 ; Celkové výdaje: 1.689.000 Kč ; Dotace: 1.497.000 Kč od Operačního programu Životního prostředí
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Vybudování dětského hřiště pod kostelem

Realizace: 11.2015 ; Celkové výdaje: 741.000 Kč ; Dotace: 400.000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj

Pořízení automobilu Dacia Duster

pro služební účely obecního úřadu ; Realizace: 12.2015 ; Výdaje: 386.000 Kč z vlastních zdrojů

Realizace v roce 2016

Výstavba spojovacího chodníku od obchodu COOP k vývěsním vitrínám

Realizace: 06.2016  ; Výdaje:102.000 Kč z vlastních zdrojů

Výstavba chodníku před kulturním domem vč. asfaltování parkovacích míst

Realizace: 06.2016 ; Výdaje: 65.000 Kč z vlastních zdrojů

Opravy místních komunikací a propustků

Realizace : 06.,07.2016 ; Výdaje: 1.678.000 Kč z vlastních zdrojů



6/201713

Renovace podlahy a osvětlení v tělocvičně základní školy

Realizace: 08.2016 ; Celkové výdaje: 458.000 Kč ; Dotace: 160.000 Kč od Moravskoslezského kraje

Realizace svozových míst

Realizace: 10.2016 ; Celkové výdaje: 861.000 Kč ; Dotace: 686.000 Kč od Operačního programu Životního prostředí

Pořízení automobilu Nissan Pick up

pro potřeby lesního hospodářství ; Realizace: 11.2016 ; Výdaje: 138.000 Kč z vlastních zdrojů

Pořízení projektové dokumentace na výstavbu „Specializované učebny ZŠ“

Realizace: 11.2016 ; Celkové výdaje: 454.000 Kč ; Dotace: 281.000 Kč od Moravskoslezského kraje

Rekonstrukce sociálních zařízení v pohostinství Fojtství

Realizace: 09.2016 ; Výdaje: 285.000 Kč z vlastních zdrojů
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Pořízení dopravního automobilu VW Transporter pro JSDH Tichá

Realizace: 11.2016 ; Celkové výdaje: 1.238.000 Kč

Dotace: 450.000 Kč od Ministerstva vnitra a 225.000 Kč od Moravskoslezského kraje

Pořízení lanového lesnického navijáku

Realizace: 12.2016 ; Celkové výdaje: 154.000 Kč ; Dotace: 77.000 Kč od Státního zemědělského intervenčního fondu

Pořízení rotační sekačky Bulldog

pro účely sečení obecních ploch ; Realizace: 12.2016 ; Výdaje: 291.000 Kč z vlastních zdrojů

Pořízení rotační sekačky Riviéra

pro účely sečení fotbalového hřiště (SK Tichá) ; Realizace: 12.2016 ; Výdaje: 105.000 Kč z vlastních zdrojů

Vybudování Workout hřiště

Realizace: 12.2016 ; Celkové výdaje: 853.000 Kč ; Dotace: 400.000 Kč od Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizace v roce 2017

Klub důchodců – výměna vstupních dveří, rekonstrukce sociálních zařízení, dovybavení kuchyňky

Realizace: 03.2017 ; Výdaje: 273.000 Kč z vlastních zdrojů
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Výstavba zpevněné plochy pro pódium u fotbalového hřiště

(vč. elektrosměrového a zásuvkového pilíře) ; Realizace: 06.2017 ; Výdaje: 173.000 Kč z vlastních zdrojů

Vybudování Multifunkčního hřiště

Realizace: 10.2017 ; Celkové výdaje: 2.730.000 Kč ; Dotace: 

400.000 Kč od Ministerstvo pro místní rozvoj

Pořízení projektové dokumentace na projekt 

„Rekonstrukce bytů na sociální bydlení - Fojtství“

Realizace: do 31.12.2017 ; Celkové výdaje: 275.000 Kč ; 

Dotace: 206.000 Kč od Moravskoslezského kraje

Pořízení mobilního pódia

Realizace: 02.2017 ; Výdaje: 236.000 Kč z vlastních zdrojů

Pořízení 120 ks kompostérů

Realizace: 07.2017 ; Celkové výdaje: 486.000 Kč ; Dotace: 393.000 Kč od Operačního programu Životního prostředí

Oprava hospodářské budovy základní školy

Realizace: 03.2017 ; Výdaje: 150.000 Kč z vlastních zdrojů

Modernizace veřejného osvětlení

Realizace – průběžná do 2018 ; Výdaje I. etapa : 1.917.000 Kč ; 

Dotace: 768.174 Kč od Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výdaje II. etapa : 1.899.000 Kč z vlastních zdrojů
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Obnova schodiště sušící věže hasičské zbrojnice

Realizace – průběžná ; Výdaje z vlastních zdrojů

Oprava opěrné zdi u pohostinství Fojtství

Realizace - průběžná ; Výdaje z vlastních zdrojů

Oprava fasád u mateřské školy a kulturního domu po škodních událostech

INVESTIČNÍ AKCE VE STÁDIU ROZPRACOVANOSTI NA ROK 2018

Výstavba „Specializované učebny ZŠ“
Předpokládané výdaje: 6.577.000 Kč ; 

Podána žádost o dotaci - přislíbená dotace ve výši : 5.409.000 Kč z IROP

Pořízení projektové dokumentace na výstavbu „Cyklostezka se stezkou pro chodce Tichá – Frenštát p.R.“
Celkové výdaje: 700.000 Kč ; Dotace: 500.000 Kč od Moravskoslezského kraje

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany obce
Předpokládané výdaje: 8.313.000 Kč ; 

Dotace: 5.819.000 Kč z Operačního programu Životního prostředí a 1.995.000 Kč od Moravskoslezského kraje   

Rekonstrukce bytů na sociální bydlení - Fojtství
Podání žádosti o dotaci z IROP

Energetické úspory budovy Fojtství
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí

Chodníkové těleso na dolním konci obce (Pod Hůrkou – Rozcestí u Javorka)
Podání žádosti o dotaci

Stavební obnova hasičské zbrojnice
Předpokládané výdaje: 1.872.000 Kč ; Podána žádost o dotaci : 700.000 Kč od Ministerstva zemědělství

Energetické úspory budovy bývalé kotelny, č.p. 150
Předpokládané výdaje: 1.300.000 Kč ; Podána žádost o dotaci : 889.000 Kč od SFŽP – Zelená úsporám

Energetické úspory správní budovy fotbalového hřiště, č.p. 438
Podání žádosti o dotaci

Prodloužení vodovodního řádu – horní konec
Podání žádosti o dotaci

Oprava místní komunikace u mateřské školy vč. parkovacích ploch v rámci navýšení kapacity MŠ
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj

Rekonstrukce chodníkového tělesa pod kostelem 
Podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj

Rekonstrukce dřevěného opláštění tělocvičny
Podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj
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Výstavní síň

Výstavní síň potvrzuje známou větu, že sta-
tistika nuda je. V průměru síň navštíví týdně cca 
10 hostů, návštěvní čtvrtky průměr zhoršují, 
avšak vernisáže to plně vynahrazují, jsou pří-
jemným zpestřením dne pro mnoho návštěv-

níků. Když přijdou ještě školní třídy, je hned 
veseleji. Začátkem roku sem přiletěli ptáčci, 
v dubnu začíná turistická sezóna, abychom 
poznali hrádky a hrady v okolí, přijali jsme 
námětovou expozici. Podzim patřil výročí školy.

Obřadní síň 

Naše obřadní síň je často svědkem sva-
tebního slibu věrnosti, méně často jsou zde 
vítána naše novorozeňátka. Jednou, v listo-
padu, rodičům prvňáčků, jejich děti projdou 
slavnostním pasováním na čtenáře. 

Komise pro kulturu a historii 

Komisi pro kulturu a historii náleží mimo 
jiné pořádání spousty kulturních akcí (včetně 
Obecního bálu), ale i různé formy veřejného 
připomínání historických událostí a výstavní 
činnost. Příprava k projevům při pietách bývá 
zodpovědně vypracována, čímž je přispíváno 

k důstojnému uctění památky, a to ve spo-
lupráci s vedením obce, sboru SDH i spolu 
se školní mládeží. Členové kulturní komise 
spolu s partou hasičů zajistili opět dvě vel-
kolepé akce pro širokou veřejnost - stavění 
i kácení máje.

Komise pro životní prostředí

O pozitivní vztah k přírodě se starají nejen 
u naší mládeže členové komise životního 

prostředí. Letos se spolkem Tichánek opět 
připravili v tělocvičně ZŠ zajímavé populárně 
poučné dopoledne pro děti mateřské i základ-
ní školy ke Dni Země. Opětovně se komise 
spolu s dalšími dobrovolníky zúčastnila akce 
Ukliďme Česko a přispěli tak k úklidu naší ob-
ce. Členové komise také vypomáhali při výdeji 
kompostérů opětovně pořízených obcí Tichá.
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Základní škola

Základní školou jsme prošli všichni, mnozí 
mají stopy v naší školní budově, která se mění 
před očima a věřme, že další změny jsou za 
dveřmi. Současné paní učitelky vedle plnění 
povinností hledají příležitost, aby rodiče mohli 
shlédnout, že se s dětmi dá dobře spolupra-
covat. V květnu je atraktivní podívanou školní 
akademie. Letos se škola může pochlubit 
jubileem, slaví 110. narozeniny. Pamětníci 
zavzpomínali ve výstavní síni, dřívější za-
městnanci se setkali ve škole s otevřenou 
náručí, v přátelském prostředí, s upřímnými 
úsměvy. Bylo vidět i dojetí. 

Otevření multifunkčního hřiště

Dne 2. listopadu proběhlo ofi ciální otevření 
multifunkčního hřiště ve středu obce. Slav-
nostního otevření a přestříhnutí pásky se 
chopili starostka obce Mgr. Michaela Štefková, 
místostarosta Ing. Petr Bordovský a předsed-
kyně komise pro mládež a sport Mgr. Dana 
Kocourková. Pro návštěvníky bylo připraveno 
malé občerstvení s čajem. Děti se mohly zapo-
jit do sportovních hrátek. Tato myšlenka mít 
v obci multifunkční hřiště byla stará přes 10 
let (a byla i jednou z vizí občanského sdružení 
Tichánek). Není tedy divu, že největší zásluhu 
na tomto projektu měla přímo paní starostka 
Mgr. Michaela Štefková. Hřiště bude využí-
váno v dopoledních hodinách ZŠ a MŠ Tichá 
a v odpoledních hodinách bude otevřeno pro 
širokou veřejnost z obce. Nyní se momentálně 
hledá správce tohoto objektu. V dalším čísle 
uveřejníme podrobnější informace k užívání 
multifunkčního hřiště. Věříme, že hřiště splní 
svůj účel a přispěje jak k rozvoji sportovních 
aktivit, tak i ke zdravějšímu trávení volného 
času občanů všech věkových skupin.
Přeji Vám za komisi pěkný předvánoční čas.

Mgr. Dana Kocourková, 

předsedkyně komise pro mládež a sport

Komise pro mládež a sport informuje

o posledních uskutečněných akcích

V měsíci listopadu skončily taneční kurzy 
pro dospělé pod vedením profesionálních 
instruktorů. Tato akce měla velký ohlas 
a vzhledem ke kapacitě kulturního domu 
se na mnohé páry ani nedostalo. Kurzu se 
zúčastnilo 28 párů a během šesti lekcí se 
naučily waltz, valčík, polku, mazurku, čaču, 
tango, jive, foxtrot, sambu a country tanec 
čtverylku. Závěrečný večer, na kterém vy-
stoupila kapela TNT z Příboru, byl skvělým 
zakončením celého kurzu. Zde páry pozvaným 
příbuzným a známým předvedly, co se v pře-
dešlých lekcích naučily. Pevně doufám, že šest 
pátečních večerů bylo pěkným společenským 
zpestřením a nasbírané zkušenosti se využijí 

v nadcházející plesové sezóně. Již nyní mohu 
přislíbit všem zájemcům, že v roce 2018 pro-
běhne nástavbový kurz společenských tanců. 

Vtípek k Silvestru 

Hele, nevíš, o čem si ti dospěláci 
vlastně povídají?

Ne, nevím, ale směj se taky, 
ať nepoznají, že tomu nerozumíme!
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TICHÁNEK, z.s.

Spolek Tichánek ofi ciálně vznikl 7. září 2011 
registrací na Ministerstvu vnitra za účelem 
podpory a oživení aktivního společenského 
života v naší obci. Právě tato registrace byla 
nutná pro to, abychom mohli žádat o různé 
dotace na kraj, nadace o granty, programy, 
případně sponzorské dary. Motto našeho 
spolku je ,,občané Tiché občanům Tiché“. 
S tím je spojena ochota a dobrovolná práce 
konaná ve volném čase, bez nároku na fi nanč-
ní ohodnocení.  Iniciátorkou vzniku spolku 
Tichánek byla paní Mgr. Michaela Štefková 
a počet aktivních členů se pohyboval v té 
době kolem 20ti. 

Nyní je za námi 6 let naší činnosti. A my 
můžeme s hrdostí říct, že bylo úspěšných. 
Z dotací a grantů jsme vybudovali již 2 naučné 
stezky (podrobnosti dále), pravidelně pořádá-
me bazárky dětského oblečení, ve spolupráci 
se školou organizujeme Den Země, pořádáme 
výstavy a zejména – snad už tradiční – Den 
pro Tichou.

Aktuálně poslední úspěšnou akcí bylo 
vybudování druhé naučné stezky ,,Poznej 
a chraň přírodu kolem sebe“, a to za podpory 
Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open 
Society Fund Praha. Jedny naučné informační 
tabule v obci již máme a ty jsou zaměřeny 
zejména na oblast historie obce, významných 
staveb a přírodních unikátností, jakou je např. 
Travertinová kaskáda.

Obec Tichá se nachází v oblasti „Přírodní-
ho parku Podbeskydí“, jejíž krásnou přírodu 
chceme uchovat pro další generace. Tímto 
druhým projektem jsme chtěli vybudovat na-

učnou stezku zaměřenou 
hlavně na děti a mládež, 
protože je důležité, aby 
děti a mládež získaly 
znalosti z přírody, přijaly 
hodnoty, závazky příro-
dy a dovednosti. Zvláště 
v nich chceme evokovat zájem o dění kolem 
nás, o kladném vztahu ke zvířatům, rostlinám 
a vlivu člověka na životním prostředí. A to 
i zábavnou formou, což dnešní děti a mládež 
vyžadují, aby zbystřily svoji pozornost. S pů-
sobením srdce a citu se snažíme vychovat 
novou generaci, která díky environmentál-
nímu chování se bude chovat ohleduplněji 
a šetrněji k našemu životnímu prostředí a celé 
planetě Zemi. Dle podkladů odboru životního 
prostředí Městského úřadu Frenštát pod Rad-
hoštěm jsou na území obce Tichá evidovány 
chráněné druhy živočichů. Ty jsme se snažili 
do naučné stezky zakomponovat.

V rámci tohoto projektu proběhly již ak-
ce, které byly nedílnou součástí komunikace 
s veřejností. Byly to například tyto akce: den 
otevřených dveří přírodní zahrady Tichavin-
ka, procházky po okolí s dětmi nebo anketa 
o umístění interaktivních tabulí, kterou jste 
mohli vyplnit v září na akci Den pro Tichou. 

Na základě ankety byly vybrány lokality, 
kde se nejvíce sdružují děti. Celkem bylo na-
instalováno 6 interaktivních tabulí v různých 
lokalitách. Tato zastavení mohou využít paní 
učitelky ze ZŠ i MŠ, rodiče k procházkám se 
svými dětmi, či samotné děti. Za spolupráci 
(nejen při tomto projektu) děkuji aktivním 

členkám našeho spolku 
Ing. Daniele Fusové a Pav-
líně Stanečkové, které jsou 
s námi od začátku .

Při této příležitosti bych 
ráda touto cestou poděko-
vala i všem dalším členům 

a členkám našeho sdružení a i všem dobro-
volníkům a pomocníkům, se kterými jsme 
se během těch 6ti let při práci na našich 
projektech a činnostech potkali. Jmenovitě 
pak zejména zakladatelce spolku Tichánek 
Mgr. Michaele Štefkové, dále Jiřině Jurkové, 
Ivetě Kopečné, Mgr. Aleně Korčekové, Haně 
Korčekové, Andree Kociánové, Janě Špačkové, 
Kateřině Bordovské, Vratislavu Zemanovi, 
Martině Vroblové, Jaroslavu Mikeskovi,…

A zároveň hlásíme, že jsme otevření pro 
všechny další zájemce! 

Tímto mi dovolte se obrátit na vás, všechny 
občany Tiché, kteří by byli ochotni se zú-
častnit a přidat ruku k některým akcím či 
projektům, ať už jako členové našeho spolku, 
nebo alespoň jako dobrovolníci. Obzvláště 
vítáme maminky/tatínky na mateřské dovo-
lené a důchodce, či kohokoliv, kdo má chuť 
a možnost věnovat pár chvil pro dobro věci. 
Na vaše podněty, připomínky a přihlášky se 
těšíme na emailu: tichanekos@email.cz, nebo 
mne kontaktujte osobně.

Mgr. Dana Kocourková, 

předsedkyně spolku, http://tichanek.iplace.cz/

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na 

shledání u akcí v novém roce 2018.

A rok 2017 s TICHÁNKEM v obrazech:

Den Země Den pro Tichou
Naučná stezka 

„Poznej a chraň přírodu kolem sebe“
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Farní okénko

Milí Tichavjané
Advent, který předchází době vánoční, je 

časem oddaného a radostného očekávání 
Kristova příchodu. Připravujeme se na se-
tkání s živým Bohem, Ježíšem Kristem. Při-
pravujeme Mu cestu do našeho srdce, aby 
mohl se zrodit v nás. V první části adventu 
očekáváme Ježíšův druhý příchod, v jeho 
slávě na konci věků. Očekáváme a bdíme, 
protože slíbil, že znovu přijde a bude soud 
nad světem a tím ukončí působení zla. Smrt 

bude jednou provždy zničena a lidé, kteří 
Krista přijali za svého Spasitele, budou navždy 
přebývat v nebeském království. V druhé části 
adventu od 17. prosince se budeme připravo-
vat na události vánoc, neboť slavíme to, co už 
se v dějinách spásy uskutečnilo. Jakmile se 
v kostele zapálí čtvrtá svíce, víme, že narození 
Krista je už blízko.

V oné tiché noci, kdy příroda spí i lidé se 
děje něco jedinečného, narodí se z Marie 
Panny Boží Syn Ježíš Kristus v Betlémě za 
císaře Augusta. Bůh se rozhodl, že navštíví 
člověka, tím že se vtělí. Jediný důvod příchodu 
Boha na zem je jeho nekonečná láska. Ježíš 
odpověděl na přání Otce v nebi a přišel mezi 
nás, aby nás zachránil od naších hříchů. Boží 
POKOJ sestoupil na zem a přeje si zaplnit 
svět. Tajemství Božího vtělení – narození je 
projevem lásky, otevřenosti Boha k člověku. 
Bohu není jedno, co s námi je, když prochá-
zíme utrpením, nemocemi a nakonec smrti. 
Ježíš jako Boží Syn se stal solidárním s námi 
lidmi v našem utrpení a co přijal vtělením, to 
také vykoupil. Té noci zazářilo veliké SVĚT-
LO, SVĚTLO NADĚJE, neboť přišlo odpuštění 
a spása. Nic Bohu nemohlo zabránit, aby 
se Ježíš narodil, ani král Herodes, který ho 
pronásledoval, ani císař římské říše, ani hřích 
lidí, ani mocnosti zla.

Kdo je připraven se setkat s Božím Sy-
nem? Ten, který připraví místo v srdci, aby 
mohl přijmout dítě, které se narodilo v Bet-
lémě. Ten, kdo uslyší hlas andělů, kteří říkají, 
že se nám narodil Spasitel Kristus Pán. Ať 
na zavolání, dokážeme jít se poklonit dí-
těti v jeslích, vždyť je to Boží Syn. Vánoce 
nejsou jenom časem rodinné pohody, dár-
ků, cukroví, pohádek, ale hlavně SETKÁNÍ 
ČLOVĚKA S BOHEM, KTERÝ SE ROZHODL 
PŘIJÍT MEZI NÁS.

Drazí Tichavjané, přeji vám šťastné a po-
žehnané Vánoce, prozářené světlem vychá-
zejícím z chudých jeslích, z tváře malého 
děťátka zabaleného v plenkách. Ať úsměv 
Ježíšův je ve vašich životních situacích jis-
totou a naději, že Bůh vás neodsoudil, ale 
svou láskou zachránil.

otec Petr, duchovní správce

Vánoční bohoslužby ve farním 

kostele sv. Mikuláše v Tiché:

24. 12. – Vigilie Narození Páně (půlnoční) 
v 20.30 hod.

25. 12. – Narození Páně v 10.30 hod. 
(první svátek vánoční)

26. 12. – Svátek sv. Štěpána v 10.30 hod. 
(druhý svátek vánoční) 

SK Tichá – FOTBAL   -  www.fotbalticha.regionycr.cz

Vážení sportovní přátelé,
podzimní část soutěžního ročníku 2017/2018 je již minulostí a my tak přinášíme menší poohlédnutí se, jak si vedly jednotlivé týmy Tiché.

Děkujeme za podporu obci Tichá a dalším partnerům, kteří se podíleli na naší činnosti!

Chceš hrát fotbal? Chceš hrát za Tichou? Tak přijď mezi nás!!! 

Učaroval Vašemu dítěti fotbalový míč? Pokud ano, nabízíme Vám péči o Vaše dítě s komplexním rozvojem 
pohybových dovedností a schopností pod dohledem kvalitních trenérů. Přijďte se podívat i s Vaším dítětem!

Tréninky:  PONDĚLÍ a STŘEDA od 17.00 hodin (tělocvična ZŠ Tichá)

Kontaktní osoba, trenér: Martin Krpec (tel. 606 758 009)
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VÝSLEDKY TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ

21.10.2017 Třinec

Velká cena Třince v zápase řecko-římském

Jméno Věková 
kategorie

Hmotnostní 
kategorie Umístění

Jan Rozsíval ml. žáci 39 kg 2. místo
Jakub Konvička ml. žáci 43 kg 3. místo
Martin Šoukal senioři 66 kg 3. místo
Dan Vlček ml. žáci 80 kg 5. místo

MUŽI “A“ – ROZPIS JARO 2018

(sobota, 24.03.2018, 15:00) Veřovice – Tichá
(neděle, 01.04.2018, 15:30) Tichá – Jeseník n. O.
(neděle, 08.04.2018, 15:30)  Starý Jičín – Tichá
(neděle, 15.04.2018, 16:00) Tichá – Kopřivnice
(sobota, 21.04.2018, 16:00) Pustějov – Tichá
(neděle, 29.04.2018, 16:30) Tichá – Ostravice
(sobota, 05.05.2018, 16:30)  Hukvaldy – Tichá
(neděle, 13.05.2018, 16:30) Tichá – Spálov
(neděle, 20.05.2018, 17:00) Mořkov – Tichá
(neděle, 27.05.2018, 17:00) Tichá – Odry
(sobota, 02.06.2018, 17:00) Fulnek – Tichá
(neděle, 10.06.2018, 17:00) Tichá – Fryčovice
(sobota, 16.06.2018, 17:00) Vlčovice – Tichá

TABULKA – MUŽI “A“ (podzim 2017)

1. Fulnek 13 13 0 0 57:5 39
2. Veřovice 13 9 1 3 35:17 28
3. Tichá 13 8 3 2 29:14 27
4. Spálov 13 9 0 4 36:22 27
5. Starý Jičín 13 8 1 4 26:25 25
6. Mořkov 13 6 4 3 30:12 22
7. Jeseník nad 

Odrou
13 5 2 6 22:25 17

8. Ostravice 13 5 2 6 20:26 17
9. Kopřivnice 13 4 1 8 21:36 13
10. Vlčovice 13 3 3 7 13:28 12
11. Fryčovice 13 2 4 7 18:36 10
12. Pustějov 13 3 1 9 22:43 10
13. Odry 13 3 0 10 17:33 9
14. Hukvaldy 13 1 2 10 14:38 5

TABULKA – MUŽI “B“ (podzim 2017)

1. Lískovec 13 11 2 0 48:13 39
2. Janovice 14 10 2 2 53:18 28
3. Pržno 14 6 3 5 28:25 27
4. Vendryně B 13 5 4 4 23:23 27
5. Tichá B 13 4 2 7 25:44 25
6. Chlebovice 14 4 1 9 31:42 22
7. Milíkov 13 4 0 9 27:52 17
8. Smilovice B 14 2 2 10 16:34 17

TABULKA – Starší přípravka sk. “A“ (podzim 2017) 

Naši nejmenší fotbalisté, u kterých je již druhou sezonu zavedeno 
pravidlo, že se výsledky nepočítají do tabulky, odehráli také dobrý 
podzim. Přípravka odehrála hned několik kvalitních zápasů. Jelikož 
vyjádření FAČR „doporučuje“ nezveřejňovat výsledky u přípravky, 
celkové postavení v tabulce Vám nepřineseme.

Všechny podzimní výsledky starší přípravky naleznete na: 

https://souteze.fotbal.cz/turnaje/zapas/OSstarsipripravka

SK Tichá pořádá v sobotu 20. ledna 2018 v Kulturním domě 
v Tiché V. FOTBALOVÝ PLES. Ten odstartuje v 19 hodin a na místě 
můžete být i Vy!

V průběhu celého večera se můžete těšit na bohatý doprovodný 
program, bohatou tombolu a spoustu dalšího! K tanci a poslechu 
bude hrát skupina BLANKYT.

VSTUPNÉ: 250,-Kč  |  PŘEDPRODEJ: 220,-Kč

Předprodej lístků: PONDĚLÍ 15.1.2018 od 19 do 20 hodin 

na FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Na Vaši návštěvu se srdečně těší pořadatelé!

Závěrem děkujeme za přízeň a podporu našich hráčů nejen na 
domácím hřišti a přejeme všem naším fanouškům, příznivcům, spon-
zorům a partnerům klidné prožití svátků Vánočních a vše nejlepší 
do nového roku 2018!

Výbor SK Tichá

Horní řada: Martin Šoukal, Petr Bordovský ►
Spodní řada: Jakub Konvička, Jan Rozsíval, Dan Vlček  
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28.10.2017 Nový Jičín

Náborový turnaj mini zápasníků ve volném stylu

Jméno Věková 
kategorie

Hmotnostní 
kategorie Umístění

Sebastián Srněnský přípravka C 28 kg 1. místo
Samuel Srněnský přípravka C 22 kg 1. místo
Jonáš Knebl přípravka C 29 kg 3. místo
Ondřej Váša příprava A 39 kg 3. místo

11.11.2017 Krnov

Mistrovství České republiky ml. žáků v zápase řecko-římském

Jméno Věková 
kategorie

Hmotnostní 
kategorie Umístění

Jan Rozsíval ml. žáci 39 kg 8. místo
Jakub Konvička ml. žáci 43 kg 10. místo

2.12.2017 Jihlava

XIII. ročník turnaje v zápase řecko-římském O pohár Františka 

Nesvadbíka

Jméno Věková 
kategorie

Hmotnostní 
kategorie Umístění

Vít Vlček ml. žáci 90 kg 1. místo
Dan Vlček ml. žáci 80 kg 3. místo
Samuel Srněnský přípravka C 22 kg 3. místo
Sebastián Srněnský přípravka C 28 kg 4. místo
Jonáš Knebl přípravka C 28 kg 5. místo
Daniel Konvička příprava B 35 kg 6. místo
Jakub Konvička ml. žáci 43 kg 7. místo
Damián Večeřa přípravka C 25 kg 7. místo

18.11.2017 Jihlava

Velká cena Jihlavy v zápase řecko-římském

Jméno Věková 
kategorie

Hmotnostní 
kategorie Umístění

Jakub Konvička ml. žáci 43 kg 5. místo
Ondřej Váša příprava A 39 kg 7. místo
Daniel Konvička příprava B 35 kg 8. místo

4.1.2017 Nivnice

Memoriál Václava Hromčíka v zápase řecko-římském

Jméno Věková 
kategorie

Hmotnostní 
kategorie Umístění

Daniel Konvička příprava B 35kg 2. místo
Ondřej Váša příprava A 39 kg 3. místo

Horní řada: Jiří Zátopek, Zdeněk Srněnský
Spodní řada: Jonáš Knebl, Samuel Srněnský, Sebastián Srněnský, Ondřej Váša

Martin Šoukal, Ondřej Váša, Daniel Konvička, Tomáš Konvička

Horní řada: Jan Zátopek, Zdeněk Srněnský, Vladimír Večeřa, Petr Bordovský
Prostřední řada: Dan Vlček, Vít Vlček, Jakub Konvička, Daniel Konvička, Jonáš Knebl
Spodní řada: Samuel Srněnský, Sebastián Srněnský, Damián Večeřa

Petr Bordovský

předseda zápasnického oddílu
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Mysleme na bezpečnost i během Vánoc a Silvestra!

Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních 
svátků a silvestrovských oslav. V tomto ob-
dobí snad v žádné domácnosti nechybí bo-
hatá výzdoba často s hořlavých materiálů, 
jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha 
případech i svíčky. Za všechny jmenujme ad-
ventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať 
už jsou tyto výrobky koupené v kamenných 
obchodech, na stáncích drobných prodejců 
nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly 
splňovat určité bezpečnostní zásady.

Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami 
rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se 
svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, 
na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V ná-
vodu výrobce by tato informace vždy měla být 
vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíč-
ky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou 
řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo 
v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít 
k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc 
vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím 
zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na 
hořlavé chvojí adventního věnce. Za zamyšlení 
rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými 
svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být 
nehořlavá podložka pod dekorací. Vyloženým 
hazardem je pak umístění zapálených svíček 
do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo do 
blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan 

dokáže přemístit záclonu do nebezpečné 
blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou 
ale zůstává neponechat zapálenou svíčku 
nikdy bez dozoru.

Na zvýšenou pozornost byste měli dbát 
rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se 
v období Vánoc násobí a soustředěnost hos-
podyněk je neustále odpoutávána spoustou 
jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem 
vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila 
nemilá událost a případný požár jste včas 
zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který 
vás intenzivním zvukovým signálem upozorní 
na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl 
být takovým malým předvánočním dárkem 
pro bezpečí celé rodiny. 

Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou 
řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění 
nebo smrti patří manipulace s neodborně po-
domácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní 
době je profesionálně vyrobená zábavná pyro-
technika k dostání v širokém spektru obchod-
ních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při 
jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát 
na to, aby výrobek byl opatřen návodem vý-
robce v českém jazyce spolu vyznačením třídy 
nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, 
že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze 
pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není 
návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty 
II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 

18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy 
musí mít zájemce kromě plnoletosti také 
průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. 
třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. 

Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu 
a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte 
na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte 
pyrotechniku pod vlivem alkoholu. 

Před silvestrovskými oslavami je vhod-
né také vyklidit případný hořlavý materiál 
z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná 
petarda nezapálila.

I přes každoroční varování hasičů dochází 
v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických 
událostí v domácnostech, při kterých se zra-
ní desítky osob a materiální škody dosahují 
mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto 
nad požární bezpečností u vás doma, abyste 
se do této smutné statistiky nezařadili i vy.

Další preventivní informace si můžete pře-
číst v našich informačních letácích na odkazu 
zde: http://www.hzscr.cz/clanek/informac-
ni-letaky.aspx

Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona 

č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a pro-
vozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého 
napětí. Současně se vznikem těchto vedení 
k nim byla zřízena věcná břemena a ochran-
ná pásma, která mají charakter oprávnění 
k cizím nemovitostem. V rozsahu výše cito-
vaného zákona tato práva svědčí společnosti 
ČEPS, a.s. 
Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona 
je ochranné pásmo souvislý prostor v bezpro-
střední blízkosti vedení vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení 
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na 
obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 
(25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 
110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro 
vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995).
Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechá-
vat v ochranném pásmu nadzemního vedení 
růst porosty nad výšku 3 m.
Katastrálním územím vaší obce prochází 
vedení přenosové soustavy označené V 405 
vlastněné a provozované naší společností, 
u kterého je rozsah ochranného pásma vy-
měřen vzdáleností 20 (25) m na obě strany 
měřeno od krajních vodičů tohoto vedení.
Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. 
g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky 
či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili 
stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, 

které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz 
tohoto vedení přenosové soustavy.
Zasláním a následným zveřejněním přilože-
ného „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji po-
vinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. 
Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných 
porostů musí být provedeno ve smyslu zákona 
č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 9 (energetický zákon). 
ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JI-
NÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGE-
TAČNÍHO KLIDU V TERMÍNU DO 31. 3. 2018. 
Současně oznamujeme, že v termínu od 
21.11.2017 - do 30.4.2018 vyhledají vlastní-
ky pozemků, na kterých se ochranné pásmo 
vedení nachází, zástupci fi rmy pověřené spo-
lečností CEPS, a.s., a projednají rozsah a způ-
sob odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé 
provozování vedení přenosové soustavy. 
S ohledem na všechny okolnosti chceme být 
nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají mož-
nost vadný stav urychleně napravit. S ohledem 
na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena 
Smlouva o způsobu provedení údržby ochran-
ného pásma vedení.
V případě potřeby Vám poskytne bližší infor-
mace zástupce společnosti FORESTER SERVIS, 
s.r.o., paní Dagmar Janovcová, tel. 602 334 390; 
email: dagmar.janovcova@foresterservis.cz

Mgr. Jiří Jermář,

 jednatel společnosti FORESTER SERVIS, s.r.o.

Vážení přátelé,

letošní rok bude zakrátko již historií a pro 
nás je to příležitost, jak poděkovat a ocenit 
práci Vás všech, kteří pomáháte zmírňovat 
utrpení.

Jsou tomu již tři roky, kdy začal poskyto-

vat své služby Mobilní hospic Strom života, 

a tím pomáhat lidem, kteří se ocitli v nejtěž-

ších životních chvílích, lidem, kteří od nás 

navždy odcházejí.

Pracovníci Stromu života jezdí nepřetržitě 
poskytovat zdravotní, sociální a psychoso-
ciální péči umírajícím a jejich rodinám do 
jejich domovů po 365 dní v roce, o víkendech, 
i dnech svátečních. Zajišťují péči, pomůcky, 
léky a poskytují oporu v obtížných chvílích. 
Pomáhají umírajícím v domácím prostředí, 
mezi jejich blízkými, kteří jim rozumějí.

Mobilní hospic Strom života je rodinám 
v době umírání nápomocen díky podpoře 
řady institucí, organizací, podnikatelských 
subjektů a také vstřícnosti jednotlivců – Vás 
spoluobčanů. Bez Vás všech bychom tyto 
služby nemohli zajišťovat. 

Za necelé tříleté  období Mobilní hospic 
Strom života zejména díky Vám doprovodil 
více než 500  pacientů. S nastalou těžkou 
životní situací jsme radou, útěchou i posilou 
na blízku pozůstalým dětem a dospělým.

Ve službě nejpotřebnějším budeme po-
máhat i v roce 2018. Kdykoliv se můžete 
na nás obrátit.

Vážení přátelé, přijměte naše veliké po-

děkování za podporu, kterou nám věnujete. 

Dáváte nám tím najevo, že Vám záleží na 

osudech lidí, jejichž čas je krátký a kteří 

pomoc potřebují právě teď. Velice si toho 

vážíme.
Mnoho hezkých dnů v roce 2018

Vám přeje kolektiv pracovníků Mobilního 

hospice Strom života.

i dnech svátečních. ZaZaZaZaZajijijijijišťují péči, pomůcky,
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Pomáhajíjíjíjíjí uuuuumímímímírararararajíjíjíjíjícícícícícím vvvvv doomámámámámácícícíícímmmm m prpppp ostředí,
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Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu – 
všem našim jubilantům dožívajícím se významných životních 
výročí v měsících lednu a únoru 2018:

70 let Marie Balcárková
75 let Jaroslav Šustala
85 let  Marie Holubová
85 let  Zdeněk Žabka
88 let Božena Mamulová
89 let Věra Mladěnková
90 let Františka Kovářová
92 let Eliška Oherová

60 let – Diamantovou svatbu oslavili Jaromír a Marie Vachunovi

6.1.2018 Novoroční koncert - Komise pro kulturu a historii
20.1.2018 Fotbalový ples - SK Tichá
27.1.2018 Tichavský tuleň - přednášky
3.2.2018 Lidový ples - ZO KDU-ČSL
  - Ladislav Pospěch z NJ
     začátek ve 20 hodin
10.2.2018 Dětský maškarní ples - Unie rodičů, z.s.
     začátek v 15 hodin
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tbu oslavili Jaromír a Marie Vachunovi

Jubilanti Akce v kulturním domě:

Díky štědrosti návštěvníků 

Živého Betléma v Tiché jsme na pomoc dětem 

v chudých oblastech světa poslali 2500,- Kč.

Děkujeme obci a kulturní komisi za podporu 
činnosti našeho misijního klubka dětí.


