
 

                    
  

          č.3/2015   

„Obec občanům a občané obci“ 
 

Rok se pomalinku láme do druhé půli, jistě netrpělivě jsou 

očekávány dny dovolených, odpočinku a prázdnin, které si nejvíce užijí 

školáci. Práce a projekty, které byly v minulých měsících v obci 

připravovány a započaty, však budou i přesto pokračovat v plném 

proudu. 

Zahrada u MŠ Tichá se v příštích měsících promění na zahradu 

Tichavinka v přírodním stylu díky dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí (OPŽP). Samotná realizace projektu bude zahájena po podpisu 

smlouvy s vybraným dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení 

v průběhu měsíce července. Zahrada má být upravena tak, aby dětem 

umožnila přímý kontakt s přírodou a sloužila jim k celoročním 

aktivitám v oblasti environmentální výchovy. Mnohotvárný terén 

a navržené prvky mají povzbudit děti k větší pohyblivosti 

a obratnosti.  

Taktéž z další přislíbené dotace z OPŽP budou v nejbližších 

měsících pořízeny kompostéry pro zajištění domácího kompostování pro 

občany obce, kteří si podali žádost o kompostér, a dále bude také 

pořízeno svozové vozidlo s velkoobjemovými kontejnery pro účely obce.  

V rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova byla Ministerstvem pro 

místní rozvoj obci přiznána dotace na vybudování Dětského hřiště 

v Tiché v centru obce ve výši cca jedné poloviny pořizovacích nákladů, 

především na pořízení herních prvků. V dnešní době probíhají 

v lokalitě přípravné terénní práce, kterými dojde k zhutnění a 

utěsnění původního podkladu navezenou jílovitou zeminou, jejichž 

nutnost vzešla ze závěrečné zprávy průzkumných geologických prací 

provedených v měsíci březnu tohoto roku.  

V červenci mohou děti, ale i rodiče, očekávat nové herní prvky 

pořízené z rozpočtu obce umístěné v rámci areálu fotbalového hřiště, 

kde nebudou chybět houpačky, kolotoč i skluzavka. Jejich poloha byla 

konzultována s hlavními uživateli hřiště, a to fotbalisty a hasiči. 

V plném proudu jsou stavební práce v kulturním domě v rámci 

projektu Modernizace vnitřních prostor Základní školy a Kulturního 

domu, kde budou zrekonstruovány sociální zařízení, zázemí za jevištěm, 

vybudována výstavní síň a pořízeno nové vybavení do sálů. Od počátku 

prázdnin započnou i stavební práce v základní škole, kde se děti budou 

moci těšit na nová sociální zařízení, dovybavení učeben, šaten a 

jídelny, a to od počátku nového školního roku. K ponížení celkových 

nákladů na tyto nutné práce byla podána žádost o dotaci z Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko – Rozvoj venkova. 

Stále probíhají jednání o možné rekonstrukci veřejného osvětlení 

v obci, na kterou nám byla Ministerstvem průmyslu a obchodu přislíbena 

dotace ve výši do 40% způsobilých nákladů, které je ovšem nutno 

proinvestovat ještě v tomto roce. 



 V měsíci červnu poctili obec svou návštěvou vzácní hosté. Pan 

Květoslav Konečný trvale žijící od roku 1969 v Austrálii, který 

s sebou přinesl a daroval obci kopie dvou obrazů svého otce, Ludvíka 

Konečného, narozeného roku 1906 v Kateřinicích. Akvarely namalované 

v červnu 1944 znázorňují pohled na kapličku a samotný dřevěný kostel i 

se hřbitovem v Tiché. Tyto výtvory si jistě následně najdou své místo 

i v nově budované výstavní síni v kulturním domě. Dalším milým hostem, 

který k nám zavítal a na obecním úřadě zavzpomínal na své dětství 

strávené v této obci, do níž se rád vrací alespoň na návštěvy, byla 

paní Jindřiška Janků, rozená Petrová, v rodinné přízni s Vašíčkovými a 

Grygarovými. S neuvěřitelnou přesností drží vzpomínky z dob dávno 

minulých s nesčetnými detaily. Vzpomínala také na továrníka Parmu, 

učitele Lichevníka a Gajduška. Oběma přeji pevné zdraví a těším se 

opět na viděnou.  

 Na internetových stánkách obce jste měli a stále máte možnost 

seznámit se s podklady záměru soukromého investora – fy ELUMINA CZ 

s r.o., IČ 28610776, Papratná 1969, Frenštát p.R., zastoupenou 

jednatelem společnosti B. Janďourkem, který projevil zájem postavit 

v dolní části obce bytový dům se 49 malometrážními byty. Vzhledem 

k problematice záměru zastupitelstvo přijalo návrh, ať mohou občané 

sami vyjádřit svůj názor, zda souhlasí či nesouhlasí s budováním 

takové stavby v naší obci Tichá. Proto jsou mezi Vás pomocí tohoto 

vydání zpravodaje distribuovány dotazníky v počtu 2 ks na doručovací 

schránku pro osoby starší 18ti let. V případě potřeby je možné si 

další dotazníky vyzvednout přímo na obecním úřadě. Není nutné na 

dotazníku uvádět Vaše osobní údaje, pouze prosím, pokud možno, o 

uvedení čísla popisného pro následnou řádnou evidenci dotazníků.  

 Pokud Vám není lhostejný společný život občanů v obci, věnujte 

prosím dotazníku pozornost a nezapomeňte jej odevzdat do konce 

července 2015.  

Přeji Vám příjemně strávené letní dny a děkuji Vám za pozornost.  

S pozdravem        

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

 

Tel. kontakt: tel. 723 990 520   email:  starosta@ticha.cz 

 

 

 

Usnesení  č. 6  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   10.06.2015: 

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

znění:  

6/112: 1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Petra Bordovského a p. Zdeňka Švrčka, 

    zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 

6/113: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

6/114: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 5/2015 ze dne 08.04.2015 

2) pověřuje starostku obce zjistit skutečný stav poškozeného propustku komunikace na 

Pružiny a zjištěním nejnutnějších oprav 

6/115: 1)  bere na vědomí doplnění uvolněného mandátu člena zastupitelstva obce  

  náhradníkem za stejnou volební stranu, a to p. Lucií Jurkovou 

6/116: 1)  schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 1154 o výměře 127 m
2
 ostatní plocha –  

ostatní komunikace za cenu 40,00 Kč / 1 m
2
, kupující uhradí náklady spojené 

s prodejem – poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti 

6/117: 1)  schvaluje prodej pozemku parc.č. 420/6 dle geometrického plánu č. 1309- 
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15/2015 o výměře 20 m2 ostatní plocha, který byl oddělen z parc.č. 420/3 o výměře 

88 m
2
 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. J.G., Kunčičky u Bašky č.p. 196 za 

cenu 40,00 Kč/  1 m
2
, kupující uhradí náklady spojené s prodejem včetně poplatku 

za vklad do katastru nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí 

6/118: 1)  schvaluje prodej pozemku parc.č. 420/3 dle geometrického plánu č. 1309- 

15/2015 o výměře 68 m
2
 ostatní plocha, který zůstal po oddělení pozemku parc.č. 

420/6 z parc.č. 420/3 o výměře 88 m
2 

ostatní plocha – ostatní komunikace, I.H., 

V Zahradách č.p. 596, 739 24 Krmelín, a A.M., U panské zahrady 722/14, 158 00 

Praha 5 – Jinonice, za cenu 40,00 Kč / 1 m
2
, kupující uhradí náklady spojené 

s prodejem včetně poplatku za vklad do katastru nemovitostí a daně z nabytí 

nemovitých věcí 

6/119: 1)  schvaluje vykoupení pozemku parc.č. 419/2 dle geometrického plánu č. 1309- 

15/2015 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 4 m
2
 komunikace od 

I.H., V Zahradách č.p. 596, 739 24 Krmelín, a A.M., U panské zahrady 722/14, 158 

00 Praha 5 – Jinonice, za cenu 40,00 Kč/1 m
2
, kupující uhradí náklady spojené 

s prodejem včetně poplatku za vklad do katastru nemovitostí a daně z nabytí 

nemovitých věcí 

6/120: 1)  schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 421/1 (jedná se o parcelou bez LV  

dle EN 3911/1 díl 2) o výměře cca do 500 m
2 

dle skutečného zaměření, parc.č.  

421/3 (jedná se o parcelu bez LV dle PK sk. 3722/3) o výměře cca do 30 m
2
 a 

parc.č. 420/1 (jedná se o parcelu bez LV dle PK sk. 3722/3 a část EN 3911/1 díl 2) 

o výměře cca do 200 m
2
, vše dle skutečného stavu v terénu a následného zaměření 

6/121: 1)  schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. NJ/138/j/2015/Ja s Moravskoslezským  

krajem v Ostravě, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ 

CZ70890692, dle které dárce daruje obci pozemky parc.č. 2505/4, 2505/5, 2505/10, 

2505/12, 2505/19, 2505/21 v k.ú. Tichá na Moravě 

6/122: 1)  schvaluje úplatné nabytí pozemků parc.č. 172 zastavěná plocha a nádvoří, na  

pozemku stojí stavba bez č.p. zem. stavba, LV 10001 a parc.č. 173 ostatní plocha, 

neplodná půda v k.ú. Tichá na Moravě do vlastnictví obce včetně kupní ceny ve 

výši 147 500,00 Kč a přenosu daňové povinnosti, a náhradu za bezesmluvní užívání 

ve výši 14 513,00 Kč 

6/123: 1)  bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Tichá za r. 2014 

6/124: 1)  schvaluje závěrečný účet obce Tichá za r. 2014 a vyslovuje souhlas s  celoročním  

hospodařením obce Tichá za r. 2014, a to bez výhrad 

6/125: 1)  schvaluje účetní závěrku Obce Tichá sestavenou ke dni 31.12.2014 

6/126: 1)  schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové  

organizace, sestavenou ke dni 31.12.2014 

6/127: 1)  revokuje usnesení č. 5/99:1) ze dne 08.04.2015 

6/128: 1)  schvaluje převedení hospodářského výsledku za r. 2014 ZŠ a MŠ Tichá, p.o.,  

do rezervního fondu 

6/129:   

1)  bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 42/2015/1 ze dne 21.04.2015,  

kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2015 

2)  bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 56/2015/1 ze dne 27.05.2015,  

kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2015 

6/130: 1)  schvaluje rozpočtové opatření č. 7 /2015: 

1. Zapojení části zůstatku finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2014 ve 

výši 9.110.000,00 Kč do rozpočtu obce: 

1. a) Financování: 

  0000 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. Účtech    9.110.000,00 Kč  

1. b) Výdaje: 



  Kapitola  2212Silnice (oprava místní komunikace)                        50.000,00 Kč 

  Kapitola 3111Mateřské školy (hřiště Tichavinka)                      1.760.000,00 Kč 

  Kapitola 3113Základní školy (akce modernizace ZŠ)                1.830.000,00 Kč 

  Kapitola 3392Zájm. činnost v kultuře (akce modernizace KD) 2.540.000,00 Kč 

  Kapitola 3421Využití vol.času dětí a mlád.(hřiště pod kostelem) 360.000,00 Kč 

  Kapitola 3639Kom. služby a územní rozvoj (nákup pozemků)     170.000,00 Kč 

   Kapitola 3726Využívání a zneškodňování ostatních odpadů      

  (kompostéry+svozové vozidlo)                                                   2.400.000,00 Kč 

                        Výdaje celkem: 9.110.000,00 Kč 

6/131:  1 )   bere na vědomí informaci o stavu projektu „Dětské hřiště v  Tiché“ předloženou  

prostřednictvím důvodové zprávy  

2)   schvaluje finanční podporu na realizaci projektu „Dětské hřiště v Tiché“  

a finanční spoluúčast v minimální výši 1% způsobilých výdajů a 100% výši 

nezpůsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto financování do rozpočtu obce 

příslušného realizačního roku 

3 )   pověřuje starostku podpisem smlouvy 

6/132: 1)  bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce 

6/133: 1)  bere na vědomí zprávu z konané Valné hromady ASOMPO a.s., Životice  

u Nového Jičína, která se konala 29.05.2015 v Novém Jičíně 

6/134: 1)  bere na vědomí projektovou dokumentaci k záměru výstavby bytového  

domu na parc.č. 1073/6, 1073/1(EN 2706), 1073/1 (PK2696), 1074/1, 2505/20, 

2507/8 firmou ELUMINA CZ s.r.o., se sídlem ve Frenštátě p. R., Papratná 1969, IČ 

28610776, DIČ CZ28610776, a dává právo občanům se vyjádřit k potřebnosti 

takového zařízení v obci formou dotazníkového šetření – zajistí starostka obce 

6/135:   1)  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dále nařízení vlády  

č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, schvaluje 

poskytování měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva za výkon funkce 

místostarosty obce v celkové výši 11 070,00 Kč (pevná částka 7 509,00 Kč a 

příplatek 3561,00 Kč) s platností od 11.06.2015 do konce volebního období 

6/136: 1) schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti  

s Tělovýchovnou jednotou Sokol Tichá, IČO 44937393 

6/137: 1)  bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion  

Frenštátsko za rok 2014, Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2014 a zápisy č. 1/2014 a č. 2/2014 z jednání 

dozorčí rady 

6/138: 1)  bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Tichá, příspěvkové organizace, o  

zápisu do 1. ročníku základní školy 

6/139: 1)  bere na vědomí provedení reklamačních oprav umístěného dopravního značení. 

6/140: 1)  bere na vědomí seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci OPŽP –  

nakládání s bioodpadem v obci, přírodní zahrada Tichavinka, a v rámci MMR 

dětské hřiště - realizace budou provedeny do konce r. 2015 

6/141: 1)  bere na vědomí průběh prací dotačních akcí  - Modernizace vnitřních prostor  

  kulturního domu a základní školy 

6/142: 1)  bere na vědomí informaci o stavu projektu „Snížení spotřeby energie soustavy  

VO v obci Tichá“  v rámci programu EFEKT 2015 – Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

2)  schvaluje příjem a použití zálohy na dotaci předem ve výši 700 000,00 Kč na 

pořízení materiálu (nákup svítidel na veřejné osvětlení) v roce 2015 

3)  schvaluje finanční podporu na dokončení realizace projektu „Snížení spotřeby  

energie soustavy VO v obci Tichá“ a finanční spoluúčast v minimální výši 60% 

způsobilých výdajů a 100% výši nezpůsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto 



financování do rozpočtu obce v r. 2016, kdy celková výše nákladů dle projektu před 

vysoutěžením činí cca 2 mil. Kč 

4)  pověřuje starostku obce podpisem smluv vztahujícím se k tomuto projektu 

 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v měsících červenci a srpnu 2015: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   červenec  08.07., 22.07.2015 
   srpen   05.08., 19.08.2015 
    
- plasty:      
   červenec  každý týden v  pátek 
   srpen    
 
- svoz bio odpadu:    každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek  
 

 Připomínáme  splatnost místního poplatku na r. 2015: 
- pokud jste zapomněli uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle platné vyhlášky obce  na r. 2015, 
jehož splatnost končí k 30.06.2015, dostavte se v co nejkratší době na obecní úřad a úhradu 
proveďte do pokladny obce, případně převodem: 
účet: 6023801/0100  sazba 380,00 Kč / 1 poplatníka   VS – číslo popisné 
 

 Oznámení Pošty v Tiché: 
Ve dnech 27.07. – 31.07.2015 bude pro veřejnost uzavřena z důvodu čerpání 
dovolené. Zásilky uložené z důvodu nezastižení adresáta budou uloženy na poště 
Frenštát pod Radhoštěm. 

 

Obecní výzva k nedělnímu klidu 
 

Žádáme všechny občany (v) Tiché, aby se pokusili dodržovat nedělní klid. Věříme, že pro všechny z nás 
bude příjemné, když se jedenkrát týdně naše obec přiblíží blaženému stavu ticha, kterým se honosíme v 
názvu naší obce .  
Za narušování klidu je vnímána především práce s motorovými stroji, jako jsou motorové pily, 
křovinořezy, apod., ale také elektrické spotřebiče jako jsou travní sekačky, cirkulárky, úhlové 
rozbrušovačky apod. Velký problém jsou také terénní motorky, které dokáží i z odlehlých kopců zahlučit 
půl obce.  
Samozřejmostí jsou výjimečné situace, kdy je použití hlučné techniky nezbytné (např. oprava střechy) 
nebo zanedbatelné (jeden či dva hlučnější řezy, abychom pak mohli pokračovat dál v nehlučné práci). 
Avšak řezat celou neděli dřevo, či hlučet sekačkami, se nepovažuje za příliš vhodné. 
 

Pokusme se tedy ctít klid alespoň v neděli. 
 

(Pokud tato výzva bude rozumně respektována k obecné spokojenosti, nebude pak ani nutné vydávat 
obecně závaznou vyhlášku, která by již obsahovala i jisté sankce za porušování, jakož je tomu již 
v nemálo obcích v naší republice.)                                                      Ing. Petr Bordovský, místostarosta 



 

Přejete si zdarma dostávat SMS zprávy o dění v obci Tichá na Váš mobilní telefon? 

V případě Vašeho zájmu zašlete ze svého mobilního telefonu jednorázovou SMS dle Vašeho tarifu ve 

tvaru: 

 

ZADOST O INFO příjmení TICHA číslo popisné 

na telefonní číslo 739 078 307 

 

Pořádáte v Tiché nějakou společenskou, kulturní, sportovní nebo jinou akci a chtěli byste pozvat občany 

pomocí info SMS servisu? Pokud ano, pište své pozvánky rovněž na telefonní číslo 739 078 307. Zpětně 

Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi.  

Tato služba je pro občany Tiché zcela zdarma. 

 

 

 

Jarní slavnosti, aneb  - když se kácí máj, létají třísky 

 

Stavění májky, či máje, je tradice vyskytující se nejen v našich krajích, ale v různých podobách po 
celé Evropě již stovky let. Ač první dochovaný důkaz stavění a uctívání májů na našem území je 
datován do 15. století, tradice je mnohem starší. 

Tichavská máj byla vztyčena 1. května tohoto roku a při této události byly v rámci doprovodného 
programu přítomny naše dětské soubory z mateřské a základní školy. Děti pod vedením svých 
pedagogů předvedly velmi pěkná vystoupení, která doplnili žáci frenštátské základní umělecké 
školy. Po těchto vystoupeních naši dobrovolní hasiči vztyčili k nebi máj - symbol jara. 

K májové tradici patří i hlídání čerstvě oloupaného, tenkého smrkového kmene s ozdobenou 
špičkou před zloději a výlupky, kteří se pokoušejí cizí máje podetnout, a tím způsobit stavitelům 
ostudu. 
Přestože tichavská máj nebyla hlídána, zůstala do druhého dne ve vzpřímené poloze i přes dva 
noční útoky. Nejspíše to bylo tajnou fintou stavitelů. 

Jelikož máj zůstala po první noci stát, mohlo se 30.5. přistoupit k vyvrcholení akce, tedy ke 
kácení. Po zkušenosti ze stavění a zjištění, že máj neunikla pozornosti, skupinka dobrovolníků 
poctivě z pátku na sobotu (29.5. - 30.5.) z oken klubu důchodců máj hlídala. Jelikož hlídka 
dopadla úspěšně, což nejde říct o všech májích v okolí, mohlo se v sobotu přistoupit k 
samotnému kácení. 

Info SMS servis – Informace na mobil 



Program otevíral dětský pěvecký sbor 
Mateřídouška, který ihned ze začátku 
předeslal, že stavění i kácení máje 
jsou akce určené především pro 
rozzáření tváří našich dětí. K tomu 
přispěl jak třeba kovář, předvádějící 
své řemeslo, tak i valašský soubor 
Sedmikvítek, který po vystoupení 
Mateřídoušky přišel vyprovodit svými 
lidovými tanci a písněmi tichavskou 
máj na poslední cestu. Na konci jejich 
pásma došlo na, v nadpisu zmiňované, 
třísky a naše krásná máj šla 
společnými silami valachů a tichavských dobrovolných hasičů k zemi. To byla příležitost pro děti, 
aby si každé ukořistilo alespoň jednu stuhu z ozdobeného vršku. 

Po obrání stuh z vrcholu máje přišlo nečekané číslo programu - silná bouřka. Ta málem překazila 
dětem poučné a zábavné vystoupení veverky Terky a myšky Klárky. Naštěstí do přilehlého klubu 
důchodců neprší, a tak moderátor odpoledne Marian Žárský ještě před vypuknutím bouřky 
informoval hosty o přemístění divadla, aby se veverka s myškou v klubu při svém vystoupení 
necítily samy. Děti jim jejich srandování, do kterého byly zapojeny i poznatky velmi poučné, 
vracely smíchem a veselým pokřikováním odpovědí na jejich rafinovaně kladené otázky.  

Bouřka během dětského představení odešla zlobit zase o kus dál, a tak se mohlo po osušení lavic 
a laviček pokračovat opět venku. O zábavu se při západu slunce postarala cimbálová muzika 
Poštár. Ta  provázela návštěvníky kácení máje do nočních hodin. 

Všem, kteří se přišli podívat na stavění, či kácení, tichavského máje děkujeme za vytvoření dobré 
atmosféry. 

Komise pro kulturu a historii obce Tichá 

 

 

Na oslavu státního svátku 5. července 2015 vyvěsíme  

na obecním úřadě moravskou vlajku 
 

Dne 5. července 2015 si připomeneme 1152. výročí 

příchodu slovanských věrozvěstů svatého Cyrila a 

Metoděje na Velkou Moravu. Naše obec, stejně jako 

více než 1000 obcí a měst nejen na Moravě (včetně 

okolních měst a obcí jako Frenštátu pod Radhoštěm, 

Nového Jičína, Kunčic pod Ondřejníkem či Příboru) se 

zapojí do iniciativy Moravské národní obce „Za 

vyvěšování moravské vlajky“. Tato iniciativa byla 

zahájena v roce 2010 a letos se koná již po šesté. 

Moravská národní obec je spolek (dříve občanské sdružení), který letos oslaví 30 let od 

svého založení. Hlavní náplní spolku je moravská osvěta, besedy, přednášková a 



publikační činnost a přátelská setkávání na památných místech Moravy. Více o Moravské 

národní obci nebo o historii moravské vlajky si můžete přečíst na www.vlajka.moravy.eu. 

 

 

 
Státní svátek 5. července - připomínáme si příchod slovanských 
věrozvěstů - bratří ze Soluně, svatých Konstantina (Cyrila) a 
Metoděje na Moravu (r. 863). Zásluhou misie vedené oběma bratry 
se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti. Svatí Cyril 
a Metoděj jsou patrony Moravy. 
 

 
 

 

 
 
 

70 let od ukončení 2. světové války 
 

 

Druhá světová válka byla největší katastrofou v lidských  dějinách. Více jak 50 milionů  lidí 

přišlo o život  a Evropa byla v mnoha oblastech  zpustošena. Ve vyhlazovacích a pracovních  

táborech byly vyvražděny miliony nevinných lidí.  

Krutost války se nevyhnula ani  obci Tichá. V jejím průběhu zahynuli tito občané Tiché: 

 

MUDr.  Genserová Marie  Osvětim 

  Harabiš Jan    Vratislav 

  Havel Emil    Osvětim 

  Hyvnar Alois    Mauthausen 

  Konvička Bohuslav   Osvětim 

  Petr Ferdinand   Berlín 

  Svoboda Emil   Ostrava 

Šťastný Jaroslav    Ostrava  

  Vaněk Oldřich   Ostrava  

Zubek Oldřich   Osvětim 

  

Počátkem  října 1941 zahájilo Německo tzv. Sokolskou akci, kterou mělo být  zamezeno odboji 

českého národa, započalo  masové zatýkání Sokolů na všech  stupních. Již před tím výměrem 

Okresního zastupitelství v Místku ze dne 13.4.1941 byla činnost TJ Sokol Tichá zastavena a 

majetek zabaven. 

Výměrem Říšského protektora Reinharda Heidricha ze dne 8.10.1941 byla organizace České 

obce sokolské rozpuštěna, majetek zabaven a její představitelé zatčeni. 

8.10.1941 byli  z TJ Sokol Tichá  zatčeni  a uvězněni: Emil Havel – místostarosta TJ a Arnošt 

Čunta  - náčelník. 

O osudech  zatčených  Sokolů jsem  se dočetl v Pamětní knize Sokola v Kelči u  Val. Meziříčí a 

dále v publikaci  Sokolské župy Františka Palackého ve Val. Meziříčí, která obsahuje seznam 

všech  funkcionářů,  ale i prostých členů Sokola, kteří byli  v průběhu  2. sv. války popraveni, 



podlehli  nesmírnému  mučení, či zahynuli při pochodech smrti v různých  koncentračních  

táborech. 

 

Nyní  v krátkosti  osudy vězněných, jak je uvedeno  v Pamětní knize, ve které vypsal své prožitky 

učitel – jednatel  TJ Sokol v Kelči pan Alois Tylich, narozen 7.7.1912, po  dobu  zatčení  a 

internace v koncentračním táboře Osvětim. Vzpomínky svědčí o nesmírném utrpení, kterému byli  

věznění Sokolové vystaveni a kterému většinou podlehli. 

Pan  Alois Tylich byl  zatčen Gestapem přímo při vyučování ve škole 25.10.1941 spolu 

s předsedou TJ,  který v Osvětimi zahynul.  Propuštěn  byl v květnu 1942 – byl  vězněn  necelých  

200 dní. Při zatčení  vážil 80 kg, po návratu  45 kg.  Při zatčení probíhala domovní prohlídka a 

poté převoz do věznic v Hranicích, Olomouci a nakonec do Kounicových kolejí v Brně. Pak  

následovalo fotografování, odebíraní  otisků prstů. Každé úterý a čtvrtek se v Brně vybíraly 

transporty do koncentračních  táborů Osvětim  a Mauthausen, nebo  na popravu. Začátkem února 

1942 byl  zařazen do transportu do  Osvětimi pod kordonem SS. 

Tábor v Osvětimi byl postaven na čtverci o straně 0,5 km, obsahoval v té době asi 40 

jednopatrových  bloků. To  vše bylo  obehnáno skoro čtyřmetrovou zdí nahoře s ostnatým 

drátem. Podél  zdi  se táhly stejně vysoké řady ostnatých drátů vysokého napětí a dvě řady 

ostnatých drátů, které bránily příchodu  k drátům vysokého napětí, ale mohly být na vysoké 

napětí napojeny. Každých  100 metrů se nacházely vysoké posedy s kulomety a otáčivými 

světlomety. Možnost útěku  z lágru  byla nemožná. Nad bránou, kterou  vcházeli,  uviděli nápis „ 

Arbeit macht  frei“ a komín osvětimského krematoria. Ráno  byli  kopanci a řevem vyhnáni  

z ubikací  do hrozné zimy, nastala očista, vše co měli  na sobě shazují a jako Adamité stáli ve 

fujavici a mrazu – 28°C. Stříhali jim  vlasy po celém těle a naháněli do  koupelny pod proudy 

nesnesitelně horké vody, pak  na ně stříkali vodu ledovou. Následoval postřik těla proti hmyzu a 

opět stání v mrazu  a fujavici.  

Teprve v poledne jsou vydány chudobné oděvy – čapka, kabátek, košile, kalhoty, pantofle. 

Vstupem do tábora přestali být lidskými bytostmi, stali se pouhými čísly. Po celodenním stání na 

mrazu byli rozdělení do jednotlivých bloků. Po třech  dnech dostali první jídlo – kousek chleba a 

misku polosyrové řepy s vodou. To vše na příští dva dny. Pravou  trýzní pro vězně byly denní 

rozkazy a vše, co jim předcházelo. Budíček ve 4 hodiny v podobě řevu a bití,  nazí  jsou  

vyháněni do koupelny, opět stání venku v krutých  mrazech  a vánici, pak rychle obléct, napít 

náhražky čaje a nástup na rozdělení do práce. Na zemi  leželi  nemocní a čekali na konec rozkazu, 

aby pak mohli jít  nebo  být  odvlečeni ke kruté prohlídce a pak do  nemocnice. 

Ještě k hygieně – prádlo se nepralo,  na noc se dalo  do  desinfekce,  takže přes noc leželi na 

pryčně nazí. Během pobytu v lágru  vězně kosily nemoci ( úplavice, zápal plic, tyfus, vředovitost, 

omrzliny a hrozné otoky těla). Mnozí  ze zoufalství a šílenství se odvážili  k   drátům  vysokého 

napětí  ve snaze ukončit své trápení. Kulomety však ukončily jejich  život dříve, než na dráty 

dosáhli. 

Z pracoviště nikdo nesměl odejít. Teprve po zaměstnání byli nemocní doneseni  spoluvězni  

k rozkazu a teprve pak mohli  odejít  nebo být  odneseni k lékařské prohlídce. Byl-li vězeň uznán  

neschopen, mohl do nemocnice, kde léčení  nebylo téměř žádné, strava stejná  jako pro ostatní 

vězně. Kdo přežil, byl poslán zpět do práce. K lágru patřily další menší pomocné tábory, kde 

denně přivážel vlak materiál, vězni byli  rozděleni  k jednotlivým  vagónům  a byla určena doba 

pro složení materiálů. Z pracovního tábora se nikdo nepokoušel o útěk, v případě útěku by celou 

skupinu postříleli. 

Konečně v první polovině dubna 1942 jsou  první  vězňové  voláni do karantény, kde se měli  

zotavit, ale jídla bylo málo. Nastal poslední den, zase koupaní a holení a jako Adamité 

předstupují před lékaře. Nejtěžší zkouška života. Na milosti tohoto pána závisí bytí či nebytí. 

Každý musí provést  nařízené  cviky a provést  čelem vzad. Kdo toto nezvládl, prohrál život. 

Znovu  do  nemocnice, léčení, karanténa. 



Kdo byl uznán schopným,  mohl jít  pryč z tohoto pekla. Vězni  dostali svůj civilní oblek a brána 

tábora se jím otevřela. Dostávají listiny, podepisují vynucené mlčení o zachování  tajemství  a za 

doprovodu  stráží  SS odcházejí na nádraží. Cesta vlakem přes Bohumín, Ostravu, Frýdlant n.O. 

do Valašského Meziřící, kde čeká rodina s autem. Kamarád, který mu přišel na nádraží vstříc, jej 

nepoznal. Ráno odjezd do Brna na sídlo Gestapa. Teprve nyní byl Alois Tylich propušten 

s nařízením, že se musí dvakrát týdně hlásit na četnickou stanici.  

Pak doma léčení dle nařízení lékaře. Teprve nyní povolily nervy a projevily se nemoci. Stále 

prožíval okamžiky hrůzy. Tolik vzpomínky jednoho z mnohých zatčených.  

 

V průběhu Sokolské akce během osmi měsíců se vrátily domů jen trosky zatčených. Většina 

zatčených Sokolů zahynula v různých koncentračních táborech, či byla popravena. Všechny při 

životě držela myšlenka, že musí vytrvat, že se musí vrátit ke svým blízkým.    
Oldřich Genzer, kronikář  

 

 

Doufali jste v lepší budoucnost, čekala Vás smrt. 
 

Jak proběhlo v naší obci relativně v klidu osvobození, tak dne 20. 7.  zasáhla naše občany zpráva 

o železničním neštěstí u Ostravy, kterého byli účastníky bohužel i jejich rodinní příslušníci a 

sousedé. Při cestě za novým životem v osídlovaném pohraničí došlo k vykolejení vlaku a bohužel 

8 tichavských občanů (z toho 4 děti) zaplatilo cenu nejvyšší.                                                                                       

Připojuji zprostředkované vzpomínky přímého účastníka Oldřicha Kašpárka. 

 

Brzy po válce se začaly šířit zprávy o tom, že všichni Němci, kteří se podíleli na útrapách 

způsobených Čechům třeba i jen tím, že podporovali Hitlera a nacistickou stranu, budou odsunuti 

do Německa. Domy a pole, které po nich zůstanou, budou státním pozemkovým fondem prodány 

za výhodnou cenu českým osídlencům z vnitrozemí. Každý kdo chce, může se přihlásit. 

To bylo pro Oldřichovy rodiče vítanou příležitostí,  jak se konečně zbavit dřiny a neustálé bídy 

způsobené splácením hypotéky a jak zabezpečit pro Oldřicha i jeho sourozence dobrou 

budoucnost.  Všichni se těšili, že se vrátí zpět stejné poměry, jako za první republiky a že půda 

všem zabezpečí dobrou obživu.  

Bratr Láďa Kašpárek, který měl dobrou práci ve Frenštátě u Křenka a měl také vážnou známost, 

se do pohraničí stěhovat nechtěl a v zimě 1945/1946 se oženil se svým děvčetem z Frenštátu a 

zůstal s ní u jejich rodičů.                                                                                          

Koncem května 1945 se Oldřich se svým otcem Janem vypravil do pohraničí na Bruntálsko do 

Horních Životic, aby si tam vybrali dobré místo, které by se mělo pro celou rodinu stát novým 

domovem. Vrátili se zpět nadšeni. Bylo tam všechno tak, jak si to představovali. Pěkná vesnice, 

téměř nedotčená válkou, dobré pole, i když v poněkud větší nadmořské výšce, než byla Tichá, 

hospodářská zvířata, nářadí i stroje. 

Nebylo o čem dlouho přemýšlet. Bylo třeba se rozhodnout rychle, protože pole byla  osetá a doba 

sklizně se rychle blížila. Ve vesnici zůstaly jen německé ženy, děti a starci. Těžko by asi zvládali 

sklidit úrodu. Oldřich se tak měl stát hospodářem na svém statku kousek od větrného mlýna na 

Franzberku. Rodiče spěchali s prodejem pole a chalupy v Tiché, aby mohli děti finančně podpořit 

do začátku, ale nešlo to tak rychle, jak by chtěli. Proto musela v Tiché zůstat, než přijde kupec 

chalupy, sestra Božena až do května 1946. 

Ještě v červenci pětačtyřicátého roku se začalo s hromadným osidlováním pohraničí. Byly 

vypravovány zvláštní vlaky z vnitrozemí, kterými se do pohraničí stěhovali noví osídlenci i se 

svým základním vybavením. Také Oldřich se svou matkou a sestrou Marií sbalili nejnutnější věci 

a nasedli do vlaku. Cesta však nebyla tak šťastná, jak se zdála být na začátku. Železnice byly 

krátce po válce ještě poznamenané válkou a mnoho mostů a jiných objektů bylo opraveno jen 



provizorně. Při jízdě po trati mezi Ostravou a Svinovem z neznámých důvodů přehlédl 

strojvedoucí návěst Stůj a jízda vlaku skončila na kusé koleji tak, že vlak prorazil zarážedlo, 

vykolejil a vagóny s osídlenci se vyvrátily z náspu. Protože to byly lehké dřevěné vozy s 

otevřenými plošinami,  skončila tato nehoda velmi tragicky. Konstrukce vozů neodolala nárazu a 

některé z nich se přeměnily na třísky. Ty se pak staly vražednými pro celou řadu cestujících a 

způsobily i řadu těžkých zranění. Jen z obce Tiché zde skončilo svůj život 8 lidí. Sám Oldřich 

popisoval průběh nehody takto: „Ucítili jsme prudký náraz a zakolísání vagónu a podle zvuku a 

nárazů jsem poznal, že jedeme po pražcích. V očekávání dalšího nárazu, protože vůz stále 

pokračoval v jízdě,  jsem zvedl ruce, abych si chránil hlavu. Pak mělo všechno rychlý spád. 

Vagón se naklonil a v jízdě se začal převracet. Bylo slyšet výkřiky zraněných lidí a pláč dětí. 

Pohyb vagónu však ještě stále pokračoval. Nakonec vůz, ve kterém jel, sjel z třímetrového náspu 

a položil se na bok. Konečně pohyb a praskot drcených vozů přestal a zůstal jen křik a nářek lidí 

a pláč dětí. Stalo se to v blízkosti továrny dusíkárny v Ostravě Mariánských Horách. Byla to 

hrůza. 

Naštěstí vůz,  ve kterém byl, se nezbortil a zůstal celý, i když značně poškozený a položený na bok. 

Začali se s matkou a sestrou domlouvat, jak na tom jsou. Naštěstí se to u sestry a matky odbylo 

zhmožděninami ruky a nohy a Oldřichu samotnému se nestalo vůbec nic. Dokonce i jejich 

zavazadla byla nepoškozena a přežila to i slepice, která seděla po celou dobu v koši jako kvočna 

na vajíčkách. Snažili se nejdříve sami dostat z vagónu ven. Dveřmi to nebylo možné. Proto se po 

nohách lavic jako po žebříku vyšplhali na boční stěnu vagónu, která byla nyní nahoře nad jejich 

hlavami a tak se pokoušeli dostat nějak dolů na pevnou zem. Bylo to ale hodně vysoko na to, 

abychom se odvážili seskočit. Všude kolem byla panika. Lidé se snažili dostat z vozů a shledávali 

své příbuzné a svá zavazadla. Mezi tím stále pokračoval nářek raněných a uvězněných ve 

vagónech, které byly více poškozené.                            

Na místo neštěstí přibíhali první lidé z nedaleké továrny a pomáhali ve vyprošťování raněných. 

Přinesli také  žebříky a pomohli lidem dostat se dolů. Oldřich pak dále uklidňoval svou sestru a 

matku, které byly značně otřesené a v částečném šoku. Leželi spolu se svými zavazadly v 

nedalekém lesíku a s hrůzou sledovali, jak se okolo nich hromadí ranění, které ještě nestačili 

odvézt do nemocnice.  Po krátké době se přece jen Oldřichovi podařilo matku i sestru uklidnit a 

snažili se pomáhat okolním raněným. Trvalo to více jak hodinu, než odvezli všechny raněné a na 

místě zůstali jen ti, kteří přežili vše ve zdraví, nebo měli jen lehká zranění ošetřená na místě. Mezi 

tím zachránci zorganizovali jejich dopravu nákladními auty do stanice Svinov. Ve Svinově byly 

mezi tím připraveny další vagóny a sestaven vlak, který měl pokračovat v další jízdě do 

pohraničí. Pomalu se všichni zotavovali z prožité hrůzy a jejich myšlenky se obracely do 

budoucna, co je ještě čeká, než se dostanou na místo. 

Jízda jejich vlaku skončila v Krnově, odkud byla zajištěna další doprava nákladními auty. Do 

Horních Životic se dostali až pozdě k večeru. Čekala je první noc v pohraničí.  

V usedlosti, kterou měl Oldřich vyhlédnutou, žili staří manželé Kreutzerovi s dospělou dcerou 

Ernou. Jejich syn padl u Stalingradu. Věděli již, co je čeká, že budou muset svou usedlost opustit 

a chápali, že teď budou muset  splatit  to, co Sudeťáci a Němci Čechům a celému světu udělali. Se 

svým osudem se již smířili. Jen Erna  se nemohla s porážkou Německé říše smířit a vrhala na 

Čechy nenávistné pohledy. Její vyhrůžky, že jednou přijde den, kdy budou Češi z pohraničí utíkat 

a nebude to trvat dlouho, přijímali bez nenávisti a chápali jako zklamání z nenaplněných 

představ blahobytného života po vítězství třetí říše, kdy jim Hitler sliboval, že Němci jako 

„pánská rasa“ budou jen rozkazovat a ostatní podřadné rasy, mezi které patří i Slované, budou 

pro ně pracovat jako otroci.  

 Kreutzerovi se odklidili do jednoho pokoje a dali tak najevo, že je jim jedno, kde si Oldřich 

se svou matkou a sestrou připraví nocleh. Erna zatím odešla do podkrovní světnice. Oldřich s 

matkou a sestrou si ustlali v kuchyni a tak začala jejich první noc v novém domově. Oldřich 

dlouho nemohl usnout a v duchu si představoval,  co ho všechno v nejbližších hodinách a dnech 

čeká. 



Jubilea a výročí 2015 

1510 - 505 let první písemná zmínka o dřevěném kostele v Tiché 

1870 -  uplyne 145 let od ukončení těžby železné rudy (obsah železa 10-25%) na území 

obce. Těžba probíhala v hloubce 5-10 m a naši předkové rudu 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 pomoci 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. Těžba rudy byla ukončena po zahájení 

dovozu rudy bohatší na železo ze Švédska (obsah až 80%) díky železnici. 

1875 - uplyne 140 let od doby, kdy  byla tichavská expozitura proměněna na farní úřad 

a první jmenovaný farář byl páter František Pavlík. 

1905 - uplyne 110 let od stavby pletárny v areálu bývalé LOANY Frenštát. Pletárnu 

postavil příborský továrník Albert (Alfréd) Reiser, v roce 1907 k ní přibyla budova 

přádelny, kterou postavil Leopold Parma. 

Pletárnu postavil Albert Reiser v roce 1905 na katastru obce Tiché na hranici Frenštátu. 

Punčochy vyráběli nejprve na úzkých plochých strojích, později už využívali na doplétání 

šlapek okrouhlých mechanických strojů, poháněných transmisí a parním strojem. Nové, 

modernější stroje, nakupovali od německé firmy Schüber a Salzer, od anglické firmy 

Maxim a americké Invincible. Při plné produkci pracovalo v pletárně až 350 lidí. V 

důsledku celosvětové krize v 30. letech minulého století a následně sníženého odbytu 

pletených výrobků, musela být továrna v roce 1935 uzavřena a zaměstnanci propuštěni. 

Pletařský průmysl byl ve Frenštátě pod Radhoštěm obnoven až po druhé světové válce. 

Firma Reiser se stala součástí Moravskoslezských pletáren. 

V roce 1952 byly oba závody spojeny do národního podniku MOP (Moravské pletárny), 

později LOANA, s podnikovým ředitelstvím v Rožnově p. R.  a specializací na dětské 

zboží a ponožky. V letech 1996 - 2001 měla budovu firma SUPERIOR, firma na výrobu 

a montáž horských a trekkingových jízdních kol. Nemovitost byla prodána koncem roku 

2002 v dražbě  podnikateli Kodýtkovi z Brna. 

Roku 2004 byla hlavní budova opravena a zmodernizována a celé první poschodí slouží 

jako nákupní středisko nábytku „Rembrandt“. Firma nabízí velký výběr nábytku a 

nábytkových doplňků všeho druhu. Zbylé budovy slouží jako dílny na kompletování 

nábytku a skladiště firmy. 

1930 - 85 let od dokončení stavby Kulturního domu – tehdy „Lidový dům“ zbudovala 

Strana lidová. 

1970 - 45 let - přestěhován vedle hřbitova dřevěný včelín se 3 úly a včelstvy, který 

obec odkoupila od JZD. 

3.6.1945 - 70 let od otevření fotbalového hřiště na dolním konci  

3.6.1990 - 25 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. 

6.7.1980 - uplyne 35 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. 

12.7.1925  - uplyne 90 let od nástupu nového p. faráře P. Eduarda  Sasína, kaplana 

v Mor. Ostravě, rodáka z Příbora. 

20.7.1945  - uplyne 70 let od železničního neštěstí,  8 mrtvých, z toho 4 děti, během 

osídlování pohraničí, z Tiché  se vystěhovalo  48 rodin. 

31.12.1925 - uplyne 90 let od odchodu do důchodu nadučitele Emila  Bordovského,  

rodáka z Frenštátu p./R., působil v Tiché od 1.9.1899, zakladatel Sokola, kronikář. 

 
 

 

Mateřská škola Tichá – školní rok 2014/2015 
 

 

Motto: „Všichni  na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče“. 

                                                                                                              J. Á. Komenský 

 

Školní rok 2014/2015 jsme zahájili s počtem 53 dětí – z toho 24 děvčat a 29 chlapců. 

Předškoláků bylo letos 19. Do 1. třídy ZŠ v Tiché nastoupí z naší MŠ 15 dětí – 1 dítě má 

odročenou školní docházku, 3 děti jdou do ZŠ ve Frenštátě p/R. 

 

Během celého školního roku jsme pro děti a rodiče připravovali tradiční akce a aktivity – 

divadelní a filmová představení, vystoupení a spolupráce s o.s. Tichánek, spolupráce 

s logopedkou, běžecké soutěže, cvičení a sportovní soutěže v tělocvičně, ukázka práce se psem – 

prevence úrazů, správné chování dětí k cizím psům, „balónkové kouzlení“, beseda s myslivci 

spojená s prohlídkou mysliveckého areálu v Tiché, návštěvy různých výstav, práce v kroužcích, 

pracovní dílny s rodiči, vánoční posezení a jarmark, různé přednášky pro rodiče ve spolupráci se 

ZŠ, lyžařský kurz na Bílé, předplavecký výcvik, návštěva místní knihovny a čtení s páťáky, sběr 

starého papíru, kaštanů a žaludů, sušené pomerančové kůry, ekologické aktivity, pohádky a 

výtvarné projekty k tématu, oslava Dne Země, Vítání občánků, výstava výtvarných výrobků dětí 

v restauraci „U Kociána“ v Trojanovicích – získali jsme 1. místo, společná školní akademie, 

výlety do blízkého okolí, exkurze u hasičů, výlet na zámek Kunín spojený s opékáním, ukončení 

školního roku na hřišti TJ. 

 

Práci, činnosti a zajímavé aktivity mateřské školy zveřejňujeme na našich webových stránkách: 

www.materskaskola.blogspot.com 

V květnu proběhl zápis do MŠ na školní rok 2015/2016. Celkem přišlo k zápisu 29 dětí.                

Uzavření MŠ během hlavních prázdnin: od 7. 7. 2015 – do 14. 8. 2015. 

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 17. 8. 2015. 

 

Přeji Vám všem krásné prázdniny a příjemnou dovolenou. 

 

Hana Špačková, MŠ Tichá 

 
 RP 

http://www.materskaskola.blogspot.com/


Zprávičky ze školy  

 
V průběhu roku jsme se účastnili soutěží v recitaci, zpěvu, dopravní zdatnosti, atletice a 
matematice. Naši školu úspěšně reprezentovali: žákyně 2. ročníku Anežka Butorová ve 
zpěvu, žákyně 3. ročníku Martina Hoppová v recitaci a žák 5. ročníku Ondřej 
Trinkewitz v matematice. Družstvo žáků V. třídy se umístilo na druhém místě 
v dopravní soutěži. 
Velký ohlas mělo vždy vystoupení našeho pěveckého kroužku pod vedením paní 

učitelky Lucie Dobiášové. Kroužek nás s úspěchem 
reprezentoval na přehlídce pěveckých sborů ve Frenštátě p. R. i 
na akcích obce. 
4. června jsme ve spolupráci s komisí pro mládež a sport 
uspořádali již 5. ročník turnaje ve florbalu za účasti ZŠ Záhuní, 
ZŠ Trojanovice a ZŠ Tyršova. Naše smíšené družstvo vybojovalo 

v silné konkurenci 3. místo. 
 V rámci prevence rizikových jevů se 9. června pro žáky školy uskutečnily besedy 
s Policií ČR na téma osobní bezpečí, chování na sociálních sítích, kyberšikana a její 
důsledky. V této oblasti záleží především na rodičích, aby komunikovali se svými dětmi 
a sledovali dobu, kterou tráví na internetu. Oběťmi i viníky kyberšikany se často stávají 
lidé, kteří jsou na mobilech a počítačích závislí. 
Žáci se opět zapojili do sběru papíru, pomerančové a citronové kůry. Celkem odevzdali  
5 483 kg papíru, 74 kg pomerančové a 6 kg citronové kůry. Odměnou jim byla exkurze 
do Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích.  Děti tak kromě jiných zvířat viděly,  i 
námi adoptovanou, poštolku. 
Poděkování patří těm, kteří spolupracovali se školou a připravovali pro děti zajímavé 
akce. 
Přeji všem příjemnou dovolenou a dětem radostné prožití prázdninových dnů. 
 
                                                 Ilona Hrdá, ředitelka ZŠ a MŠ Tichá 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Tiché byl založen před 125 lety 
 

 

SDH v každé obci je nezanedbatelná 

organizace dobrovolníků. Oslavy 

našeho výročí byly naplánovány na tři 

rozdílné akce. V sobotu 13. června 

dopoledne byla zvána naše tichavská 

veřejnost  ke sledování útoku na hořící 

objekt v podání roztomilých 

benjamínků a poté i útočili mladí 

školáci, kterým se podařilo v parném 

počasí pokropit i diváky. Průvodních 

slov se bravurně ujal pan Michal 



Hoffmann. Členové zásahové jednotky Tichá předvedli námětový trénink, jak se správně 

zasahuje a zajišťuje hořící  objekt. Zajímavá byla prohlídka nejmodernější profesionální  

techniky, která byla přivezena z Hlučína. Kontrastem byla vystavená historická technika, kterou 

slovem přiblížil velitel sboru, pan Ladislav Kundrát. Závěrečných dvacet minut programu  

zvídavě  sledovali přítomní  vyproštění zraněného řidiče z havarovaného vozidla, což předvedli 

členové jednotky z Frenštátu p. Radh. Odborný komentář záchranáře-hasiče umocňoval  

napínavou akci s výborným koncem. Tímto děkujeme panu J. Havlákovi, který souhlasil 

s likvidací svého vozidla. Základní občerstvení potěšilo v parnu hlavně žíznivce, děti za svůj 

výkon mohly doplnit kalorie oblíbeným párkem v rohlíku. V pravé slunečné poledne si malí 

hasiči upevňovali veselou náladu v plné kádi s čerstvou vodou . 

 

Během hodiny museli naši aktivní hasiči uklidit prostor parkoviště a připravit se na druhou  část 

oslav. 

  

„Setkáváme se při příjemné a pro nás dnes i vyjímečné 

příležitosti. 125 let v životě člověka je zcela nereálná skutečnost. 

Ovšem když budeme hovořit o tak dlouhé existenci vesnické 

organizace, můžeme se nabít hrdostí a pýchou. Ovšem být pyšný 

na to, co jsem neudělal, není čestné, ale my můžeme být pyšní na 

činy našich předků. Vždyť většina našich rodičů a prarodičů 

patřila právě mezi jedny z prvních aktivních zakládajících členů 

tichavského sboru. Můžeme předpokládat, že ve většině obecních 

sborech je členství generační rodinnou tradicí.“ 

Po  úvodních slovech při odpolední slavnostní schůzi následovaly 

úryvky z cenné historické kroniky i z  poslední výroční zprávy. 

Povzbuzující optimistickou zdravici přidala paní starostka obce, 

Michaela Štefková a zástupci delegací sousedních přátelských 

hasičských sborů. Starosta OSH Nový Jičín, Stanislav Kotrc,  

omluvil svou nepřítomnost pro účast na krajské soutěži, z jeho 

srdečného dopisu vyzdvihněme: „Blahopřeji vašemu sboru ke krásnému 125. výročí  založení, 

blahopřeji k získání medaile Za zásluhy…. Děkuji všem za prosazování dobrého jména hasičů do 

podvědomí všech lidí, za obětavou práci  a činnost, za naplňování základního poslání hasičů při 

ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů.“ 

 

Členství v hasičském sboru je součástí  aktivního života. V životě se málokdy dočkáme nějaké 

pochvaly za něco, co jsme rádi udělali. Mnozí z našich řad  převzali  ocenění v podobě čestných 

uznání a medailí za věrnost a zásluhy. Sdružení hasičů ČMS a Krajské sdružení MSK udělilo 

medaili sv. Floriána Jaromíru Vašinkovi, starostovi našeho SDH a Janu Šimíčkovi. Nechť byl 

tento akt pro každého  ctí a současně poděkováním  za dosavadní aktivitu,  příkladnou práci nyní 

i v nedávné minulosti, díkem za nezištnou podporu hasičstva vůbec. Práce dobrovolníka je 

nezastupitelná. Škoda jen za neomluvenou nepřítomnost  velké skupiny registrovaných členů. 

Existuje pasivní členství, ale také povinnost účastnit se lednové výroční schůze i reprezentativní 

oslavy. Vždyť  není moc příležitostí se sejít, povykládat, zavzpomínat  s vrstevníky a  mezi  

mladšími projevit zájem o život ve spolku či o aktivity v obci. 

 

Popřejme našim hasičům, jejich rodinným příslušníkům sílu, pevné zdraví, úspěšné plnění 

osobních, pracovních i hasičských úkolů, potřebnou pohodu, lásku a zázemí v rodinách. 

Spoluobčané  oceňují  jejich iniciativu při všech společenských programech v obci a věří, že 

budou trvalou oporou veřejného života. 

 



Děkujeme pracovníkům místní restaurace Fojtství za dobré občerstvení i za shovívavost 

prodloužením  provozu  v příjemném prostředí. Poděkování patří  také žákům a paním učitelkám 

naší ZŠ za líbivé motivační obrázky, které účelně posloužily k výzdobě sportoviště u OÚ i 

restaurace a rovněž ozdobí žákovskou soutěž na hřišti. 

 

Je až překvapivé, jak relativně malý počet aktivních hasičů bylo ochotno a schopno v jednom dni 

připravit dvě důstojné akce – dopolední ukázkovou akci požárního sportu a techniky a odpolední 

slavností schůzi. Byla jsem při tom  a vše je zaznamenáno v hasičské kronice s datem 

13.06.2015.  Věřím, že bude i nadále co zaznamenávat pro budoucnost. 

                       Alena Korčeková, kronikářka SDH 
 

              

Farní okénko 

 

Prázdninové zamyšlení  

Právě teď  jsme  na světě.     Když  jsme  tu  ještě nebyli, nepotřebovali  
jsme  nic,   a až  tu  jednou nebudeme, zrovna  tak nebudeme nic potřebovat—
nanejvýš Boží milost a milosrdenství, abychom byli spaseni.  Nyní  je  tedy  ten    
příhodný  čas,  nyní  je  čas  spásy, dokud  jsme  na tomto  světě.  

Při našem bytí toho tolik a najednou potřebujeme  a zapomínáme na to, že  
každý den je především a konečně příhodný čas začít život s Bohem  - rozhodovat 
se pro něj, a neztrácet svůj život  pro světské malichernosti, které tu byly  a 
budou i bez nás. 

Bůh byl, je a bude.   To je základní jistota, což se  o  nás (a vůbec o ničem) 
nedá říci.   Svoji budoucnost  si ale můžeme určit (vymodelovat). Každý den 
bychom však měli počítat  s Bohem.  Boží dary nám byly propůjčeny zde na 
zemi jen na chvíli.  

Příliš mnoho lidí  zapomíná  na to,  že může (a má) začít žít s Bohem právě 
nyní,  a příliš mnoho lidí  si  neuvědomuje svoji nepatrnost  v  celém  tom  
nekonečnu,  že tu nejsme nějakou náhodou, ale že  nás  tu  někdo  chtěl  mít  a 
ten někdo nás také pro něco povolal  z  nebytí  do  bytí. 

Nic zvláštnějšího nevymyslíme, ani neuděláme, než to,  že  zachráníme 
sami sebe.   Na to vždy pamatujme, třeba právě teď o začínajících prázdninách, 
ve kterých nemá být prázdno, ale třeba poprvé plno, naplněno.     

Nechávejme proto minulost za sebou, a uvědomujme si především  
přítomnost,   kdy můžeme  a máme  jednat, přijímat Boží milosti, pomoc a tak i  
spásu, čemuž  se  také  říká  obrácení se k Bohu. 

 P. Miroslav Horňák 



Misijní klubko – Děti pomáhají dětem 
 

Co vlastně Misijní klubko je? Je to parta dětí (kamarádů), které patří do 
Papežského misijního díla dětí a přes celý svět staví „most“ – svou službou, 
tvořivostí. Jedná se o společenství dětí, které chtějí pomoci svým vrstevníkům ze 
zemí tzv. třetího světa. V Tiché Misijní klubko působí od roku 2009. 

V sobotu 30. května jsme měli svůj stánek na akci Kácení máje, kterou pořádala 
Kulturní komise při Obecním úřadu v Tiché. Děti 
nabízely k prodeji drobnosti, které vlastnoručně 
vyrobily a také koláče, buchty a preclíky, které 
napekly šikovné maminky a babičky. Celý výtěžek, 
který činil z misijního koláče 3.480,- Kč a z prodeje 
ostatních výrobků 3.269,- Kč, byl odeslán 
prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc 
potřebným. 

Základní suma, která zachrání jedno dítě 
z největší bídy na rok je 200,- Kč, a tak díky vám 
tichavské děti pomohly téměř 34 dětem, které 
získají šanci na lepší život. 

 

 
 

www.fotbalticha.cz 

 

www.fotbalticha.cz 

Sezona 2014/2015 je již minulostí a my se tak můžeme poohlédnout za výsledky našich mužstev. Touto 

cestou zároveň děkujeme všem fanouškům, sponzorům a partnerům za podporu v právě skončeném 

soutěžním ročníku. 

“A“ mužstvo – konečná tabulka ZELENÝ PAŽIT I.B TŘÍDA sk. D 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy    
 

1.  Jakubčovice   26  19  4  3  62  :  33  61  ( 22 )     
 

2.  Libhošť   26  18  1  7  59  :  36  55  ( 16 )     
 

3.  Starý Jičín   26  14  2  10  52  :  35  44  ( 5 )     
 

4.  Spálov   26  10  5  11  51  :  48  35  ( -4 )     
 

5.  Kopřivnice   26  10  5  11  38  :  43  35  ( -4 )     
 

6.  Vlčovice   26  8  10  8  53  :  44  34  ( -5 )     
 

7.  Jeseník n. O.   26  10  4  12  50  :  49  34  ( -5 )     
 

8.  Kozlovice   26  9  6  11  41  :  45  33  ( -6 )     
 

9.  Odry   26  9  6  11  36  :  39  33  ( -6 )     
 

10.  Jistebník   26  9  4  13  35  :  40  31  ( -8 )     
 

http://www.fotbalticha.cz/
http://www.fotbalticha.cz/


11.  Bordovice   26  9  4  13  47  :  64  31  ( -8 )     
 

12.  Tichá   26  8  6  12  34  :  40  30  ( -9 )     
 

13.  Kateřinice   26  9  3  14  33  :  54  30  ( -9 )     
 

14.  Suchdol   26  7  6  13  35  :  56  27  ( -12 )     
 

 

 

“B“ mužstvo – konečná tabulka IV. třída sk. A 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  PK  R  P        Body  
Body 

pravdy  
  
 

1.  Veřovice B  18  8  7  0  3  38  :  21  38  ( 4 )     
 

2.  Sedlnice   18  10  2  2  4  45  :  32  36  ( 7 )     
 

3.  Hodslavice   18  9  0  2  7  39  :  37  29  ( 2 )     
 

4.  Bernartice n.O.   18  8  1  2  7  27  :  28  28  ( 0 )     
 

5.  Kunín B  18  8  0  2  8  25  :  32  26  ( -1 )     
 

6.  Tichá B  18  6  2  3  7  26  :  26  25  ( -4 )     
 

7.  Nová Horka   18  5  4  2  7  31  :  33  25  ( -6 )     
 

8.  Straník   18  6  2  2  8  37  :  38  24  ( -5 )     
 

9.  Mořkov B  18  7  0  3  8  32  :  40  24  ( -3 )     
 

10.  Vlčovice-Mniší B  18  4  1  1  12  27  :  40  15  ( -13 )     
 

Starší Žáci – okresní soutěž sk. A 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  PK  R  P        Body  
Body 

pravdy  
  
 

1.  Příbor   17  17  0  0  0  162  :  16  51  ( 27 )     
 

2.  Lubina   17  13  0  1  3  156  :  35  40  ( 13 )     
 

3.  Hostašovice   16  12  0  1  3  85  :  27  37  ( 10 )     
 

4.  Tichá   15  8  0  1  6  43  :  55  25  ( 1 )     
 

5.  Hukvaldy   17  8  0  0  9  82  :  84  24  ( -3 )     
 

6.  Trojanovice I   16  7  0  1  8  69  :  68  22  ( 1 )     
 

7.  Kateřinice   17  4  0  0  13  42  :  126  12  ( -12 )     
 

8.  Kopřivnice B   8  3  0  1  4  31  :  40  10  ( -2 )     
 

9.  Lichnov   16  3  0  1  12  33  :  137  10  ( -11 )     
 

10.  Vlčovice-Mniší   17  0  0  0  17  25  :  140  0  ( -27 )     
 

Starší Přípravka – okresní soutěž sk. A 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  PK  R  P        Body  
Body 

pravdy  
  
 

1.  Lubina   18  18  0  0  0  225  :  18  54  ( 27 )     
 

2.  Štramberk   18  15  0  1  2  132  :  52  46  ( 19 )     
 

3.  Rybí   17  12  0  0  5  127  :  57  36  ( 12 )     
 



4.  Mořkov   18  11  0  1  6  127  :  84  34  ( 7 )     
 

5.  Tichá   18  10  0  0  8  87  :  78  30  ( 3 )     
 

6.  Lichnov   18  9  0  1  8  132  :  104  28  ( 1 )     
 

7.  Hodslavice   18  6  0  1  11  80  :  112  19  ( -8 )     
 

8.  Žilina   18  2  0  1  15  40  :  212  7  ( -20 )     
 

9.  Troj.-Bystré   18  2  0  0  16  50  :  180  6  ( -21 )     
 

10.  Trojanovice I   17  1  0  1  15  29  :  132  4  ( -23 )     
 

Připravujeme pro Vás… 

Během prázdnin budou uspořádány dvě větší akce. Tou první bude MEMORIÁL ALOISE KUPČÍKA 

(PRO HRÁČE STARŠÍ 35-TI LET), který se uskuteční v sobotu 18. července 2015. Předpokládaný 

začátek memoriálu je stanoven na 13:00 hodin. Přesnější informace naleznete začátkem července na 

našich webových stránkách, kde bude zveřejněn přesný harmonogram turnaje. 

V měsíci srpnu na Vás čeká taktéž již tradiční VI. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA ŠPAČKA, jehož 

součástí jsou také GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI 2015. Celá tato akce se uskuteční v sobotu 1. srpna 2015. 

Soutěž ve vaření gulášů odstartuje v 9:30 hodin. Od 20:30 LETNÍ VEČER (Hraje skupina ARION) 

 

Nový soutěžní ročník 2015/2016 zahájí naše “A“ mužstvo o víkendu 15.-16.8. 2015. “B“ mužstvo 

vstoupí do soutěže o týden později, naši nejmenší fotbalisté (žáci + přípravka) pak rozehrají své soutěže 

začátkem září. 

 

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, PARTNERŮM A FANOUŠKŮM 

ZA PODPORU V JARNÍ ČÁSTI SEZONY 2014/2015 

 

Výbor TJ SOKOL TICHÁ 
 
 
 
 
 

9.5.2015 Nový Jičín 

15. ročník Memoriálu Miroslava Rešla v zápase ve volném stylu. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Petr Václav žák 100 kg 2. místo 

Šoukal Martin senior 74 kg 2. místo 

Sobek Robert ml. žák 70 kg 2. místo 

Kucharčík Lukáš senior 84 kg 4. místo 

Michel Milan přípravka  37 kg 5. místo 

Rozsíval Jan přípravka  30 kg 7. místo 

Novák Lukáš přípravka  29 kg 7. místo 

Mičulek Jan přípravka  38 kg 8. místo 

Bakši Lukáš přípravka  25 kg 9. místo 

Váša Ondřej přípravka  29 kg 9. místo 

 

16.5.2015 Praha 

VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 



Mistrovství České republiky juniorů a žáků v zápase ve volném stylu. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Petr Václav žák 100 kg 3. místo 

Šoukal Martin junior 74 kg 5. místo 

 

 

30.5.2015 Chomutov 

Grand Prix Chomutov 2015 v zápase řecko-římském. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Petr Václav kadet 100 kg 9. místo 

 

 

 

6.6.2015 Ostrava 

XIV. ročník Memoriálu J. Klepca v zápase ve volném stylu. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Petr Václav žák 100 kg 3. místo 

 

 

6.6.2015 Krnov 

XXIII. ročník memoriálu Oldřicha Mrázka v zápase řecko-římském. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Michel Milan přípravka  37 kg 2. místo 

Konvička Jakub přípravka 34 kg 2. místo 

Sobek Robert přípravka 70 kg 2. místo 

Bakši Lukáš přípravka  25 kg 3. místo 

Váša Ondřej přípravka  29 kg 3. místo 

Novák Lukáš přípravka  29 kg 3. místo 

Rozsíval Jan přípravka  30 kg 3. místo 

Mičulek Jan přípravka  38 kg 3. místo 

Cibulec Denis přípravka 33 Kg 3. místo 

    

 

 
horní řada: Rozsíval, Michel, Cibulec, Konvička, Sobek, Mičulek  

spodní řada: Váša, Novák, Bakši 

 



12.6.2015 Ostrava  

Mistrovství České republiky kadetů a mladších žáků v zápase ve volném stylu. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Mičulek Jan ml. žák 37 kg 6. místo 

Trinkewitz Ondřej ml. žák 37 kg 7. místo 
 

Dne 1.8.2015 budeme na gulášových slavnostech v Tiché opět vařit náš 

ZÁPASNICKÝ GULÁŠ. 

Přijďte ochutnat!!! 
Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 

 

 

 

V červnu konec, v říjnu nový začátek. Čtyři měsíce cvičit sama? 

 
Již několik let před začátkem zimy se začnou  v naší tělocvičně scházet pohybuchtivé   ženy . 

Můžeme  se pochlubit nejlepší cvičitelkou, odbornicí na nápravný tělocvik. Je jí paní Libuše 

Rečková. 

Neexistuje, že by  někdy řekla: “Tak  

co, děvčata, chce se vám něco 

cvičit?“  Celých 60 minut 

promyšlených cviků, které logicky na 

sebe navazují, nám neumožní 

prohodit žádné slovo, natož rozhovor. 

Cviky Liba rychle mění,   počítá, my 

musíme poslouchat. Každé úterý na 

žíněnkách či karimatkách se chceme 

snažit, protože jsme trošinku i 

sledovány „přísným“ okem. Jsme 

nuceny si procvičovat  i paměť: den, 

čas a co přinést  za cvičební rekvizitu 

- míč, ručník či málo populární  láhve 

s vodou jako činky. Na velké ploše 

místní tělocvičny se vedle cca 35 žen  najde ještě dost míst i pro  další zájemkyně.  Naše 

pravidelné cvičení je populární, dojíždějí k nám i ženy z Frenštátu i Kozlovic.  Že jsme již 

dobrým kolektivem,  dokazuje odvaha přiznat svůj věk. Těžko, ale s pochopením,  úsměvem a 

ráda  nás nechá cvičitelka poblahopřát  ke kulatým  narozeninám. Oslavám se nevyhýbáme, 

Vlastička vše koordinuje. Vzájemně si přejeme nejen výhry ve sportce, ale hlavně dobrou náladu 

a pevné zdraví. Nejoblíbenější bývá cvičení předvánoční, s jablečným svícnem cvičíme opatrně, 

pak delší dobu doplňujeme kalorie, likvidujeme vánoční dobroty. Letošní  rozlučkové červnové 

cvičení bylo klasicky  samozřejmě   více věnováno rozhovorům a doplňování tekutin. 

 

Libo, děkujeme za každou společnou chvíli ,  i když se  skoro vždy v 19,00  těšíme 

z očekávaného konce. Po hodinové dřině se rozcházíme s úsměvem, překonaly jsme své pohodlí.  

Věř, že se na pravidelná  vzájemná  setkání opravdu těšíme. Oblíbené byly několikadenní pobyty, 

poznávací  náročnější výšlapy jsi pečlivě připravila, aby Jaruška měla o čem vtipně  psát 

v kronice.  Buď nám stále věrná, pečuješ nejen o naše klouby, ale i dušičky. Užij si příjemné 

prázdninové dny  s dětmi a vnoučaty. Přejeme  ti a tvým nejbližším dobré  zdraví  a najdi si čas 

na přípravu dalších cvičebních hodin, my patrně čtyři měsíce samy cvičit nebudeme. Ale v  říjnu 

určitě přijdeme!  

 



občanské sdružení TICHÁNEK, o. s. informuje … 
 

Dovolte, abychom vás touto cestou informovali, jaké aktivity naše 
sdružení od počátku tohoto roku podniklo. 

 
Již tradičně se na jaře uskutečnil Bazárek dětských věcí a oblečení, který je velice 

populární a účastní se ho čím dál tím víc maminek nejen z Tiché, ale také nejbližšího okolí. 
To nás velice těší, protože finanční prostředky, které takto získáme, již tradičně 
používáme na další jarní akci, a to jsou oslavy Dne Země pro děti z místní základní a 
mateřské školy. 

Děti opět dostaly za úkol vytvořit dílka, tentokrát 
na téma voda, což bylo také hlavní téma celého 
programu. Pro děti byla v tělocvičně připravena 
vědomostní soutěž a také několik zajímavých 
pokusů s vodou. Své schopnosti si pak děti mohly 
prověřit na připravených stanovištích, například se 
sluchovým pexesem, při určování vůní koření a 
bylin, také poznávaly věci podle hmatu. Nejmenší 
děti nás přesvědčily, že si hravě poradí s tříděním 
odpadu. Na závěr pak každá třída jako odměnu 

dostala balík výtvarných potřeb. Více fotografií z akce a některých obrázků a výtvorů si 
můžete prohlédnout na stránkách našeho sdružení. 

 
V květnu se Tichánek podílel na přípravě výstavy s názvem Rok 1945 v Tiché u 

příležitosti 70 let od konce 2. světové války. Výstava byla otevřena 6. května, tedy v den 
osvobození Tiché. 

 
„6.5.1945. Šestý květen. Všude je svatý a veliký nedělní klid. 
Všude je ticho, jako před očekáváním něčeho velikého, o čem 
víme, že přijíti musí a nač toužebně všichni čekáme. Je pět 
hodin ráno. Rozvědčík s prvními vojenskými jednotkami vjíždí 
do vesnice. Ve vesnici je radost a veselí, tak veliká radost, že 
padáš do objetí prvého statného ruského vojína a pláčeš a 
pláčeš. Jsou to slzy radosti a něčeho velikého, pro co 
nenalézáš ve svém nitru žádného pochopení. A zdá se ti, že s 
těmi slzami odešlo všechno to pokoření, veškerá ta bolest, 
která se nahromadila za dob německé okupace v tvém srdci a 
nitru…“ (opis ze školní kroniky) 
 

Výstava měla za úkol přiblížit toto období tak, jak ho 
prožívali lidé v Tiché. Největším zdrojem informací byly především opisy ze školních 
kronik a také fotografie a dokumenty, které ochotně poskytli místní. Děkujeme všem, 
kteří se výstavy zúčastnili a tímto způsobem nás podpořili. 
  



Naše sdružení se také stále snaží o získání finančních prostředků prostřednictvím 
podaných žádostí o granty a dotace na různé projekty pro zpestření života v naší obci. 
Věříme, že se nám opět podaří s některým z projektů uspět. 

 
Další informace o sdružení získáte na internetových stránkách: 

www.tichanek.iplace.cz  
 
       
 
 

 

   Mobilní hospic Strom života 
 

 

Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, 

kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na 

nás obrátí.  
 

 

Člověk a strom  patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, 

v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky 

až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i 

smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být 

tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud 

nepoznaným začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí. 

 

Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou 

bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný 

nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný … 

 

Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, 

psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní 

sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové 

a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se 

vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.  

 

Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby 

nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že 

se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit. 

 

 

                                                         Marie Ryšková, zakladatelka mobilního hospice Strom života 

 

Můžete nás podpořit:  č. účtu 3925391369/0800  

Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života  (podrobnější informace na 

www.zivotastrom.cz)  

 
 

 



J U B I L A N T I:  
 

Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem 
jubilantům  dožívajících se významných životních výročí v měsíci 
červenci a srpnu 2015.  
  
* Ludmila Piskořová 

* Ludmila Pargačová, Milena Halamová 

* Marie Janotková 

* Kamila Dovalová, František Hlaváč 

* Ludmila Hyklová 

* Marie Šenková 

* Miroslav Ulčák 

* Oldřich  Havlák 

*  Marie Petříková 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Připravované sportovní akce: 
 

Komise pro mládež a sport: 

Turnaj v malé kopané TŮŇKA 2015  
 04.07.2015 

 Areál Tůňka Tichá 

 Zahájení:  od 7:30 hodin 

 Občerstvení:  - bramboráky, grilované maso, topinky 

s tvarůžky a mnoho dalšího 

 

 

TJ Sokol Tichá ve spolupráci s kulturní a sportovní 

komisí  

6. ročník MEMORIÁLU JOSEFA ŠPAČKA  

                    a Gulášové slavnosti 
 01.08.2015 

 Areál TJ Sokol Tichá 

 Zahájení: od 9:30 odin 

 Od 20:30 hodin Letní večer s kapelou ARRIÖN 

 

/////////////////////////////////////////////////////// 
 

 

 Přejeme Vám krásné prázdniny  

       a hezkou a klidnou dovolenou. 

  Pracovníci  obecního úřadu 
 



 

 

 

 



 

 

 

Vzkříšení horské chaty Prašivá v Beskydech 
                                                (tip na prázdninový výlet) 

 

Od počátku roku probíhaly rozsáhlé rekonstrukční práce na beskydské 

horské chatě Prašivá, které měly za cíl tuto jedinečnou historickou 

dřevěnou chatu vzkřísit a zase uvést do provozu tak, aby dále mohla 

důstojně sloužit veřejnosti, hlavně turistům. 

Zajímavostí je, že téměř veškeré práce prováděli dobrovolníci, nadšenci 

oddílu KČT Beskydy a přátel chaty Prašivá. Od 15. června  je již opět otevřena pro veřejnost,  

velké rekonstrukce se dočkala  kuchyně a sklad, bylo zhotoveno nové obložení chodby 

palubkami a největší viditelnou změnou je i bezesporu nový výčep a bar. Drobnější úpravy 

proběhly také na pokojích, chata dostala nový kotel, byly natřeny všechny vnitřní dveře a 

zárubně, na zahradě vzniklo nové ohniště. Chataři také chystají znovuzpřístupnění rozhledny, 

která byla témě 15 let veřejnosti uzavřena.  

Chata má také zbrusu nové webové stránky: www.ChataPrasiva.cz 

http://www.chataprasiva.cz/


 
Placená inzerce: 

 

 

 
Nabídka služeb s fekálním vozem – žumpy, septiky, čističky: 
 

 dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou 

 mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových dřevin traktorem s mulčovačem 
o záběru 1,8 m a 3 m 

 možnost zapůjčení štípače na dřevo 
 
tel. 604 693 404 
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