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„Obec občanům a občané obci“ 
 

„Jaro je tu…děkuji“ 

 

Aprílového počasí jsme si již snad všichni užili dost, a tak 

věřím, že už nás čekají pouze vlídnější a teplejší dny. Venkovních 

prací přibývá, o čemž jste se mohli přesvědčit sami při pravidelných 

úklidových pracích, kdy o víkendu po Velikonocích byl ze strany obce 

zajištěn svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tímto chci 

poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Tichá, kteří se starali o svoz 

železného šrotu a elektroodpadu a členům komise pro životní prostředí 

za asistenci u svozu ostatních odpadů. Veškerého odpadu bylo opět 

velice hodně. Další úklidový počin se konal v obci 18. dubna, čímž se 

Tichá připojila k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Kolem 

čtyřiceti dobrovolníků během pěti hodin práce vysbíralo z několika 

lokalit v obci odpad, který zaplnil jeden a půl velkoobjemového 

kontejneru. Všem zúčastněným tímto děkuji a pevně věřím, že se z akce 

stane tradice, díky níž se bude dále zvelebovat naše obec. Občany 

vyzývám, aby ke svému okolí nebyli neteční a v případě zjištění vzniku 

černých skládek o tomto na obecním úřadě informovali. Taktéž předem 

děkuji.  

V měsíci březnu vedení obce oslavilo s pedagogickým sborem 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v Tiché Den učitelů. Děkuji pedagogům i 

ostatním zaměstnancům MŠ a ZŠ za jejich dlouholetou práci a za 

rozvíjející se spolupráci s obcí v rámci projektů, jež bychom chtěli 

společně v budoucnu realizovat. Přeji všem rodičům, kteří se s dítkem 

chystají na zápis do MŠ, pěkně strávené chvíle v prostorách školky, a 

aby si rodiče uvědomovali ten okamžik „ostaršení“ své ratolesti a 

pěkně s dětmi jejich významný den oslavili. 

Koncem března mnoho spoluobčanů zavzpomínalo na doby „dávno 

minulé“ při promítání amatérských dokumentárních filmů o proměnách 

města Frenštátu s panem Petrem Poštulkou. Děkuji za zajištění akce 

komisi pro kulturu a historii. 

V březnu byly ze strany obce podány dvě žádosti o dotaci 

z programu OPŽP, a to na pořízení kompostérů pro zajištění domácího 

kompostování občanům Tiché a dále na zřízení zahrady Tichavinka při MŠ 

v Tiché. V dubnu byla v rámci Programu rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje podána žádost o dotaci na pořízení mobiliáře 

(především laviček a odpadkových košů) nejen do centrální části obce.  

V těchto dnech nadále pokračují projektové přípravné práce 

k realizaci „Modernizace vnitřních prostor základní školy a kulturního 

domu“, kdy by se především sociální zařízení těchto budov mohla 

zrekonstruovat během druhé poloviny tohoto roku. K částečnému ponížení 

finančních nákladů na tuto významnou akci připravuje obec podklady 

k podání žádosti o dotaci v rámci poslední takovéto výzvy podporující 



výše uvedený záměr spolufinancovaný z Regionálního operačního 

programu.  

V průběhu měsíce března došlo k průzkumným výkopovým pracím na 

lokalitě zamýšleného dětského hřiště „pod kostelem“ z hlediska možné 

kontaminace půdy, ke které mohlo dojít při zavážení rybníku. Ze 

závěrečné zprávy vyplývá, že hřiště je možné na této lokalitě za 

dodržení určitých podmínek realizovat. 

Ze strany pořizovatele Změny územního plánu obce Tichá byly 

započaty přípravné práce pracovníky Odboru územního plánování MÚ 

Frenštát p.R. Je pravděpodobné, že někteří z vás, kteří podávali 

podněty ke změně územního plánu, budou vyzváni k doplnění povinných 

náležitostí žádosti. Žádosti předložené do 30. 4. 2015 budou ještě 

začleňovány do této Změny územního plánu a všechny podané žádosti do 

tohoto data nebudou zpoplatněny z hlediska nákladů na pořízení změny 

územního plánu. 

V měsíci květnu se můžeme těšit na několik oslavných akcí 

v Tiché, mimo jiné Stavění máje (1.5.), výročí 70 let od osvobození 

obce (6.5.), školní akademii (v Den rodin 15.5.), a další. Věřím, že 

si každý z Vás najde volnou chvilku a potěší se spolu s námi z hezkých 

jarních dní. 

Děkuji Vám za pozornost.  

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

 

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

 

 

Usnesení  č. 5  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   08.04.2015: 

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

znění:  

5/83: 1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Slačíka a p. Věru Špačkovou, 

    zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 

5/84: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

5/85: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4/2015 ze dne 04.02.2015 

5/86: 1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. KN 1154 o výměře 127 m2 ostatní 

 plocha – ostatní komunikace 

5/87: 1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 420/3 o výměře 88 m2 ostatní plocha 

 – ostatní komunikace 

5/88: 1) schvaluje výkup pozemku parc.č. 419/2 o výměře 4 m2 ostatní plocha – ostatní  

  komunikace 

5/89: 1) bere na vědomí žádosti o odkoupení pozemků EN 3911/1 díl 2, 420/1 a 420/3,  

  bude dořešeno na příštím zasedání 

5/90: 1) bere na vědomí žádost ZD Javorník a.s. Tichá o pronájem pozemků 

5/91:  

1):  bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 26/2015/1 ze dne 27.02.2015, kterým 

bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2015 

2):   bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 35/2015/1 ze dne 31.03.2015, kterým 

bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2015  

5/92: 1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč městu Frenštát p. R.,  

  IČ 00297852, na pořádání Hudebního festivalu Setkání cimbálových muzik 

 Valašského království ve dnech 21.-23.05.2015 

5/93: 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 4 /2015 

  Přesuny prostředků v rámci kapitol: 

mailto:starosta@ticha.cz


  Kapitola 3741 – Ochrana druhů a stanovišť -1.000,00 Kč 

  Kapitola 3312 – Hudební činnost +1.000,00 Kč 

  (Výše příjmů a výdajů rozpočtu se těmito přesuny nemění.) 

5/94: 1) bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce 

5/95:  

1) bere na vědomí informaci o stavu projektu „Modernizace vnitřních prostor ZŠ  

 a KD v Tiché“ předloženou prostřednictvím důvodové zprávy 

2) schvaluje finanční podporu na realizaci projektu „Modernizace vnitřních prostor ZŠ 

a KD v Tiché“, finanční spoluúčast v minimální výši cca 50% způsobilých výdajů a 

100% výši nezpůsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto financování do 

rozpočtu obce příslušného realizačního roku 

3) schvaluje přípravu projektu a předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu 

„Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD Tichá“ do výzvy ROP Moravskoslezsko, 

oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Současně schvaluje zajištění spolufinancování, 

profinancování a finanční udržitelnost projektu dle podmínek dotačního programu a 

žádosti o dotaci. 

5/96:  

1)  bere na vědomí informaci o stavu projektu „MŠ Tichá – Přírodní zahrada 

Tichavinka“ předloženou prostřednictvím důvodové zprávy  

2) schvaluje v případě schválení finanční podpory na realizaci projektu „MŠ Tichá – 

Přírodní zahrada Tichavinka“ finanční spoluúčast v minimální výši 10% 

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

financování do rozpočtu obce příslušného realizačního roku. 

5/97:  

1)  bere na vědomí informaci o stavu projektu „Nakládání s bioodpadem v obci Tichá“ 

předloženou prostřednictvím důvodové zprávy. 

2) schvaluje v případě schválení finanční podpory na realizaci projektu „Nakládání s 

bioodpadem v obci Tichá“ finanční spoluúčast v minimální výši 10% způsobilých 

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

do rozpočtu obce příslušného realizačního roku. 

5/98: 1) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., 

se sídlem Životice u Nového Jičína, PSČ 742 74, IČ 258 72 826, deleguje jako 

zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Michaelu Štefkovou. Delegace 

zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře 

jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách 

(řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od udělení této 

delegace do 31.10.2018. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora 

uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně 

a výhradně panu Petru Bordovskému.  

5/99: 1) schvaluje převedení hospodářského výsledku za r. 2014 ZŠ a MŠ Tichá, p.o.,  

  do rezervního fondu 

5/100: 1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3500,00 Kč ČSOP ZO Nový 

 Jičín, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901 

5/101: 1) schvaluje provedení auditu hospodaření obce v létech 2006 – 2014, se  

zaměřením na hospodaření s pozemky a hospodaření v lesích, a to provedení 

nezávislým auditorem 

5/102: 1) bere na vědomí zprávu firmy G-Consult, spol. s.r.o., Trocnovská 794/9, 702 00 

Ostrava – Přívoz, o provedeném průzkumu kontaminace pozemku parc.č. 183/1 – 

plánované zbudování hřiště 

5/103: 1) souhlasí, aby obec plně uhradila náklady související se zpracováním změny 



územního plánu obce a aby žádosti o změnu zařazení pozemků podané do 

30.04.2015 byly vedeny bez finanční spoluúčasti žadatelů 

5/104: 1) bere na vědomí informaci o pořádání aukce na dodavatele energií, která se  

  bude konat pod záštitou Města Kopřivnice 

5/105: 1) bere na vědomí informaci o využití soukromého pozemku na Pružinách pro  

  umístění skládky dřeva 

5/106: 1) neuplatňuje navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle 

 nařízení vlády č. 52/2015 Sb. 

5/107: 1) bere na vědomí informaci o přípravě pravidel pro hospodaření s obecními byty 

5/108: 1) bere na vědomí informaci o zveřejnění uzavřené Veřejnoprávní smlouvy  

o výkonu úkolů městské policie Frenštát p. R. 

5/109: 1) bere na vědomí informaci o inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí, Moravskoslezským inspektorátem, 741 01 Nový Jičín, Štefánikova 9, IČ 

00638994, v MŠ a ZŠ Tichá, příspěvkové organizaci, Tichá č. 282 

5/110: 1) nesouhlasí se vstupem obce Tichá do Svazu měst a obcí České  republiky, se  

  sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 

5/111: 1) ukládá starostce obce zjistit podmínky opravy místní komunikace na Pružiny  

  do příštího zasedání zastupitelstva 
 

 

 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v měsících květnu a červnu 2015: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   květen  13.05., 20.05.2015 
   červen  10.06., 24.06.2015 
    
- plasty:     (vždy  pátek, sudý týden) 
   květen  01.05.,    08.05.,    15.05.,    22.05.,    29.05.2015 
   červen  05.06.,    12.06.,    19.06.,    26.06.2015 
 
- svoz bio odpadu:    každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek  
 

 Připomínáme splatnost místního poplatku na r. 2015: 
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu dle platné vyhlášky  obce  na r. 2015: 
Sazba 380,00 Kč / 1 poplatníka    splatný do 30.06.2015 
Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet: 6023801/0100, 
jako VS uveďte vždy vaše číslo popisné. 
 

 Udržovat pozemky posekané je povinnost 
Ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, vyplývají pro vlastníky pozemku 
nebo objektu, případně pro osobu, která je užívá z jiného právního důvodu, 
povinnosti podle § 3 uvedeného zákona: 



a) zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, 
aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí 
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat; 
b)  používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti 
škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační 
prostředky povolené k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který 
nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 
Pokud vlastník či osoba užívající pozemek tuto povinnost nekoná, vystavuje se 
nebezpečí přestupkového řízení podle § 73 zákona č. 326/2004 Sb.  
 

 Město Kopřivnice organizuje aukci dodavatelů energií (el. energie a plynu).  
Chystaná aukce proběhne pod záštitou města a zájemci se do ní mohou hlásit od 13. dubna do 
7. května 2015. Ve vestibulu městského úřadu (bývalá ředitelská budova Tatry) bude zřízeno 
kontaktní místo, kde se lidé budou moci ptát na informace. Kontaktní místo bude otevřeno 
každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin, každé úterý a čtvrtek od 10 do 15 hodin. Zájemci o 
účast v aukci by měli s sebou donést současné smlouvy s dodavateli soutěžených energií a také 
kopii ročního vyúčtování. 
 

 Volně pobíhající psi: 
Upozorňujeme občany, že chov zvířat v zájmovém chovu podléhá mimo jiné zákonu 
na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., kde jsou stanoveny podmínky, které 
chovatel musí při chovu zvířat splňovat. Samozřejmostí je zajistit prostor – výběh 
tak, aby byl ohraničený a zvířata nebyla vystavována různým vlivům a stresům 
z okolí. Z toho vyplývá mít zvířectvo v ohraničeném výběhu se zabezpečením proti 
úniku. V opačném případě se vystavujete i postihům dle zákonů o obcích, 
pozemních komunikacích a jiných. Je nutné zdůraznit v případě nedodržení výše 
uvedeného, že může dojít ke způsobení škody na cizím majetku či na zdraví, kdy 
viníkem je majitel zvířat, jež neučinil řádné opatření proti úniku zvířat. Zákon na 
ochranu zvířat proti týrání taktéž nedovoluje volný pohyb psů. Odchyt toulavých 
psů zajišťuje MP Frenštát p.R., kdy náklady s tím spojené jsou následně vymáhány 
po majiteli zatoulaného psa. 
Samozřejmostí ze strany průvodců psa by taktéž měl být úklid psích exkrementů na 
veřejných prostranstvích po jejich mazlíčcích. 
 

 Ještě připomínáme občanům, že dle nařízení obce Tichá č. 1/2014 se na celém území obce  
zakazuje pochůzkový a podomní prodej a nabídka služeb. 
Pro vysvětlení:  

pochůzkový prodej – prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo 
neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných 
zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje, 
nebo postává na místě. 
podomní prodej – podomní prodej zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídka 
obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov 
apod. Podomním prodejem není nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb, které jsou 
realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem domu, bytu, budovy apod. 

Nepouštějte proto do svých obydlí žádné takové prodejce či poskytovatele služeb, aby nedošlo 
k případným poškozením a ztrátám na vašem majetku. Můžete se odvolat na uvedené nařízení 
obce Tichá a případné nechtěné prodejce odmítnout. 



Ukliďme Česko! Ukliďme Tichou! 
 
 
Akce „Ukliďme Česko“ se konala 18. dubna 2015 po celé České republice. Jejím cílem bylo a je 
po vzoru světové akce „Let's Do It!“ uklidit okolí měst a obcí a upozornit na problém černých 
skládek a odpadu vůbec. I v televizi jste mohli vidět upoutávku na tuto významnou akci. 
Akce „Ukliďme Tichou“  se v sobotu 18. dubna zúčastnili občané Tiché. V naší obci proběhla 
tato akce jako první svého druhu a zdaleka ne poslední, protože míst k úklidu je stále dost!!! I 
přes nepřízeň počasí se úklidové akce zúčastnily téměř čtyři desítky dobrovolníků, mezi 
kterými byli dospělí, děti a dokonce také klienti z místního zařízení KARMEL.  Akce ukázala, 
že řadě lidí není lhostejná čistota životního prostředí v obci a že jsou, bez nároku na odměnu, ve 
svém volném čase ochotni pro zlepšení stavu něco udělat. Prioritou bylo uklidit lokalitu u 
místního hřbitova, která je na serveru  www.ZmapujTo.cz, označena jako černá skládka a dále 
jsme uklízeli lesík kolem Dlouhého potoka v blízkosti Tichavského rybníka. Dále se uklízela 
místa v zastavěném území obce, mezi které patřilo okolí Tůňky, kontejnerů u prodejny Coop a 
nedávno vykácená plocha u ZD Javorník.  
Rádi bychom velmi poděkovali všem zúčastněným dobrovolníkům za skvěle odvedenou práci, 
ochotu a odhodlání uklidit nepořádek po lidech, kteří se nezodpovědně chovají ke svému okolí, 
přírodě a k nám všem ostatním!  

Komise pro životní prostředí  
 
 
 

 
 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní den rodiny 
 

Město Frenštát pod Radhoštěm, odbor sociálních věcí ve spolupráci 

s Centrem volného času Astra Frenštát pod Radhoštěm a Charitou Frenštát 

pod Radhoštěm se i letos připojí k oslavě Mezinárodního dne rodiny, který 

se slaví od roku 1994 po celém světě.  

Čtvrtý ročník oslav Mezinárodního dne rodiny s mottem „Fandíme rodině i 

v 21. století“ se bude konat dne 20. 5. 2015 na náměstí ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Program bude mít dvě části. Dopoledne bude oslava probíhat 

v Dětském světě Replay (hlídání dětí, soutěže, divadélko „O líném Kubovi“, výtvarná dílna, 

přednáška Mgr. Alexandra Dreslera o sociálně-patologických jevech v rodině) a současně se ve 

velké zasedací místnosti městského úřadu uskuteční seminář na téma „Rodina, manželství, 

mezilidské vztahy“. Odpolední program bude probíhat od 15.00 hodin na frenštátském náměstí. 

A na co všechno se můžete těšit? Na kulturní vystoupení dětí, soutěže, prohlídku policejního a 

hasičského vozu, malování na obličej a další. Od 14.00 hodin jsou na náměstí také zajištěny 

atrakce pro děti (skákací hrad, skluzavka a opičí dráha). Pro děti je zajištěno drobné občerstvení a 

balónky. V tento den bude také rodinám s dětmi umožněn bezplatný vstup na krytý bazén v době 

od 15.00 hodin do 21.00 hodin. Podrobný program bude uveden na zveřejněných plakátech. 

 

 

Připojte se i Vy se svou rodinou k oslavám Mezinárodního dne rodiny 2015. 

 

 

Papáková Bronislava, odbor sociálních věcí 
 

 

Info SMS servis – Informace na mobil 



Zápis dětí do MŠ Tichá                

  

 
Zápis dětí do Mateřské školy Tichá na školní rok 2015/2016 proběhne 

 

v úterý  12. 5. 2015 od 8,00 hod. do 16,00 hod. 

 

Děti budou k předškolnímu vzdělávání umísťovány podle těchto kritérií: 

 
- děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odročenou školní docházkou 

- děti řádně očkované  (§ 50 zákona č.258/2000Sb.) 

- děti s trvalým bydlištěm v obci 

- děti se zvládnutými základními hygienickými návyky 

- děti podle dosaženého věku v době zahájení školního roku, tj. k 31. 8. 2015. 

 

V případě, že počet žádostí překročí kapacitu MŠ - tj. 53 dětí, a při rovnosti bodů, budou jako 

podpůrná kritéria zohledněna tato hlediska: 

- zaměstnanost rodičů 

- sourozenec v MŠ 

- nepříznivá sociální situace dítěte. 

 

 

Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ a vyzvednou si 

všechny potřebné formuláře. Žádosti budou seřazeny podle 

získaného bodového hodnocení daných kritérií. Během 30ti 

dnů bude v budově MŠ zveřejněn seznam uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Výsledky 

bude možno dohledat i na adrese: 

 www.materskaskola.blogspot.com 

 

Hana Špačková, MŠ Tichá 

 
 RP 
 

 

Zprávičky ze školy  

 
     Pro rodiče a jejich předškoláky proběhla již tři setkání  v rámci projektu školy 
Předškolákem v pohodě. 12. února 2015 navštívil školu TONDA  OBAL, který 
dětem zábavně vzdělávací cestou vysvětloval důležitost třídění odpadů. Dětem se 
líbila také únorová  přednáška Centra radosti na téma Zdravá strava. 



    
  Poděkovat bychom 
chtěli paní Aleně 
Korčekové za velmi 
zdařilé besedy, které si 
pro děti připravila v 
útulné tichavské 
knihovně u příležitosti 
měsíce knih. Mnohé děti 
určitě kladně motivovala 
k návštěvám knihovny a 
pěknému vztahu ke 
knížkám.  
 
Žáci 5. třídy si připravili pro předškoláky pásmo pohádek. 
       Před Velikonocemi nechyběly ani Velikonoční dílny, z nichž si děti mohly 
odnést své výrobky. Poučný a zajímavý byl také program paní Pavly Mičulkové o 
slavení Velikonoc. 
     Žákyně třetí třídy Martina Hoppová úspěšně reprezentovala naši školu   v 
okresním kole recitační soutěže a postoupila do kola krajského a Ondřej 
Trinkewitz z páté třídy zvítězil v okresním kole matematické olympiády v Novém 
Jičíně. 
 

                                                                       Jitka  Pajlíková , ZŠ a MŠ Tichá 
 
 

 

SDH v Tiché se v letošním roce připravuje na oslavy 125. výročí založení  

1.  

3. května 2015 se koná v 10 hodin v kostele sv. Mikuláše tradiční slavnostní 

mše u příležitosti svátku sv.Floriana, k ní patří průvod hasičů s hudbou.  

Veselo bude 13. června. Dopoledne v prostoru před OÚ  si děti  i dospělí  

prohlédnou hasičskou techniku našeho sboru i přivezenou z krajského 

útvaru. Jednotka našich dětí předvede útok . Odpoledne  budou slavnostně 

oceněni  významní členové sboru. Spoluobčanům bude umožněna prohlídka 

historické kroniky a původní fotografie  a ocenění. 

Věříme, že se zájmem  i  zvědavostí  veřejnosti se  setkáme v krásných 

dnech.     

                                     Za SDH A. Korčeková, kronikářka 

 



Seniorské odpoledne 
 

pořádal klub důchodců a kulturní komise při 
obecním úřadě. Všechny přítomné přivítala 
předsedkyně místních důchodců, paní 
Jindřiška Nováková, program osobitým 
způsobem - verši, představila paní Jana 
Staníková z Frenštátu. Společnými silami a 
ochotou sehraných členek klubu a s novými 
lidmi v komisi se den zdařil. Přispěly k tomu 
"vrstevnice" Jiřinky, mažoretky ze spřáteleného 
klubu důchodců Paskov. Jejich tři taneční 
kreace v nápaditých kostýmech roztleskaly 
plný sál. Svůj hudební maratón zvládl pan B. 
Holub z Frenštátu, který hrál líbivé melodie k 
poslechu i k tanci a ochotně přispěl i k repríze 
"pochování Basy", skoro celý únorový program 
sklidil několikadílný potlesk a smích. Je na 
místě vyzdvihnout místí pěvecký soubor Šátek, 
který pod vedením paní Z. Matouškové doslova 
překvapoval náročnými písněmi, nadšeně byla 
přijata píseň o naší Tiché.  

Návštěvníci byli spokojeni s občerstvením, 
které připravily ochotné ruce našich babiček, 
dobrá nálada vydržela dlouho, odcházet se 

nechtělo. Je šance, že za rok se přijdou mezi nás podívat i ti, kteří o letošní dobře 
připravené  "nevěděli".     
 

 

Malé děti v malé knihovně  
 

Měsícem knihy je tradičně březen. Na nejmenší čtenáře si 

zahrály děti z mateřské školy. Do útulné knihovny v Tiché 

se vměstnala zvídavá třicítka chlapečků s děvčátek. Zatím 

jen osm z nich zde nebylo poprvé. Besedovali jsme o  

pohádkách, Večerníčcích, soutěžili v postřehu, hledali 

písmenka. Z aktivních  dětiček by měly maminky radost. 

Také jsme si všimli nemocných knížek, které „on“ nebo 

„ona“ počmárali, vytrhli listy, či dokonce přetrhli stránky. 

Cestou do školky si opakovali naučenou básničku o 

knihách. 

Aby měli malí návštěvníci větší pohodlí, máme přislíben 

nákup pestrých stohovatelných židliček. Můžeme  se těšit 

na další povídání mezi knížkami i výrobky z papíru. 

Dokonce děti s nadšením slíbily, že přijdou na odpolední 

předčítání. Starší školáci si knihovnu nejen prošli, museli 

najít jméno spisovatele, které je podobné jejich příjmení, 

přiučili se o ilustrátorech, pracovali s rodokmenem rodu 

Přemyslovců, zvládali i jazykolamy. 



Knihovníci se na dětské návštěvníky těší. Zatím je přihlášeno za  člena 40 dětí školního věku, 

vždyť jsou to snad budoucí dospělí aktivní  čtenáři, pro které je v naší knihovně dostatek 

zajímavých knih různých žánrů. Navíc máme  velmi  dobré vztahy s pracovnicemi ve Frenštátě, u 

nichž můžeme požadované tituly objednat a vypůjčit. 

Ne všichni rodiče či prarodiče si mohou dovolit pravidelněji knihy kupovat, proto jsou veřejné 

knihovny jedinečnou možností najít ke knihám kladný vztah.   Při hrách na mobilu či tabletu se 

mlčí. Čtením si naše děti rozšiřují svou slovní zásobu, ve vyjadřování jsou pohotovější. Mějme 

rádi „tvrdé“ dárky (=knížky).          

 

              

Farní okénko 

 

Máme za sebou Velikonoce, kdy my křesťané oslavujeme život. Je mnoho těch, 
kdo raději ale věří ve smrt, než ve vítězství života, neboť – když se řekne 
vzkříšení, nedokáží si nic zvláštního představit. Přesto, když jsme se dokázali 
objevit a zhmotnit jednou, a to jsme vůbec nebyli, tak proč bychom to nemohli 
dokázat podruhé a napořád? 
Spousta lidí se ale tímto vůbec nezabývá. Řeknou, že mají svých starostí dost a 
přitom zapomínají, že jenom kvůli této jediné starosti jsou vůbec na světě. Jinak 
bychom přece mohli být stvořeni přímo jako andělé a být s Bohem bez jakýchkoli 
obtíží. Jsme lidé, a proto jsme na světe, abychom se rozhodovali podle svých 
schopností, nějak vymodelovali ten svůj život a tak doputovali či nedoputovali 
až k Bohu. 
Že Ježíš žil, to už dnes málokdo popírá, to se dá dokázat i z mnoha jiných 
pramenů, než z Bible. Ale že vstal z mrtvých a porušil tak zákonitosti života a 
smrti, to se už nedá tak snadno dokázat – tehdy, kdysi, ani dnes, protože stejně 
jako kdysi i dnes už je zapotřebí více, než se jenom tak dívat a poslouchat 
z dálky, jako nezaujatý divák a posluchač. 
Vzkříšení je realita, kterou musíme prožívat každý den, ne jenom o ní vědět. Jak 
různé může být např. prožívání okamžiků pohřbů – v zoufalství, či světské radosti 
(bude se dědit, uvolnil místo), či v naději a víře. 
Nyní je řada na nás – my jsme na štafetě života zde na zemi. Máme pronikat 
hlouběji a hlouběji do tajemství Velikonoc, do toho, co se stalo tehdy o 
velikonočním ránu, kdy nastalo první vzkříšení těla, jež je prvotinou nového 
stvoření – oslavujíce tak konec moci smrti, která nedokázala udržet Ježiše 
v hrobě. 
Máme tu zvěsti o novém světě, o oslavené hmotě, o světě ducha, kde už nic 
nepodléhá zániku . Můžeme a nemusíme uvěřit. My křesťané ale věříme, že pouze 
ten, kdo žije a umírá spolu s Kristem, bude také oslavený a nezemře navěky.  
To je naše víra v nekonečný svět Boží existence, v nesmrtelný svět ducha, to je 
naše životodárná  pravda o vítězství nad smrtí, naše radost a síla, jež pramení 
z vítězství nového stvoření, které kdysi postupně zaplavilo celý svět a může ho 
dál zaplavovat a zapalovat až dodnes. Mějme velikonoční víru – víru v moc 
zmrtvýchvstalého Ježíše, která může tak snadno zvítězit i v našem životě. 

 P. Miroslav Horňák 



 
 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
 
aspoň  v krátkosti vám představíme veřejně prospěšnou aktivitu občanského sdružení FREE 
WILL, které má sídlo v naší obci. 
 
FRE WILL znamená v překladu svobodná vůle. U nás ve sdružení věříme, že do velké míry 
především na každém z nás, na našich každodenních rozhodnutích záleží, jakou podobu budou 
mít životy naše a našich bližních. Jak plné a kvalitní budou. My se rozhodně i nadále budeme 
snažit svou troškou do mlýna přispět k tomu, aby byly životy nás všech co nejplnější a 
nejkvalitnější. Aby nám bylo zkrátka hezky na Zemi! 
Tato malá organizace vznikla na konci května roku 2013 jako trochu organizovaný okruh 
několika přátel, kteří se s dopomocí rodiny a dalších příznivců snaží podporovat znevýhodněné 
občany. 
Od doby vzniku se  nám společně podařilo: 
- podpořili jsme mistrovství ČR v šachu tělesně postižených 2013 
- pořídili jsme mobilní bazénový zvedák pro přesun lidí z vozíčku do vody, s podporou dotace 
MS kraje ve výši 100 tis. Kč 
- rovněž díky dotace MS kraje jsme pořídili dva nákladné rehabilitační přístroje MOTOmed, 
které jsme zapůjčili k domácí rehabilitaci těžce zdravotně postiženým 
- dali jsme možnost vyrábět výrobky pro FREE WILL nejen chráněným dílnám, ale také 
jednotlivcům domů 
- spustili jsme projekt Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany 
- pro děti z Dětského domova v Hranicích jsme začátkem listopadu minulého roku pořídili sedm 
nových postelí z bukového masivu, zbývá nám podle našeho záměru dodat ještě dalších 
dvanáct takových poctivých postelí. 
 
Milí přátelé, budeme rádi, když se jakýmkoliv způsobem připojíte k našemu konání a 
rozhodnete se s námi podporovat spoluobčany, kteří neměli doposud tolik štěstí v životě jako 
jiní. Nejrychlejší možnou formou pomoci je samozřejmě přímá finanční podpora, máme zřízen 
transparentní účet, na kterém mohou všichni on-line sledovat finanční toky. Každý, byť zdánlivě 
sebemenší příspěvek se počítá, velmi cení a konkrétně pomáhá. Zvlášť, když je pravidelný, 
např. 50,00 Kč/měsíčně. Pro případné větší dárce máme připraveny smlouvy k účelovému 
využití takového daru. Možností, jak se podílet na našem konání, je jistě celá další řada. Od 
zapojení se do projektu Nebe na Zemi, ať už jako žadatelů nebo poskytovatelé pomoci, přes 
nabídku konkrétní možné spolupráce, vaše tipy, kam je potřeba právě naší energie ve prospěch 
znevýhodněných směrovat, vaše další rady, postřehy, doporučení, přes případné hmotné 
užitečné dary, jako např. kompenzační pomůcky či přístroje, až po jen prosté (avšak důležité) 
projevy vašich sympatií s naším záměrem a šířením povědomí o nás mezi vaše přátele. 
Děkujeme velmi všem, kteří se již k nám jakýmkoliv způsobem přidali či ještě přidají. 
Ať už charitativně pomáháte s námi nebo jste si k této spolupráci vybrali některou jinou 
organizaci, vzorně se staráte o své blízké, kteří potřebují vaší pomoc, doopatrujete s láskou 
vaše rodiče v jejich milovaných domovech, snažíte se být ve všem dobrým vzorem vašim dětem 
a světu ukazujete, že život je krásný a hodnotný, děkujeme vám za to!  
Tak tedy pokoj, hojnost všeho krásného a dobrou vůli všem! 

Za FREE WILL o.s. Pavel Badač, člen Rady sdružení   



 
 

www.fotbalticha.cz 

V právě probíhající jarní části nám dovolte, abychom vás dodatečně informovali o novém složení 

výboru TJ Sokol Tichá, který byl zvolen na únorové valné hromadě a také o dvou novinkách, 

které jsme pro vás připravili.  

 

Výbor TJ SOKOL TICHÁ (2015-2017) 

 

Předseda klubu:   Zeman Vratislav 

Místopředseda:   Bartoň Milan 

Místopředseda:   Zátopek Jan 

Sekretář klubu:   Hoffmann Radoslav 

Členové:    Lacko Mojmír, Lacko Michal, Tománek Martin, Kvita Dušan,  

     Gonos Patrik 

První novinkou, kterou jsme připravili, bude wi-fi internetové pokrytí zdarma od společnosti 

TrojanoviceNET v areálu TJ Sokol Tichá, které budou mít fanoušci k dispozici v průběhu 

domácích mistrovských zápasů. 

Druhá novinka, která je pro naše fanoušky připravena, je SMS INFO SERVIS, ve kterém získáte 

po registraci lepší a přehlednější informace o zápasech a aktualitách v klubu. 

 

Rovněž Vám níže uvádíme soupisku “A“ pro jarní část sezony. 

Brankáři:  Pikulík Vlastimil (hostování TJ Nový Jičín), Šoukal Martin 

Obránci:  Petřík Leoš, Švrček Radim, Tománek Tomáš, Sládeček Radim (hostování Beskyd 

 Frenštát), Piskoř Libor, Bartoň Filip (hostování Beskyd Frenštát), Lacko Michal 

Záložníci:  Suchomel Vítězslav (hostování Trojanovice I.), Humpolec Petr, Fojtík Pavel, 

Fajčák Daniel (hostování 1.BFK Frýdlant n.O.), Tománek Martin, Zdarsa Petr, 

Šušla Adam (hostování Beskyd Frenštát) 

Útočníci:  Švrček Ondřej, Tobola Jakub (hostování Trojanovice I.), Houšťava David 

(hostování Beskyd Frenštát) 

Trenér mužstva: Koblovský Petr 

Vedoucí mužstva: Knoll Zdeněk 
 

 

SMS  INFO  SERVIS 
 

 

 

http://www.fotbalticha.cz/


 
 
 

 
 

 



 

17.1.2015 Brno 

Otevřené Mistrovství jihomoravské oblasti pro přípravku, mladší, starší žáky a žákyně ve volném stylu. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní 

kategorie 

Umístění 

Václav Petr žák 100 kg 1. místo 

Ondřej Trinkewitz přípravka 33 kg 3. místo 

Jakub Konvička přípravka 34 kg 5. místo 

Jan Mičulek přípravka 37 kg 5. místo 

 

14.2.2015 Jablunkov  

Jablunkovský turnaj minipřípravek v zápase řecko-římském. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní 

kategorie 

Umístění 

Milan Michel přípravka 33 kg 2. místo 

Jan Rozsíval přípravka 28 kg 2. místo 

Ondřej Váša přípravka 25 kg 3. místo 

Lukáš Bakši přípravka 23 kg 4. místo 

 

28.2.2015 Olomouc 

 XXVI. ročník Memoriálu Josefa Musila v zápase řecko-římském pro přípravku, mladší a starší žáky. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní 

kategorie 

Umístění 

Václav Petr žák 100 kg 1. místo 

Robert Sobek přípravka 73 kg 3. místo 

Jan Rozsíval přípravka 30 kg 3. místo 

Ondřej Váša přípravka 29 kg 7. místo 

Jakub Konvička přípravka 34 kg 7. místo 

Lukáš Bakši přípravka 25 kg 8. místo 

 

 

14.3.2015 Třinec 

Mistrovství České republiky juniorů a starších žáků v zápase řecko-římském. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní 

kategorie 

Umístění 

Václav Petr žák 100 kg 2. místo 

Martin Šoukal junior 74 kg 5. místo 

 

 

21.3.2015 Hodonín 

Velká cena Hodonína v zápase řecko-římském pro přípravku. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní 

kategorie 

Umístění 

Robert Sobek přípravka 73 kg 2. místo 

Milan Michel přípravka 33 kg 6. místo 

Jan Rozsíval přípravka 28 kg 9. místo 

Lukáš Bakši přípravka 25 kg 9. místo 

Ondřej Váša přípravka 29 kg 10. místo 

Jakub Konvička přípravka 34 kg 10. místo 

VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 



 

 
Václav Petr na 2. místě 

 

 

29.3.2015 Krnov 

Oblastní náborový turnaj Lokomotivy Krnov v zápase řecko-římském pro přípravku. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní 

kategorie 

Umístění 

Lukáš Bakši přípravka 25 kg 3. místo 

Ondřej Váša přípravka 29 kg 3. místo 

Lukáš Novák přípravka 26 kg 3. místo 

 

4.4.2015 Chomutov 

Mistrovství České republiky kadetů a seniorů v zápase řecko-římském. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní 

kategorie 

Umístění 

Václav Petr kadet 100 kg 3. místo 

Martin Šoukal senior 71 kg 8. místo 

Lukáš Kucharčík senior 85 kg 6. místo 

Jiří Zátopek senior 130 kg 7. místo 

 

11.4.2015 Borohrádek 

Velká cena města Borohrádek k 53 letům založení oddílu zápasu TJ Sokol Borohrádek v zápase řecko-

římském pro přípravku a mladší žáky. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní 

kategorie 

Umístění 

Robert Sobek přípravka 67kg 2. místo 

Jan Rozsíval přípravka 30 kg 5. místo 

Lukáš Bakši přípravka 25 kg 6. místo 

Jan Mičulek přípravka 37 kg 6. místo 

Ondřej Váša přípravka 29 kg 7. místo 

Jakub Konvička přípravka 34 kg 10. místo 

 



 
Horní řada zleva:  Ondřej Váša, Robert Sobek, Jan Mičulek 

Spodní řada zleva: Jakub Konvička, Jan Rozsíval, Lukáš Bakši 

 

 

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 

 
 

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 květnu 
a červnu 2015.  
   

 

 
* Alois Žáček, Ladislava Petrová 

* Alois Kutěj, Věra Jandová, Pavla Žabková 

* Anežka Havláková, Marie Bučková 

* Rudolf Holub, Marie Rečková 

* Jan Parma  
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 



 

 

Obecní úřad Tichá, místní myslivecké sdružení Hubert,  

středisko Slezské diakonie KARMEL Tichá 

Vás srdečně zvou  

                         na       

    NADAČNÍ DEN      v obci Tichá 2015 (6. ročník),                            

  a to dne 20. 6. 2015, začátek po 13 hodině  

v Mysliveckém areálu v obci Tichá. 

Přijďte s námi tedy oslavit i ŠESTÝ ročník! 
 

I letos se můžeme těšit na dobré jídlo, zajímavý program a bohatou tombolu.  

A co víc, výtěžkem z této akce nejen podpoříme,  

ale také samozřejmě potěšíme klienty střediska KARMEL Tichá! 
 

                                                                                                           
 

Placená inzerce: 
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