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Usnesení  č. 19  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   02.06.2014: 

 
19/299:1) určuje ověřovateli zápisu p. Michala Hoffmanna, p. Josefa Jurajdu,  zapisovatelkou p. 

Ludmilu Havlovou. 

19/300:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

19/301:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 18/2014 ze dne 10.03.2014 

19/302: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 

 1) č. 124/2014/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2014 

 2) č. 125/2014/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2014 

19/303:1)  schvaluje směrnici o schvalování účetní závěrky obce 

19/304:1) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r. 2013 

19/305:1) souhlasí s celoročním hospodařením obce Tichá za r. 2013, a to bez výhrad 

19/306:1) schvaluje účetní závěrku obce Tichá za r. 2013 

19/307:1) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Tichá 

za r. 2013 

19/308:1) schvaluje stanovení 11 členného zastupitelstva obce Tichá pro volební období 2014-218 

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), §§ 67 a 68 

19/309:1)  žádá o provedení bezúplatného převodu pozemků parc.č. 172 (s umístěnou stavbou 

v majetku obce) a parc.č. 173 v k.ú. Tichá na Moravě z ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových na obec Tichá 

2) odmítá úplatný převod těchto pozemků na obec 

19/310:1) bere na vědomí rozhodnutí starosty obce o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na věcná 

břemena – služebnosti – a právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín,  IČ 

24729035, DIČ CZ24729035: 

1) č. 120/2014/1 – stavba IV-12-8009149/VB/5 na pozemku parc.č. 3740  

2) č. 121/2014/1 – stavba IV-12-8009236/VB/5 na pozemku parc.č. 1863/5 

3) č. 128/2014/1 – stavba IV-12-8009624 na pozemku parc.č. 789/17 

19/311:1)  bere na vědomí návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, aktualizaci č. 1 

pro období 2014-2023 

19/312:1) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou  

EKO-KOM a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, DIČ 

CZ25134701, dodatek č. 1 k uvedené  smlouvě, a pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy a dodatku 

19/313:1) bere na vědomí zprávu finančního výboru č.j. F-2/2014 o provedení kontroly pokladní 

hotovosti a cenin v pokladně obce dne 19.03.2014 

19/314: 1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč p. Lukáši Krpcovi, T 417 

             2) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč Muzejní a vlastivědné 

společnosti ve Frenštátě p. R, IČ 45214930  

             3)      schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč TJ Sokol Tichá oddílu zápasu pro 

pokrytí nákladů účasti M. Vašinka na ME v Bulharsku a MS na Slovensku 

 4)        zamítá poskytnutí finančního daru SALUS o.p.s. v Kopřivnici 

 

 



 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  ve III. čtvrtletí 2014: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   červenec  09.07.,  23.07.2014 
   srpen   06.08.,  20.08.2014 
   září   03.09.,  17.09.2014 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   červenec  10.07.,  24.07.2014 
   srpen   07.08.,  21.08.2014 
   září   04.09.,  18.09.2014 
 
- plasty:     každý  pátek v měsíci  !!!! 
   červenec  04.07., 11.07.,     18.07.,  25.07.2014 
   srpen   01.07.,      08.08., 15.08.,      22.08., 29.08.2014 
   září   05.09., 12.09., 19.09., 26.09.2014 
 

 Platba místního poplatku za odpady na r. 2014: 
Znovu připomínáme, že ke dni 30.06.2014 končí splatnost místního poplatku za 
odpady na r. 2014. Pokud jste ještě úhradu neprovedli, přijďte v co nejkratším 
termínu na obecní úřad a proveďte úhradu do pokladny obce, případně můžete 
úhradu provést převodem na účet č. 6023801/0100, jako VS uveďte vždy číslo popisné 
nemovitosti – sazba je 380,00 Kč na 1 poplatníka. 

 

 Omezení přístupu ke kontejneru na objemný odpad za  ZŠ: 
Za základní školou (přístup od kulturního domu) je umístěn kontejner na 
objemný odpad, do kterého mohou občané odkládat objemný odpad během 
roku. Protože sem však začali navážet odpad také cizí lidé a podnikatelé, byl 
omezen přístup uzavřením brány za kulturním domem. Pro naše občany je 
však přístup umožněn otevřením brány vždy ve čtvrtek odpoledne, případně 
se můžete domluvit o otevření brány s pracovníky obecního úřadu dle Vaší 
potřeby.  
 

 Oznámení o předání lesní hospodářské osnovy vlastníkům lesa s výměrou 
lesního majetku do 50 ha: 
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, jako orgán státní správy lesů, zajistil 
zpracování lesní hospodářské osnovy (dále LHO) pro lesní majetky do výměry 50 ha 
lesa v našem katastru. Oznamuje tedy všem fyzickým a právnickým osobám, pro 
které byla osnova zpracována, že bude zahájeno předávání vlastnických separátů 
LHO vlastníků lesa,  

a to od 23. června 2014, na MěÚ Frenštát p. R., 
odbor životního prostředí, kancelář č. 59 – lesy, myslivost, tel. 556 833 247, 

vždy pondělí a středa v úředních hodinách (8-12 hod a 13-17 hod). 



Lesní hospodářská osnova se předává protokolem, který vlastník lesa podepíše. 
Vlastníci se proto dostaví k převzetí osnovy osobně. Pokud se nechá zastupovat 
jinou osobou, prokáže se tento zástupce originálem plné moci vlastníka lesního 
pozemku.  
Předávání LHO je bezplatné. 
Vlastník lesa předloží k převzetí LHO tyto doklady: 
- osobní doklad (občanský průkaz) 
- doklad o vlastnictví k lesním pozemkům (výpis listu vlastnictví, případně snímek 
katastrální mapy) – pro lepší identifikaci lesního majetku 
- za více spoluvlastníků lesa může osnovu převzít jeden z nich, který předloží plnou 
moc ostatních. Na jeden list vlastnictví je vyhotovena vždy jedna osnova. 
Platnost LHO je 10 let – od 01.01.2014 do 31.12.2023. 
Převzetí LHO je možné průběžně během celé platnosti LHO. 
Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným 
lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou 
úroveň hospodaření v lese podle zákona o lesích a právních předpisů vydaných 
k jeho provedení. Ve správní působnosti MěÚ Fr.p.R. tuto službu zastávají ze 
zákona pracovníci organizace Lesy České republiky, s.p., a tuto jejich činnost hradí 
stát. Pro vlastníka lesa, který má zpracovanou osnovu, je tedy tato služba 
bezplatná. 
 

 

 

 

 

Mateřská škola Tichá – školní rok 2013/2014. 
 

 

 

Motto: „Konečně je to věc svrchovaně nebezpečná, nejsou-li člověku 

vštěpovány prospěšné předpisy životní hned od kolébky.“ J.A.Komenský  

 

Školní rok 2013/2014 jsme zahájili v září s počtem 53 dětí – z toho 

bylo 28 děvčat a 25 chlapců. Předškoláků bylo v letošním roce celkem 

20. Do 1. třídy  v Tiché nastupuje z naší MŠ 14 dětí. Jako každý rok 

jsme pro děti a rodiče připravovali během celého školní roku různé 

tradiční akce – divadelní a filmová představení, běžecké soutěže,  

cvičení a sportovní akce v tělocvičně, návštěvy různých výstav, práce 

v kroužcích v MŠ, pracovní dílny pro rodiče s dětmi, Mikulášskou 

nadílku, posezení u stromečku, vánoční jarmark, besedu s policistou, 

různé přednášky pro rodiče ve spolupráci se ZŠ, lyžařský kurz na Bílé, 

předplavecký výcvik, návštěvu knihovny a společné čtení s „páťáky“, 

sběr starého papíru – na podzim 820 kg, na jaře 1500 kg, sběr sušené 

kůry pomeranče – 76,20 kg a citrónu – 5,38 kg, žaludů a kaštanů pro 

zvěř v zimě, oslavu Dne Země, výlety do blízkého okolí, společnou 

akademii se ZŠ v kulturním domě, koncert v ZUŠ, výlet s rodiči do ZOO 

Lešná.                

Velmi zdařilé a pro děti poučné, byly dvě prožitkové akce v Tiché. 

První byla návštěva v dílně OÚ, kde se dětem věnoval p. Zdeněk Švrček 

a seznámil je s prací s různým nářadím a stroji, které jim pomáhají 

při práci – předvedl jim práci se sekačkou, traktorem, pluhem, 

štípačkou, motorovou pilou, vrtačkou a ohýbačkou plechu.  



 

Druhá zdařilá 

akce byla exkurze 

u hasičů.  
V místní hasičské 

zbrojnici se nám 

věnovali tři 

dobrovolní hasiči 

– p. Kundrát, p. 

Hoffmann a p. 

Kovář. V klubovně 

pro děti 

připravili 

výstavu různých 

hasičských 

pomůcek a nářadí 

– např. hasičské 

nehořlavé obleky, 

lana, hasicí 

přístroje, 

hadice, přilby, 

vysílačky, rozdělovače, motorovou pilu, rukavice, speciální boty, 

zastavovací terče, lékárničku, apod. Některé věci si děti mohly 

vyzkoušet. V horní části budovy jsme si prohlédli klubovnu pro „malé 

hasiče“ a v garáži moderní hasičské auto, do kterého si děti mohly 

nastoupit a vyzkoušet si ho „řídit“. Na obě dvě akce děti ještě dlouho 

vzpomínaly. Za pečlivě připravené akce, ochotu a pěkný přístup k dětem 

všem děkujeme!!! 

Práci a činnost naší mateřské školy zveřejňujeme na webových 

stránkách: www.materskaskola.blogspot.com. 

 

V květnu proběhl v naší mateřské škole zápis dětí na školní rok 

2014/2015. Celkem přišlo k zápisu 28 dětí, volných míst v novém 

školním roce je 16. 

 

Uzavření MŠ během hlavních prázdnin: od 7.7. do 15.8.2014 je MŠ 

uzavřena. Provoz bude zahájen a omezen na jednu třídu od 18.8.2014. 

Všem přeji krásné, letní a slunné prázdniny a příjemnou dovolenou. 

                                                                    

     Hana Špačková,  MŠ Tichá 

 

Škola informuje  

 

Miniházená 
Žáci naší školy se v letošním školním roce poprvé 

zapojili do projektu „Miniházená do škol“. Tento 

projekt pořádá Český svaz házené a 

spoluorganizátorem se stal pan Jan Martínek z KH 

Kopřivnice. Miniházená probíhá na zmenšeném hřišti 

(25x15 m) a hraje se  

s gumovým míčem, je rychlejší, padá více branek a tím se stává pro 

děti atraktivní, proto jsme tento míčový sport vyzkoušeli i na naší 

škole. Tohoto turnaje, který byl nazván Beskydská liga, se zúčastnily 

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


4 základní školy (Tichá, Trojanovice, Lichnov, Lubina) a probíhal 

čtyřkolově na zúčastněných školách. V 1. a 2. kole jsme vybojovali 3. 

místo, v následujících kolech jsme obsadili 4. místo, a tak jsme 

celkově skončili na bramborové pozici. Žáci získali mnoho zkušeností, 

zážitků a při vyhodnocení turnaje obdrželi medaile, které jim zůstanou 

jako vzpomínka na přátelská sportovní setkání. 

 

Matematický seminář TAKTIK 
Pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Pajlíkové se tři skupiny žáků 4. 

a 5. třídy zúčastnily matematického semináře Taktik, který probíhal 

čtvrtletně. Tento mezinárodní seminář patří již několik let mezi 

nejoblíbenější semináře a řeší jej tisíce žáků v Česku i na Slovensku. 

V tomto zajímavém semináři žáci využívají týmovou spolupráci, při 

které řeší zajímavé a kreativní úlohy. Všichni žáci si vedli výborně a 

patří mezi úspěšné řešitele. 

1. skupina (Kateřina Gilarová, Adéla Špačková, Ondřej Trinkewitz – 
4. třída) – tito žáci získali plný počet 72 bodů a umístili se na 

děleném 1. místě. 

2.  skupina (Eva Vašinková, Adam Janďourek, Jakub Janáč – 4. třída) 
– 56 bodů. 

3. skupina (Sára Polášková, David Hopp – 5. třída) – 36 bodů. 
 

Úspěchy našich žáků 
I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili vědomostních a 

matematických soutěží. V konkurenci mnoha účastníků vybojovali skvělé 

výsledky. 

Ondřej Trinkewitz, žák 4. třídy: 

- Logická olympiáda MENSA ČR 2013 – republikové finále v Praze (7. 

místo) 

- Pythagoriáda  2013/2014 – okresní kolo (2. - 5. místo) 

- Matematický klokan 2013/2014 – okresní kolo (1. – 11. místo) 

- Matematická olympiáda 2013/2014 – okresní kolo (1. místo) 

David Hopp, žák 5. třídy: 

- Pythagoriáda 2013/2014 – okresní kolo (6. – 9. místo) 

- Soutěž v anglickém jazyce (2. místo) 

Soutěž v anglickém jazyce 
ZŠ Záhuní pořádala pro žáky pátých tříd soutěž v anglickém jazyce 

s názvem ,,Cizí jazyk nám není cizí“. V konkurenci 10 týmů žáci naší 

školy předvedli vynikající vědomosti a znalosti a pouze o 0,5 bodu 

zaostali za prvenstvím a obsadili skvělé 2. místo. Školu 

reprezentovali Sára Polášková, Magdaléna Pustějovská, David Hopp, 

Nicolas Bocek.  

 

O pohár obce Tichá 2014 
Dne 29. 5. 2014 naše škola ve spolupráci s komisí pro mládež a sport 

pořádala již 4. ročník florbalového turnaje s názvem O pohár obce 

Tichá. Již tradičně se zúčastnila družstva z okolí – ZŠ Tyršova, ZŠ 

Záhuní a ZŠ Trojanovice. Po vyrovnaných zápasech nakonec titul 

vybojovalo družstvo žáků ze ZŠ Tyršova, které vyhrálo o jedinou branku 

nad ZŠ Trojanovice. Na třetím místě se umístilo družstvo ze ZŠ Záhuní 

a čtvrté místo obsadili domácí. 

 



ZEMĚ oslavila svátek s Tichánkem ve škole  
Vskutku nadšené maminky z tohoto sdružení již potřetí pro všechny děti 

MŠ a ZŠ v Tiché připravily velmi zdařilé dopoledne plné ekologických 

činností, her a soutěží.   Na této oslavě Dne Země žáky zaujala 

zajímavá interaktivní prezentace s tématikou ochrany životního 

prostředí a nechyběla ani výstava výrobků z recyklovaných materiálů, 

na kterých si děti daly opravdu záležet. Žáci pracovali nejen na 

mozaikách z přírodnin, ale nebáli se pustit ani do „EKO – módního 

odívání“. Akce se konala ve čtvrtek 24. 4. 2014 v tělocvičně ZŠ Tichá. 

Ekologické výrobky jste mohli vidět na výstavě 16. 5. v kulturním 

domě, která byla součástí školní akademie. 

 

Školní akademie 2014 
Kladný ohlas ze strany dětí a rodičů jsme zaznamenali na již 

tradiční školní akademii, jejíž nácvik, příprava a organizace s sebou 

vždy přináší opravdu vysoké nároky na učitele i děti.  Podpora 

v podobě chvály je pro školu povzbuzující. 

Děkuji všem, kteří připravují akce pro naše děti nebo se podílejí na 

aktivitách školy. Přeji krásnou dovolenou a dětem pohodové prázdniny.   

      Ilona Hrdá, ředitelka ZŠ a MŠ Tichá 

 

 Farní okénko  

Apoštol Jakub nám říká ve svém listě zcela jasně,  že jakékoli naše lidské 
konflikty pocházejí z hříchu - z těch míst  v  našem nitru, které jsou 
vzdáleny od Boha, nebo jdou dokonce proti němu. Možná si to někdy  ani  
neuvědomujeme,  ale  v  srdci každého člověka zuří každou chvíli válka, protože 
naše lidská touha po Božích (dobrých a duchovních) věcech je v přímém 
protikladu k tomu, k čemu nás táhnou věci tohoto světa a samozřejmě naše tělo. 
Když s těmito tužbami nebojujeme, necháváme to jen tak, náš vnitřní konflikt se 
postupně prodírá ven a nastává právě i vnější konflikt - u někoho jen do smrti, 
u někoho na věky.       

Žádný z nás není ušetřen tohoto neustálého napětí neboli také boje o dobrý 
a šťastný život, o život s Bohem, jak nám například ukazuje  i  Písmo svaté na 
tolika lidech,  dokonce i na těch Ježíšových nejbližších - učednících, kteří  také  
nadělali tolik chyb díky svým vnitřním konfliktům, své nestálé a slabé víře. 

Určitě pak nemáme na toto rezignovat (že to snad nedokážeme), ale  jak  
nám radí svatý Jakub, máme se  neustále (den co den) podřizovat Bohu a jeho 
zákonům a vzpírat bezbožnosti a zlu. A  i  když se nám to někdy nepodaří, 
vracet se k tomu, jinak nikdy nenajdeme pokoj a radost, o něž tolik usilujeme.     

Nedovolme proto ani toto léto, aby nám cokoliv bralo vnitřní pokoj a 
radost, aby nás cokoliv vzdalovalo  od  Boha, protože naše spokojenost (a 
všechno) opravdu pochází  jen od  Boha, který dal všemu nejenom existenci, ale 
také  i řád a smysl bytí.  

P. Miroslav Horňák 



 
  

 
Dne 15.3.2014 se uskutečnilo v Meziboří Mistrovství České republiky juniorů a 
žáků v zápase řecko-římském za účasti 136 závodníků z 25 oddílů. Tichavští 
zápasníci tentokrát na medaile nedosáhli. V žácích se Miroslav Vašinka ve váze 
do 47 kg a Václav Petr ve váze do 90 kg shodně umístili na 5. místě. V juniorech 
Martin Šoukal ve váze do 74 kg obsadil 11. místo.  
 
Za českou reprezentaci startoval ve dnech 22.3.-23.3.2014 kadet Miroslav 
Vašinka na mezinárodním turnaji v chorvatském Varaždinu. Tohoto turnaje 

v zápase řecko-římském se zúčastnilo 83 závodníků z Chorvatska, Srbska, Slovinska a České republiky. Po 
jednom vítězství a dvou porážkách Miroslav ve váze do 46 kg obsadil 4. místo.  
 
Dne 29.3.2014 se konala Velká cena Hodonína pro přípravku a juniory v zápase řecko-římském. Turnaje 
se účastnilo 252 závodníků z 29 oddílů včetně 11 oddílů ze Slovenska a Maďarska. Na tomto turnaji 
podal pěkný výkon vnuk Zdeňka Lišky Jakub Konvička, který v prvním kole sice prohrál s vítězem 
Kosovicsem z Budapeště, ale následně pak porazil na lopatky Nagyho a Barátha z Maďarska, ale i 
Forresta z Čechovic a tímto výkonem si vybojoval bronzovou medaili ve váze do 31 kg. V přípravce se 
umístil Ondřej Trinkewitz ve váze do 30 kg na 7. místě, Jan Mičulek ve váze do 32 kg na 10. místě a 
junior Martin Šoukal na místě sedmém. 
 
V termínu 4.4.- 6.4.2014 Miroslav Vašinka reprezentoval Českou republiku na mezinárodním turnaji 
v zápase řecko-římském v polské Kostrzyni. Na tomto turnaji se kadetovi Miroslavu dařilo nejlépe 
z českých reprezentantů. Miroslav ve váze do 46 kg vybojoval pěkné 2. místo. 
 
Dne 5.4.2014 jsme se zúčastnili v Hradci Králové Mistrovství České republiky ml. žáků, ml. žákyň, kadetů 
a kadetek ve volném stylu. Na tomto mistrovství se nám bohužel nepodařilo ukořistit žádný cenný kov. 
Mladší žák Lukáš Geryk ve váze do 35 kg se umístil na 5. místě a ml. žák Matěj Zátopek ve váze do 52 kg 
se umístil na 10. místě. 
 

 
Horní řada zleva: Martin Šoukal, Petr Bordoský, Lukáš Kucharčík, Zdeněk Liška 

Spodní řada zleva: Václav Petr, Ondřej Trinkewitz, Jakub Konvička, Jan Mičulek, Matěj Zátopek  



 
Dne 3.5.2014 jsme jeli zápasit na 14. ročník Memoriálu Miroslava Rešla do Nového Jičína. Na tomto 
memoriálu se nejlépe dařilo senioru Lukáši Kucharčíkovi ve váze do 74 kg, kde porazil všechny své 
soupeře a umístil se na 1. místě. Senior Martin Šoukal ve váze do 65 kg prohrál až ve finálovém boji a 
umístil se na 2. místě. Žák Václav Petr ve váze do 90 kg se umístil na 3. místě a mladší žák Matěj 
Zátopek ve váze do 52 kg na místě 4. Klukům z naší přípravky se na tomto memoriálu rovněž dařilo. Jan 
Mičulek ve váze do 30 kg obsadil 3. místo a Ondřej Trinkewitz rovněž ve váze do 30 kg 2. místo. Na 3. 
místě se ve váze do 31 kg umístil také Jakub Konvička.    
 
  Ve dnech 5.5.-12.5.2014 probíhalo v bulharském Samokově Mistrovství Evropy (ME) kadetů do 17-ti 
let. Na tomto ME měl čest hájit české barvy také reprezentant Miroslav Vašinka v zápase řecko-římském 
ve váze do 46 kg. Miroslavův soupeř v prvním kole byl TANGA Ozan Mehmet z Turecka. S tímto 
zápasníkem Miroslav bohužel prohrál na technickou převahu 8:0. Jelikož se turecký zápasník 
neprobojoval do finále a nevytáhl Miroslava do repasáže, skončilo toto mistrovství pro Miroslava již 
v prvním kole. V celkovém hodnocení se Miroslav umístil na 17. místě. 
        
Dne 17.5.2014 proběhlo v Ostravě Mistrovství České 
republiky v zápase ve volném stylu žáků, žákyň, juniorů a 
juniorek. Z toho mistrovství si přivezl bronzovou medaili 
žák Miroslav Vašinka ve váze do 47 kg. Junior Ondřej 
Šrámek ve váze do 60 kg se umístil na 8. místě a junior 
Martin Šoukal ve váze do 74 kg na 9. místě.  
 
V termínu 7.6.2014-8.6.2014 reprezentoval kadet 
Miroslav Vašinka Českou republiku na mezinárodním 
turnaji v zápase řecko-římském v chorvatském Záhřebu. 
Na tomto turnaji Miroslav ve váze do 46 kg obsadil 5. 
místo. 
 
Dne 7.6.2014 jsme se v Ostravě zúčastnili XIII. ročníku 
Memoriálu J. Klepce v zápase ve volném stylu žáků, 
juniorů a seniorů. Tohoto velice prestižního 
mezinárodního turnaje se zúčastnilo 245 závodníků z 30 
oddílů, včetně oddílů z Polska, Slovenska a Ukrajiny. 
Bronzovou medaili si z tohoto turnaje odvezl žák Václav 
Petr ve váze do 90 kg. Pěkné zápasnické výkony podali 
senioři Martin Šoukal a Lukáš Kucharčík. Ve velmi vypjatých zápasech ale vždy svému soupeři podlehli. 
Martin Šoukal se v celkovém hodnocení ve váze do 70 kg umístil na 5. místě a Lukáš Kucharčík ve váze 
do 74 kg na 8. místě. Mladší žák Matěj Zátopek ve váze do 52 kg obsadil 11. místo.   
Souběžně se v tento den také konal XXII. ročník memoriálu Oldřicha Mrázka v zápase řecko-římském 
přípravky v Krnově. Tohoto turnaje se zúčastnilo 110 závodníku z 11 oddílů z České republiky, Slovenska 
a Polska. Nejlépe se na tomto turnaji dařilo Jakubovi Konvičkovi ve váze do 31 kg, kde obsadil 1. místo. 
Druhé místo si z tohoto turnaje přivezl Stanislav Bordovský ve váze do 46 kg a třetí místo obsadil 
Robert Sobek ve váze do 60 kg.    
 

Oddíl zápasu CZECH WRESTLING CHOMUTOV pořádal v termínu 13.6.2014-14.6.2014 GRAND PRIX 
CHOMUTOV 2014 v zápase řecko-římském. Na tomto velice kvalitním turnaji celkově startovalo 112 
závodníků z Německa, Maďarska, Ukrajiny, Švýcarska, Švédska, Lotyšska, Litvy, Bulharska, Dánska, 
Běloruska, Slovenska a České republiky. Tichavský zápasník Miroslav Vašinka ve váze do 46 kg se po 
dvou výhrách a dvou porážkách celkově umístil na 5. místě.  
 

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu   



 

 
www.fotbalticha.cz 

 
 

 
 

http://www.fotbalticha.cz/


Zpráva oddílu kopané 
 

Tak jsme to nakonec dokázali - myslím tím náš „A“tým  a záchranu v I.B třídě. Takovou  

zápletku by nevymyslel ani autor detektivek. V posledním kole šlo o záchranu 3 týmům, z toho 

dva se utkaly spolu, Tichá - Suchdol. Naši hráči tento úkol zvládli nakonec s přehledem, o čemž 

svědčí výsledek 3: 0. Ale jinak jsme se celé jaro trápili, ne a ne zvítězit, remízy, a na vítězství 

jsme si museli počkat až do posledního kola. Jako by po výborném podzimu postihla naše hráče 

jarní únava.     

 

Teď můžeme přece jen veseleji oslavit jubileum tichavského fotbalu, ale přitom myslet na další 

sezónu. Hráči si musí uvědomit, že výsledky se nedostaví samy, že je třeba je odpracovat na 

hřišti. Podle hesla  - těžko na cvičišti, lehce na bojišti.                                                                                                

Čeká nás hodně práce, je potřeba vyřešit podstatnou otázku - jestli máme dost hráčů na dvě 

družstva. Stejný problém neustále řešíme i u mládeže, po jednoročním obnovení dorostu jsme se 

rozhodli využít nabídky na spolupráci s Frenštátem, kde naši dorostenci i žáci vypomáhali už tuto 

sezónu.  Frenštát má v plánu hrát krajský přebor dorostu s tím, že musí postavit starší i mladší 

dorost, a to by sami nedokázali. Pro naše naděje to znamená start proti kvalitnějším soupeřům, i 

věkově přijatelnějším. Což by mělo více přispět k jejich fotbalovému růstu. Věříme, že navážou 

na úspěchy svých předchůdců, kteří v 90. letech rovněž hráli krajské soutěže.                                                                                          

Situace žáků je rovněž kritická, v minulé sezóně hráli už jen malý fotbal a i tak měli problémy se 

dát na utkání dohromady. V tom bychom přivítali i pomoc rodičů, výchova k zodpovědnosti se 

mládeži (hrají i děvčata) bude hodit i v běžném životě. Takže - když se rozhodne potomek hrát 

fotbal, tak by měl chodit na tréninky a utkání pravidelně. Rovněž přípravka nemá hráčů nadbyt a 

z toho plyne, že fotbal nečekají radostné zítřky.                                                                                                                                 

 

S výročím 70 let založení oddílu kopané si připomeneme 95 let od založení Sokola v Tiché. Ten 

založili naší dědové těsně po nabytí svobody. Bohužel, v dnešní době ideje a myšlenky Sokola 

dnešním generacím nic neříkají a tak z toho zbyl u nás již jen název. Nezbývá tedy pracovat a 

doufat, že fotbal v Tiché bude mít delší životnost.                                                                                                                        

 

Na závěr bych chtěl poděkovat těm pár jedincům, kteří se o to snaží, obětují svůj čas  a 

ZDARMA pro sport v Tiché pracují.  

Zeman Vratislav, předseda TJ Sokol Tichá  

 

 

 
  

 
občanské sdružení TICHÁNEK, o. s. 

informuje … 
 

Rok 2014 se nám již přehupuje do druhé půle a občanské sdružení Tichánek Vás chce touto 
cestou seznámit se svými letošními aktivitami. 
 
Bazárek dětských věcí a oblečení 
 Oblíbený bazárek se v březnu uskutečnil již po šesté. Děkujeme všem, kteří se tohoto již 
pravidelného prodeje a nákupu zúčastnili a přispěli tak k výdělku, který jsme následně využili na 
pořízení odměn pro děti ze ZŠ a MŠ na Den Země. 
 



Den Země 2014  
Již třetím rokem sdružení pro děti ze základní a 

mateřské školy připravilo krátký program v rámci oslav Dne 
Země. Děti i paní učitelky se zapojily do tvořivé soutěže, 
jejímž cílem bylo vytvořit mozaiku z přírodnin. 

 Program, který se skládal z enviromentální výukové 
části ve třídě, byl následně oživen prohlídkou soutěžních 
výrobků a dále různými aktivitami s ekologickou tématikou 
v tělocvičně, kde se děti mohly plně zapojit např. 
v Krtečkově zahrádce, v Čapím rybníce, v Malířském 
doupěti, v Třídící lince a jiných aktivitách. Za svou činnost byly všechny kolektivy oceněny.  
 
A co Vás ještě čeká? 
 
Den pro Tichou  –  12. září 2014 

V září navážeme na již tradiční Den pro Tichou, který se bude konat opět v areálu fotbalového 
hřiště v Tiché, a to v pátek 12. září 2014. Můžete se těšit na zábavné odpoledne se zajímavým 
programem pro všechny věkové kategorie, v němž nebude chybět ani nafukovací atrakce pro 
děti zdarma. Již nyní Vás tímto srdečně zveme. Podrobnější program s doprovodnými akcemi 
bude upřesněn v letáčcích a plakátech. Zájemci o spoluúčinkování se mohou již nyní hlásit.  
 
Výstava  „ROK 14 - VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V TICHÉ“   -   10. – 13. září 2014 

Letos bude Den pro Tichou prolnut s výstavou, kterou sdružení připravuje v termínu od 10. do 
13. září, a to v místnosti klubu důchodců při OÚ Tichá. Výstavou chceme poukázat na dobu 
minulou v naší obci, a to hned z několika pohledů: jedním z témat bude výročí vyhoření 
tichavského dřevěného kostela, připomene události související s I. i II. světovou válkou, ale také 
nahlédne do historie TJ SOKOL Tichá a možná i do něčeho navíc.  

 

 

Při této příležitosti Vás vyzýváme k možné spolupráci. V případě zájmu poskytnutí podkladů, 
dokumentů, předmětů a dalších zajímavostí i svých pamětí (nejen k výše uvedeným tématům), 
kontaktujte prosím do 15. srpna členku sdružení paní Pavlínu Stanečkovou, Tichá 175, (tel. 
732 250 970), která spolu s dalšími členy zajistí sběr Vámi zapůjčených věcí. Velice nás Váš zájem 
již z minulé výstavy o rodačce A. Fojtíkové těší, a pevně věřím, že touto výstavou opět 
navážeme. 

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

zájemci hlaste se na email: tichanekos@email.cz 
 

za občanské sdružení Michaela Štefková 
 



Zapomenutí vojáci  

-  nejen podtéma připravované výstavy  sdružení Tichánek                                     
„ROK 14 - VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V TICHÉ“    
 

V letošním létě si připomeneme významné výročí 100 let od vypuknutí Velké války (první 

světové). Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo 

samostatné Československo.  

Atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este,  byl  

spáchán    28. 6. 1914 v Sarajevě srbským studentem G. Principem, jehož obětí se vedle Františka 

Ferdinanda stala i jeho choť Žofie Chotková. Rakousko-Uhersko, podporované Německem, 

využilo sarajevského atentátu jako záminky k vyhlášení války Srbsku 28. 7. 1914. A pak už se 

dějiny řítily do záhuby. 1. srpna vyhlásilo Německo válku Rusku, 3. srpna Francii, 4. srpna Velká 

Británie vyhlásila válku Německu. 29. července 1914 se vyhlášky o mobilizaci dostaly i do 

našeho kraje.  

Již 2. srpna 1914 odjížděli naši dědové z nádraží ve Frenštátě (odjelo jich 120) na srbskou 

frontu a později proti Rusku do Haliče (Polsko, tehdy součást Rakousko-Uherska). 

S přesvědčením, že „letní promenáda“ (jak si představovalo rakousko-uherské velení válku proti 

Srbsku) bude krátkým zastavením v jejich životě a do švestek budou doma. Nikdo si tehdy 

nedovedl představit, co je čeká. První moderní válka, kulomety, letadla, bojové plyny, tanky, to 

všechno přinesla moderní doba. Zákopová válka přinesla ohromné množství obětí, nejen na 

frontách, ale i v zázemí.  

Velké války se zúčastnilo na 70 milionů vojáků, z kterých zemřelo nebo padlo na 10 

milionů. Rakousko-Uhersko postavilo do pole 9 milionů vojáků, z nichž se 1,1 milionu nevrátilo. 

Počet českých vojáků můžeme pouze odhadnout na 1,4 milionu. Do konce roku 1917 padlo podle 

nejhrubších odhadů na 138 tisíc českých vojáků císařské armády.  

Češi bojovali hrdinně za Rakousko-Uhersko, ale první republika to tutlala. 

Československé úřady vyzdvihovaly po válce odkaz legií bojujících proti Německu a Rakousku-

Uhersku. V boji přitom padlo něco kolem pěti a půl tisíce legionářů z celkového počtu 90 000 

legionářů  ( ruských okolo 60 000, francouzských téměř 10 000 a italské  legie čítaly  necelých  

20 000 mužů). Na straně císaře však v boji zemřelo 138 tisíc vojáků, odvedených z českých a 

moravských okresů. Česká historická paměť rozvinula v legionářích svůj kult hrdiny, zatímco na 

české vojáky v císařských kabátcích se velmi záhy zapomnělo.  

Až při letošním kulatém výročí 100 let od propuknutí války, si veřejně připomínáme 

památku vojáků, kteří bojovali za svou vlast. Bohužel už mezi námi nejsou pamětníci těchto 

událostí, nebylo však v Tiché chalupy, ze které by někdo nenarukoval. Z Tiché bylo do válečné 

vřavy celkem odvedeno 240 mužů.  První tichavjan, který v boji padl, byl Josef Šustala, rolnický 

syn z domu č. 67. Padl dne 28. srpna 1914 u Krašniku (Polsko).  Zpátky se celkem nevrátilo 62 

mužů, kteří odpočívají v cizině. Pouze syn správce školy, Vojtěch Bordovský, byl jeho rodiči 

z bojiště převezen do Tiché a pochován na novém hřbitově.  

Po válce založili pozůstalí tichavských vojáků spolek na postavení pomníku padlým, ale 

nakonec se tento záměr uskutečnil až o něco později (v srpnu 1929), a to zásluhou družin 

válečných poškozenců. Pomník, vzpomínající na ty, co položili své životy ve světové válce, byl 

slavnostně odhalen u hasičské zbrojnice a pochází z dílny frenštátského sochaře A. Hambálka.                                                                                                           

„My umřeli, abyste Vy mohli svobodně žíti“ -  citace z kroniky. 

Nestyďme se za činy našich předků a s úctou na ně vzpomínejme. 

       Vratislav Zeman 

http://leccos.com/index.php/clanky/frantisek-ferdinand-deste
http://leccos.com/index.php/clanky/sarajevo
http://leccos.com/index.php/clanky/princip-gavrilo
http://leccos.com/index.php/clanky/chotkova-zofie
http://leccos.com/index.php/clanky/rakouskouhersko
http://leccos.com/index.php/clanky/rakouskouhersko


Příznivcům hasičského sportu tímto připomínáme, 
 

že v sobotu 28. června 2014 se od 9:00 hod. 
uskuteční na zdejším fotbalovém hřišti  

 

klání dětských hasičských týmů  
v požárním útoku a hasičských 

štafet.  
Všichni jste srdečně zváni.  

Občerstvení, a snad i pěkné počasí, zajištěno. 
                                                    
                                                                     SDH Tichá 

 
 

J U B I L A N T I:  
 
V našem zpravodaji jsme vždy uváděli jubilanty, kteří v následném čtvrtletí 
oslaví 70, 75, 80, 85 a více let. Na základě stanoviska Úřadu pro ochranu 
osobních údajů zn. VER-10475/12-2/HEJ, dle kterého je možné uvádět v přípustné 
míře anonymizace pouze „jméno a příjmení“, musíme také my omezit informace 
o našich jubilantech.  
 

 

 

Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem jubilantům 
dožívajících se významných životních výročí ve  III. čtvrtletí 2014.  
   
* Amálie Fusová, Jiřina Galková, Ludmila Kořánová, Emil Lupík,  

Jindřich Vrobel 
 
* Anna Bartová, Miroslav Böhm, Bohumil Hopp 
 
* Ludmila Hyklová 
   

* Marie Šenková 
 

*  Miroslav Ulčák 
 
 *  Božena Marková 
       
  * Oldřich Havlák 
 
    *  Marie Petříková 

 

 

  



Plánované sportovní akce – areál  TŮŇKA: 
 
 

05.07.2014 Turnaj v malé kopané  prezentace 7,30 hodin,   
                     zahájení 8°° hodin 
 
06.07.2014 Nohejbalový turnaj   prezentace 7,30 hodin, 
        zahájení 8°° hodin 
 

09.07.2014 Frenštátský běžecký pohár  kategorie mládež -  trať  1500 m 
  (na Tůňce se koná  jeden  prezentace 16°° - 16,50, start 17°° hodin 
  ze šesti závodů tohoto poháru) kategorie dospělí – trať 3 km 
       prezentace 16°° - 17,15, start 17,30 hodin 
 
19.09.2014 Běh o pohár starosty obce  pro děti a mládež 
  
 

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

 

 

Přejeme Vám krásné prázdniny a 

hezkou a klidnou dovolenou 

k načerpání nových sil. 

 

Pracovníci obecního úřadu 
 

 

 

 

 

Placená inzerce:  
 

 

 

Nabízím pozici:   SPECIALISTA  PRO  SPRÁVU  KMENE 

 

Práce pod hlavičkou České pojišťovny. 

Jedná se o práci na ŽL s počáteční podporou ve výši 129 000 Kč. 

Práce je určena pro komunikativní lidi s maturitou a ŘP. 

 

Můžete si sami řídit svůj čas a výši svého příjmu. 

 

724 687 482 
 

 



 

 

Daniel Šenk - Výkup druhotných surovin 

Provoz - Tichá, IČ - 75969084 
 

OD 15.4.2014 
 

- ZAHÁJEN PRODEJ PLOTOVÝCH TRUBEK 

- MOŽNOST ZPROSTŘEDKOVÁNÍ EK. LIKVIDACE 

VAŠEHO AUTOVRAKU + FINANČNÍ ODMĚNA 

 

Mobil 605 887 600 
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