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Usnesení  č. 14  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   10.06.2013: 

 

 

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

znění:  

 

14/219:1) určuje ověřovateli zápisu p. Zdeňka Švrčka, Ing. Zdeňka Slačíka, zapisovatelkou p. 

Ludmilu Havlovou 

14/220:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

14/221:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 13/2013 ze dne  18.03.2013 

14/222: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 

 1) č. 82/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2013 

 2) č. 84/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2013 

 3) č. 88/2013/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2013 

14/223:1) schvaluje změnu využití pozemků parc.č. PK 3254 a PK 3255 v územním plánu obce pro 

zástavbu rodinného domku 

            2) schvaluje záměr prodeje části pozemků parc.č. PK 3254 a PK 3255 

14/224:1) schvaluje změnu zařazení pozemku parc.č. 1628/1 trvalý trávní porost o výměře 3203 m2 

v územním plánu obce pro zástavbu rodinnými domky 

14/225:1) schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o zákazu provozování výherních 

hracích přístrojů na území obce Tichá 

14/226:1) bere na vědomí řešení problematiky zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území 

obce 

14/227:1) bere na vědomí zprávu o výsledku posouzení a hodnocení nabídek na zakázku – ZŠ Tichá 

č. 282, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti na základě žádosti o 

poskytnutí podpory Operačního programu ŽP 

14/228:1) bere na vědomí závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly Obce Tichá   

 – kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování  

 ostatních povinností plátce pojistného u  VZP v Novém Jičíně dne 31.01.2013 

14/229:1) bere na vědomí zápis o provedené kontrole u příspěvkové organizace  

 Základní škola a mateřská škola, Tichá č. 282 

14/230:1) schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí s TJ  

 Sokol Tichá, se sídlem Tichá č. 438, IČ 44937393 

14/231:1) souhlasí s financováním vybudování vodoměrných šachet u vodovodních  

 přípojek k nemovitostem nad 50 m, obec také uhradí povrchové úpravy  

 nutných překopů místních komunikací 

 

 



 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  ve III. čtvrtletí 2013: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   červenec  10.07., 24.07.2013 
   srpen   07.08., 21.08.2013 
   září   04.09., 18.09.2013 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   červenec  11.07., 25.07.2013 
   srpen   08.08., 22.08.2013 
   září   05.09., 19 .09.2013 
 
- plasty:    (každý pátek) 
   červenec  05.07., 12.07., 19.07., 26.07.2013 
   srpen   02.08., 09.08., 16.08., 23.08., 
      30.08.2013 
   září   06.09., 13.09., 20.09., 27.09.2013 
 
- bioodpad: kontejnery jsou vyváženy každý týden, vždy v pondělí 

a ve čtvrtek   
 

 Konec splatnosti MP odpady 2013 – k 30.06.2013: 
Znovu připomínáme, že ke dni 30.06.2013 skončila splatnost uvedeného poplatku za odpady 
na letošní rok. Ti, kdo jste ještě úhradu neprovedli, přijďte v co nejkratší době na obecní 
úřad a proveďte úhradu hotově do pokladny obce, případně proveďte úhradu převodem ze 
svého účtu na účet obce č. 6023801/0100, VS uveďte číslo popisné – sazba je 380,00 Kč za 1 
poplatníka. 
  

 Splatnost poplatků za hrobová místa: 
Žádáme občany, kteří jsou nájemci hrobových míst na místním hřbitově v Tiché a jejichž 
nájemní smlouvy skončily k 31. 12. 2012, aby se dostavili na Obecní úřad v Tiché za účelem 
sepsání nových nájemních smluv a úhrady poplatků za hrobová místa. 
 S sebou si vezměte občanský průkaz, pokud možno informaci o čísle hrobového místa a pro 
urychlení vyhledávání také alespoň přibližné datum posledního uložení ostatků do 
hrobového místa.  
Smlouvy budou uzavírány buď na 5 let (v případě, že do hrobového místa nebyly ostatky 
uloženy déle jak 15 let nebo v případě smlouvy k urnovému místu) anebo tak, aby byla 
dodržena doba 15 let od uložení ostatků do hrobového místa (tzv. tlecí doba). 
Výše poplatků činí od roku 2013 celkově 25 Kč / m² / rok (částka se skládá z poplatku za 
nájem a za služby spojené s nájmem).  

 

 Upozorňujeme občany na uzavření obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené: 
 

22.07. – 26.07.2013 
 



K výstavbě vodovodu  
 

Z důvodu jarní nepřízně počasí došlo k posunu termínu dokončení stavby „Rozšíření vodovodní sítě 

Tichá“ o 2 měsíce. To znamená, že o územní souhlas nebo územní rozhodnutí k vodovodním 

přípojkám lze žádat až po provedení stavby, tj. od 01.07.2013. V dokumentaci k územnímu souhlasu 

nebo územnímu rozhodnutí bude stanoveno, že realizace vodovodní přípojky bude zahájena až po 

vydání kolaudačního souhlasu stavby „Rozšíření vodovodní sítě Tichá“. 

Zastupitelstvo obce Tichá rozhodlo, že občanům, u kterých bude přípojka delší než 50 m a budou muset 

řešit vodoměrnou šachtu, obec uhradí náklady jejího vybudování, a to na základě faktury přímo od 

dodavatele. Toto rozhodnutí platí pro ty občany, kteří se připojí k vodovodu do 1 roku od nabytí právní 

moci kolaudačního souhlasu. 

Luboš Žabka, starosta obce 

 

Škola informuje 
 

22. března proběhla po celé ČR soutěž s názvem Matematický klokan, která má 

již dlouholetou tradici. Této soutěže se účastní žáci a studenti základních a 

středních škol. Z naší školy se v okrese Nový Jičín umístili na krásném 3. 

místě dva žáci. V kategorii Cvrček to byl žák 3. třídy Ondřej Trinkewitz a 

v kategorii Klokánek žákyně 5. třídy Patricie Chýlková. 

Patricie také postoupila do okresního kola další matematické soutěže 

Pythagoriáda, kde nás opět úspěšně reprezentovala. 

Také v okresním kole recitační soutěže jsme měli zastoupení - Šarlota 

Konvičková z 2. třídy zaujala porotu básní Nepořádný krtek. 

Letos jsme byli úspěšní i v dopravní soutěži. Družstvo žáků 5. třídy, ve 

složení Patricie Chýlková, Kateřina Voščeková, Jiří Adamec a Tomáš Kocián, 

zvítězilo v okrskovém kole a reprezentovalo naši školu v okresním kole v 

Odrách.  

 

 

 

 

Velkou pozornost věnuje naše škola 

prevenci rizikových jevů.  

29. května žáci 4. a 5. třídy 

absolvovali preventivně informační 

program s názvem „Tvoje správná 

volba“ na Policii ČR v Novém 

Jičíně. Program byl zaměřený na 

snižování trestné činnosti 

v oblasti zneužívání návykových 

látek. 

 

 

 

10. června jsme ve spolupráci s komisí pro mládež a sport uspořádali již 3. 

ročník florbalového turnaje za účasti ZŠ Tyršova, ZŠ Záhuní a ZŠ Trojanovice. 

Naše družstvo obhájilo loňské 3. místo. 

 

Uvedla jsem jen střípek ze všech aktivit, které naše škola v průběhu roku 

uspořádala. Poděkování patří těm, kteří naši školu reprezentovali i těm, 

kteří je připravovali a pomáhali s organizací. Přeji všem příjemnou dovolenou 

a dětem radostné prožití prázdninových dnů.   

       Ilona Hrdá, ředitelka ZŠ a MŠ Tichá 

 



Hasičská drobotina již soutěží 
 

V neděli 9. června se náš hasičský potěr zúčastnil 

svých prvních závodů, a vůbec si nevedl špatně. U 

hasičárny na hřišti v Trojanovicích změřili 

v dopoledních hodinách své síly s dalšími 26 

družstvy. V takto velké konkurenci se malí hasiči 

v pohárové soutěži vůbec neztratili a svůj útok 

řádně dokončili, takže byly sestřeleny oba terče. 

Na první medailová umístění sice výsledný čas 

našich malých hasičů ještě nestačil, ale všichni 

byli spokojeni z prvního úspěšně zvládnutého 

klání. A již nyní se těší na další, přičemž do konce 

školního roku je čekají ještě další dvě pohárové 

soutěže.  

 

Popřejme našim malým hasičům, ať se jim daří, ať je jim tento koníček, možná v budoucnu i poslání, 

zábavou, a ať takto zajímavě a záživně vyplněný čas stále více vytěsňuje nesčetně zmiňované vysedávání 

u televize. V případě zájmu dalších dětí zkusit si tento sportovně laděný kroužek, můžete kontaktovat 

vedoucí družstva na tel. 775 364 567. 

 

 

 

 

A nastává čas prázdnin … 
 

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas 

využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli  pravidla, jak 

se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti 

dospělých osob. 

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na 

vyhrazeném tábořišti: 

- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé 

osoby, 

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za 

silného větru nebo extrémního sucha, 

- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody 

k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, 

kde není žádný vodní zdroj, 

- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí 

vznícení šatstva), 

- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů 

apod.), 

- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větve), 

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné 

rozhoření. 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách 

přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve 

městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí 



pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může 

dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami 

v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. 

 

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, 

kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou 

prázdninových tragédií. 

 

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  Neponechávejte 

zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické 

přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné 

elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že 

při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, 

světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou  uzavřeny všechny 

vodovodní kohoutky.  

 

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek 

volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se 

jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před 

nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 

HZS  Nový Jičín 

 

 

 
 
 
 

Zprávy oddílu kopané. 
 

 

Dnes již skončený fotbalový rok můžeme zhodnotit jako úspěšný.   

 

Největší radost nám i sobě dělali naši žáci, kteří neztratili ani bod a zvítězili v okresní soutěži s bilancí 14 

vítězství, skóre 106 : 14 a ziskem  42 bodů. Blahopřejeme jim k dosaženému úspěchu a přejeme mnoho 

dalších, jak ve fotbale, tak v životě. Bohužel, v nové sezóně nebudou pokračovat, protože nám úplně chybí 

ročník 2000.  

Starší budou hrát střídavě za znovu obnovený dorost a za jiná žákovská družstva. Mladší žáci novou 

soutěž 5 + 1 na půlce hřiště jako přípravka.                                                                                  

 

 Po odstoupení týmu Nového Jičína „B“ se rázem našemu klubu naskytla příležitost postoupit do I.B třídy 

z druhé příčky. Definitivní rozhodnutí padlo minulý týden a muži se po roce v okresním přeboru vrací do 

krajských soutěží. 
 

 

Vratislav Zeman 
 

 

 



 

 
 
 

Dne 6. 4. 2013 pořádal TJ Sokol Olomouc 24. ročník Memoriálu J. Musila 

v zápase řecko-římském pro přípravku. Tohoto turnaje se zúčastnilo 91 

začínajících zápasníků z 9 oddílů z Česka a z Trenčianské Turné. Tichavští 

závodníci si z tohoto turnaje přivezli tři bronzové medaile. Radost mi udělal 

vnuk Jakub Konvička, váha 29 kg, který si vybojoval svou první medaili. Ve 

své skupině porazil Kereje z Brna, ale po prohře s Kotáskem z Krnova mohl 

bojovat pouze o třetí místo. To se mu podařilo a zvítězil na lopatky nad 

domácím Kadlecem. Další medaile získali Stanislav Bordovský, váha 36 kg, a 

Matěj Zátopek, váha 46 kg. 

  

Sokol Moravská Ostrava II uspořádal dne 20. 4. 2013 XXIX. ročník  Memoriálu F. Fojtíka pro přípravku 

ve volném stylu. Na tomto turnaji zápasilo 94 českých i slovenských začínajících závodníků. 

Z tichavských žáčků si nejlépe vedl Matěj Zátopek, váha 46 kg, který si vybojoval stříbrnou medaili. 

Jakub Konvička, váha 29 kg, a Stanislav Bordovský, váha 36 kg, se umístili na 4. místě.  

 

Lépe se dařilo starším kamarádům z oddílu na XXIII. ročníku Akvasalonu v Hradci Králové ve volném 

stylu, který proběhl ve stejnou dobu.za účasti 104 závodníků z Česka, Polska a Slovenska. Kadet Ondřej 

Šrámek, váha 46 kg, ve finálovém boji o první místo porazil Sieradzkeho z Polska. Žák Václav Petr, váha 

85 kg, si vybojoval bronzovou medaili a o stejnou medaili bojoval v seniorech Martin Šoukal, váha 66 

kg, s Breukerem z Kamenického Šenova, ale po prohře obsadil 4. místo. Až na 12. místě skončil v 

seniorech Lukáš Kucharčík ,váha 74 kg.  

 

Velké ceny Krnova v zápase ř.ř. pro přípravku, mladší a starší žáky, která se uskutečnila 27.4. 2013 se 

zúčastnilo 127 závodníků z Česka, Slovenska a Polska. Tichavský závodník mladší žák Lukáš Geryk, 

váha 33 kg, zvítězil nad Stapajem i Vrškem ze Sokola Vítkovice, ale v boji o zlatou medaili prohrál na 

lopatky se Szeilerem ze Šamorína. Další stříbrné medaile si přivezli domů v kategorii přípravka  

Benjamin Sufner, váha 44 kg, po prohře s domácím Mrázem a Matěj Zátopek, váha 45 kg, po prohře 

s Hejdučkem z Raciborze. Na čtvrtém místě skončili Adam Borsík, váha 26 kg, Stanislav Bordovský, 

váha 36 kg, v přípravce a Václav Petr, váha 80 kg, v mladších žácích.  

 

Z pověření Svazu zápasu ČR uspořádal zápasnický oddíl Sokol Vítkovice dne 11. 5. 2013 MČR mladších 

žáků a kadetů v zápase ve volném stylu. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 116 závodníků z 23 oddílů. 

Tichavský kadet Ondřej Šrámek, váha 50 kg, vybojoval stříbrnou medaili, když v prvním kole porazil 

Kyjaňu z Nového Jičína, ale ve finálovém boji o první místo nestačil na Shakha z Olympu Praha. Mladší 

žáci Lukáš Geryk, váha 33 kg, a Václav Petr, váha 80 kg, získali bronzové medaile.  

 

Úspěšně si vedli také tichavští zápasníci na otevřeném mistrovství jihomoravské oblasti pro přípravku, 

mladší a starší žáky a žákyně dne 25. 5. 2013 v Brně. Přeborníkem jihomoravské oblasti se stal mladší 

žák Lukáš Geryk, váha 31 kg, Václav Petr, váha 80 kg, a v přípravce Matěj Zátopek, váha 43 kg. 

Stříbrnou medaili v přípravce si přivezl domů Stanislav Bordovský, váha 36 kg.  

 

Zápasnický oddíl Lokomotiva Krnov pořádal při oslavě dne dětí 1. 6. 2013 Memoriál O. Mrázka v zápase 

ř.ř. pro přípravku žáků. Tohoto turnaje se zúčastnilo 120 malých závodníků z 11 oddílů. Stříbrné medaile 

si vybojovali tichavští zápasníci Benjamin Sufner, váha 42 kg a Robert Sobek, váha 55 kg. Bronzové 

medaile získali Jakub Konvička, váha 29 kg, a Matěj Zátopek, váha 43 kg. Na 4. místě skončil Adam 

Borsík, váha 23 kg.  

Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu 

 

 



 
 

Jarní bazárek dětských věcí a oblečení 
  
Děkujeme všem, kteří se tohoto již pravidelného prodeje koncem března zúčastnili a přispěli k výdělku, 
který použijeme na některé z akcí, jež chceme v nejbližší době pořádat.  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 Po loňském úspěchu v grantovém řízení Nadačního fondu HYUNDAI, kdy se nám podařil zrealizovat 
projekt Naučná stezka Tichá, byla podpořena naše další žádost - 28. března 2013 jsme obdrželi zprávu, 
že náš projekt s názvem Příroda v Tiché a my získal dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí. V rámci tohoto projektu 
budeme v období od dubna do prosince pořádat akce pro nejširší tichavskou veřejnost. První z nich byl 
Den Země.  
 
 

Den ZEMĚ 2013 
 
Stejně, jako vloni, jsme se rozhodli a uskutečnili u příležitosti oslav DNE ZEMĚ  pro děti Základní a 

mateřské školy v Tiché krátký program na téma životní prostředí. Aby se 
zapojily i děti samotné, vyhlásili jsme 2. dubna tvořivou soutěž na téma 
PŘÍRODA A MY. Děti měly za úkol vyrobit cokoli z přírodních nebo 
recyklovatelných materiálů. Soutěž proběhla v rámci projektu Příroda 
v Tiché a my, který je podpořen Moravskoslezským krajem. Děti ve třech 
kategoriích se moc snažily a výsledkem bylo mnoho krásných prací, od 
obrázků po plastické modely.  

 
Program byl rozdělen na dvě části. První část byla určena pro žáky 2. až 5. třídy, kteří se formou 

soutěže dozvěděli spoustu zajímavých informací o přírodě. Druhá část byla pro děti z mateřské školy a 
prvňáčky. Po krátké přednášce o ochraně životního prostředí si děti prošly několika stanovišti, kde 
skládaly obrázky, malovaly, vymalovávaly, razítkovaly, učily se třídit odpad. 

Z hlasování jsme tentokrát udělali losování, protože bylo opravdu těžké vybrat nejlepší práce. 
Všechny děti pak dostaly malou odměnu. 
 
 

Výstava ALŽBĚTA FOJTÍKOVÁ – lidová malířka z Tiché 
  
Ve dnech 12. – 15. června probíhala v prostorách Klubu důchodců výstava u 
příležitosti výročí 100 let od narození lidové malířky Alžběty Fojtíkové (*19. 
dubna 1913), rodačky z Tiché. Jednalo se o druhou akci uspořádanou taktéž 
v rámci projektu Příroda v Tiché a my.  V sobotu 15. června 2013 pak byla 
slavnostně odhalena pamětní tabule věnovaná životu a dílu Bětky Fojtíkové  
(tato tabule je umístěna u lávky přes Tichávku naproti stolařské dílny pana M. 
Knebla v Tiché). 
 Každý z návštěvníků výstavy mimo kulturního zážitku získal také informační 
brožurku, která vznikla z materiálů frenštátského muzea a především ze střípků vyprávění pamětníků. 



Děkujeme za vzpomínky z hloubi srdce vytažené Vlastě Drozdové *1920 
(in memoriam), Anežce Konvičkové *1921, Marii Rečkové *1923, Žofii 
Vaškové *1928, Jaroslavě Ulčákové *1932, Vlastě Eliášové a Libuši 
Jurkové.  
Obdiv a poděkování také zaslouží milí spoluobčané, kteří doma střeží, 
někteří již v druhé generaci, důkazy ručního umění paní Bětky a jsou 
ochotni se s krásou a vzpomínkou podělit:  Š. Borsíková, Vlasta Drozdová 
(in mem.), Vlasta Eliášová, Marie Fojtíková, Oldřich Genzer, Zdeňka 

Genzerová, Milena Halamová, Jarmila Hašová, Dobromila Havláková, Miroslav Havel a Kristina Havlová, 
Jiří Hoffmann, A. Hýlová, Libuše Jurková, Marie Jurková, Alois Knebl, Anežka Konvičková, Marie 
Mičulková, Jaroslav Mikeska, Jan Mužný, Marie Petříková, Karel Piskoř, Vlasta Piskořová, Marta 
Švrčková, Jana Tesařová, Jaroslava Ulčáková, František Vaněk, Jan Žáček, z Frenštátu: L. Bolomová, 
Marta Genzerová, Ludmila Šrubařová.  Děkujeme za zapůjčení modelu tichavského dřevěného kostela a 
zvoničky, které vyrobil pan Miloš Kovář. 
 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

Klub pro rodiče s dětmi TICHÁČEK v červenci a srpnu přeruší svou činnost.  

 
Děkujeme všem, kteří se o chod klubu starali a také všem maminkám, 

které TICHÁČEK navštěvovaly. 
 

Opět se těšíme po prázdninách, přesné datum včas oznámíme. 

 
www.tichanek.iplace.cz, zájemci hlaste se na mail: tichanekos@email.cz 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 

P O Z O R   !!!       PŘIPRAVUJEME:  
 

 
V druhé polovině září 2013 se můžete těšit na zábavné odpoledne se zajímavým programem pro 
všechny věkové kategorie  
 

Den pro Tichou - již druhý rok s vámi a pro vás 
 
Opět připravujeme bohatý program a doprovodné akce. Zájemci o spoluúčinkování na akci se nám 
mohou již nyní hlásit. 
 

Stále jsou k dispozici brožury k naučné stezce. Pokud máte zájem o další výtisk, můžete si tuto 
publikaci zdarma vyzvednout na obecním úřadě nebo každý první čtvrtek v měsíci v naší klubovně 
v Kulturním domě Tichá od 18:00 do 19:00 hod, kdy nám také můžete sdělovat své podněty a náměty 
k další činnosti sdružení. 
 

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

  

http://www.tichanek.iplace.cz/
mailto:tichanekos@email.cz


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

J U B I L A N T I:  
 
 
Srdečné blahopřání všem jubilantům 
 
dožívajícím se významných  životních  
 
jubileí ve  III. čtvrtletí 2013.  
   
70 let  Stanislav   Š t e f e k    
  Marie   Š u s t a l o v á  
  Stanislav   J u r e č k a 
  Václav   H r č e k  
  Oldřich   V a n ě k  
 
75 let  Vladislav    J a n d a 
  Eliška   M a r a l í k o v á 

Vlasta   H a v l o v á 
 
80 let  Aurelie   M i k o l á š o v á 
  Karla   P o s p í š i l o v á  
  Hedvika   Ž i ž k o v á  
 
86 let  Marie   Š e n k o v á 
  Marie   K o c i á n o v á 
 
88 let  Miroslav   U l č á k 
 
91 let  Božena   M a r k o v á 
   
92 let  Oldřich   H a v l á k 
 
93 let  Marie   P e t ř í k o v á 
 
 

50 let manželství  - Zlatou svatbu  - oslavili: 

 

 

Marta  a  Jiří     H a v l o v i 

 

 
 S R D E Č N Ě    B L A H O P Ř E J E M E !!!! 

 

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



TJ SOKOL Tichá pořádá dne 03.08.2013 
 

 

IV. ročník – Memoriál Josefa Špačka  
+ gulášové slavnosti  

 
Turnaje se zúčastní mužstva: TJ Trojanovice I, TJ Trojanovice Bystré, 
      ŠPAKYHO VÝBĚR a domácí Tichá. 
 
PROGRAM:  9,30 zahájení vaření gulášů 
  10,00  první zápas 
  17,15 finále 
  18,50 vyhlášení výsledku 
  19,00 závody na kolech pro děti 
  19,30 letní večer – DJ Martin  
  23,45 Bengálská ohnivá show  
  23,59 Miss večera 
 
Celodenní vstupné  30,00 Kč 
 
Občerstvení:  - guláše soutěžních týmů 
    - maso na mramoru (od 18 hodin) 

 
 

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

 

 

 

 

Lyžařský oddíl TJ Frenštát p. R. pořádá  

 

FRENŠTÁTSKÝ  BĚŽECKÝ POHÁR 2013 
 

Je to již 8.ročník a celá soutěž se skládá z osmi závodů. 

 

Jeden proběhne v Tiché, a to: 
 

10.07.2013 TICHAVSKÁ TŮŇKA  od 17,30 hodin 

 
Závod je vypsán pro mládež a pro dospělé. Délky jsou voleny tak, aby se mohli bez 

problému zúčastnit i méně trénovaní běžci. Pro dospělé jsou délky trati od 3 do 5 km. 

U nás to bude pro dospělé „trojka“, která vede podél potoka Tichavka (tzv. malá 

strana). Do konečného pořadí soutěže se počítá 6 nejlepších umístění. 

 

Bližší informace na: www.vytrvalec.wz.cz 
 



 

 

H A S I Č I      T I C H Á 
 

 

OZNAMUJÍ, ŽE: 

 

                                                                                        DNE                          13. července 2013 

                                               MÍSTO                     hasičská zbrojnice 

                                               ČAS                          od 9 do 12  hodin 
 

   

   se bude konat 
 

SBĚR  ELEKTROZAŘÍZENÍ 

 
 

         Při odevzdání větších spotřebičů kontaktujte  

                                                           tel. 737 917 140 a my od Vás odvezeme 
 

ledničky, pračky, žehličky, vrtačky, brusky, el. hračky apod. 

Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, 

mobily a hudební nástroje. 
 

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé 

elektrozařízení. 
 

 
 

Chraňte životní prostředí v obci! 

www.recyklujteshasici.cz 

 

 

 

 

LETNÍ  AKCE   TŮŇKA: 

 

 

Pátek 05.07.2013   

 

  Nohejbalový turnaj 

 

 

Sobota 06.07.2013    

 

Turnaj v malé kopané 

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=W1fhORnVfPXeTM&tbnid=-FVfCqFbySzOKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.adaservis.cz%2Frecyklace.html&ei=YsbBUYPlGsfWswbx14CwCQ&bvm=bv.47883778,d.Yms&psig=AFQjCNGp8JmbLNZI20VQyoALb-RRRno0Mg&ust=1371740065283255
http://www.recyklujteshasici.cz/


 

 

Přejeme dětem krásné prázdniny  

 

a Vám všem příjemnou  

 

dovolenou k načerpání nových sil. 

 

Pracovníci Obecního úřadu v Tiché. 
 

 

 

 

 

 

 

 Placená inzerce:  
 

 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 
 



 

 



 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 

o zákazu provozování výherních hracích přístrojů 

Zastupitelstvo obce Tichá se na svém zasedání dne 10.06.2013 usnesením č. 14/225:1) usneslo vydat 

na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2, písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“):  

 

 

Čl. 1 

Zákaz provozování výherních hracích přístrojů 

 

Na celém území obce Tichá je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů uvedených v § 2 odst e) 

zákona  č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.  

Čl. 2 

Ustanovení přechodné 

 

Řízení o povolení k provozování výherních hracích přístrojů zahájené do dne nabytí účinnosti této 

vyhlášky se dokončí podle stávajících právních předpisů.  Platnost povolení k provozování výherních 

hracích přístrojů vydaných do dne nabytí účinnosti této vyhlášky není touto vyhláškou dotčena. 

Čl. 2 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 
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