
 

                    
  

                                č.2/2017   
„Obec občanům a občané obci“ 

 
Dnes tak trochu jinak……… 
 
Nedávno jsem se dostala do přímé debaty osob z různých 
vyspělých států. Převažovaly zde ženy a tématem byl život 
v jejich bydlištích vzhledem k pocitu bezpečí k okolí. 
 

Žena žijící se svým manželem v části Detroitu (USA), kde 
podle ní je docela bezpečno a klidno, kdy dále uvedla, že 
v části, kde bydlí, se nemá čeho bát, jí jenom třikrát 
vykradli auto, ale z toho si nic nedělá… 
 
Žena žijící v malé vesničce nedaleko Helsinek uvedla, že 
Finsko je klidná uzavřená země a že ona se tam, kde žije, 
v malé obci, nemá čeho obávat, zatím … 
 

Žena žijící v malém městě ve Švýcarsku a pracující jako 
policistka spatřuje v dnešní době celkový nárůst 
kriminality, a to především s příchodem běženců. U Afričanů 
rozlišuje, odkud pochází. Ti ze střední Afriky sice něco 
ukradnou, ale pak se leknou a dále jsou poslušní a bojí se 
něco špatného udělat. Afričané ze severu (Tunis, Maroko 
apod.) jsou však jiní. „Když jim řekneš - zastav se, 
rozběhne se, když jim řekneš - legitimuj se nebo - ukaž, co 
to máš, schová to nebo tvrdí, že nic nemá. Když po něm chceš 
cokoli jiného nebo na něj jen mluvíš, plivne na tebe.“ A 
dále se rozvykládala, jak často jsou nakaženi tuberkulózou, 
hepatitidou nebo AIDS. 
 
Žena z Toronta (Kanada) uvedla, že tam, kde žije, je jí 
dobře, je tam krásně a nic jí neschází, chodí tam, kde ví, 
že je bezpečno a nic jiného neřeší a netrápí ji… 
 
Načež jsem uvedla, že bydlím v malé vesničce asi 45 km od 
Ostravy, je tu bezpečno, klidno, TICHO… 
A tak doufám, že to tak i nadále zůstane… 

  
 Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

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



Usnesení č. 18/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.04.2017: 
 
Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
v platném znění:  
 

18/354: 1) určuje ověřovateli zápisu p. Věru Špačkovou a p. Miroslava Hoppa, 
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou; 

 

18/355: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce; 
 

18/356: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 17/2017 ze dne 08.02.2017; 
 

18/357: 1) schvaluje změnu způsobu obsluhování České pošty Tichá 742 74, na Poštu 
Partner Tichá 742 74, Tichá č. 1, 742 74 Tichá, kdy smluvním zástupcem 
bude Obec Tichá, Tichá č. 1, IČ 00298476, a to za podmínky, že 
zastupitelstvo obce schválí text smlouvy s Českou poštou, s.p.; 

 

18/358: 1) schvaluje poskytnutí dotace SK Tichá, z.s.,  se sídlem Tichá č. 438, IČ 
44937393, pro rok 2017 ve výši 300 000 Kč; 

              2) schvaluje „Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory“  SK Tichá, z.s., 
se sídlem Tichá č. 438, 742 74 Tichá, IČ 44937393; 

 

18/359: 1) schvaluje záměr  prodeje části pozemku parc.č. 979/5 o výměře cca 29 m2   
v k.ú. Tichá na Moravě; 

 

18/360: 1) schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ 
CZ70890692, ve výši 500 000,00 Kč na zpracování projektu „Cyklostezka 
Frenštát – Tichá – Vlčovice“; 

 

18/361: 1) schvaluje navýšení příspěvku obce Tichá  na zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti v r. 2017 Městu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČ 
00298212 na částku: 91 412,50 Kč +  1 775,00 Kč výše úhrady městu Nový 
Jičín; 

 

18/362: 1) schvaluje dofinancování realizace projektu „Multifunkční hřiště Tichá“ 
z rozpočtu obce na r. 2017 použitím finančních prostředků ze zůstatku r. 
2016; 

 

18/363: 1) bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č.  247, 
248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
263/2017; 

 

18/364: 1) bere na vědomí „Rozbor hospodaření Základní školy a mateřské školy Tichá, 
příspěvkové organizace,  za r. 2016“; 

 

18/365: 1) bere na vědomí zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace z prostředků MS kraje 
na obnovu schodiště sušící věže hasičské zbrojnice v Tiché; 

 

18/366: 1) bere na vědomí Rozhodnutí Katastrálního úřadu MS kraje, katastrálního 
pracoviště Nový Jičín, o změně průběhu části správní hranice mezi 
katastrálním územím Frenštát p. R. a Tichá na Moravě; 



 
 

 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n. O. , v měsících květnu a červnu 
2017: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   květen  03.05., 17.05., 31.05.2017 
   červen  14.06., 28.06.2017 

 
 Platba místních poplatků v r. 2017: 

Vyzýváme ještě majitelé psů, kteří opomněli uhradit poplatek za svého psa, 
aby tak učinili  co nejkratším termínu!!!!  

Poplatek byl splatný k 31.03.2017!!! 
Místní poplatek za odpady v r. 2017 je splatný do 30.06.2017. Výše poplatku je 
stanovena na 380 Kč na jednoho poplatníka.  
 
Uvedené místní poplatky můžete uhradit do pokladny obce, případně 
převodem na účet č. 6023801/0100,  jako variabilní symbol uveďte číslo 
popisné vaší nemovitosti. 
 

 Obracejí se na nás občané se stížnostmi na volně pobíhající psy v obci. 
Proto žádáme majitele psů, aby učinili opatření proti jejich úniku. 
Vystavujete se nebezpečí postihu při způsobení škody na majetku či na 
zdraví, v takovém případě je viníkem vždy majitel psa. 
 

 VYZÝVÁME  MAJITELE PSŮ, PŘEDEVŠÍM BYDLÍCÍ V BYTOVÝCH 
DOMECH, KTEŘÍ VENČÍ SVÉ SVĚŘENCE NA VEŘEJNÝCH 
PLOCHÁCH,  ABY SI NA OBECNÍM ÚŘADĚ VYZVEDLI SÁČKY NA 
PSÍ EXKREMENTY A TYTO ŘÁDNĚ VYUŽÍVALI!!! 
Není jistě nikomu příjemné, když na procházce šlápne do takovéhoto 
psího výtvoru, a své by jistě mohli vyprávět lidé udržující tyto plochy 
trávními sekačkami. 
Děkujeme za pochopení.   
 

 
 Termín příštího zasedání zastupitelstva obce Tichá: 

 
středa     21.06.2017 od 17:00 hodin v kulturním domě 
 



 
Info SMS servis – Informace na mobil 

 
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 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 zdarma. 
 
 
 
 

 

Komise pro kulturu a historii obce Tichá zve 
všechny občany  

 
v pátek 5. května 2017  

od 10:00 hodin 
 

na vzpomínkovou akci spojenou s položením kytic u Pomníku 
obětem II. světové války v centru obce před obecním 
úřadem u příležitosti výročí ukončení války a osvobození 
obce.      
 
 

K připomenutí těchto významných událostí zvažujeme 
zorganizování zájezdu pro občany obce Tichá - návštěvu 
Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Obec by 
pro zájemce o prohlídku expozic památníku uhradila 
dopravu autobusem. Zájezd by se konal ještě v měsíci 
květnu 2017, a to v případě, že ze strany občanů o tuto 
akci bude dostatečný zájem.                          
Zájemci se tedy mohou hlásit do 10.05.2017 osobně na 
Obecním úřadě v Tiché u paní L. Havlové,  případně na 
telefonu 556 858 128, email obecni.urad@ticha.cz   
 



 
Co se událo v obci….. 
 
Březen = Měsíc knihy 
knihovna = děti 
Tradičně jsou zvány naše děti na návštěvu 
obecní knihovny. Všichni se během 
hodiny aktivně zapojovali do veršování, 
seznámili se s knihami o živé přírodě.  
Hlavním tématem k besedě byla voda. 
Poprvé odešli s úlohami, vůbec se 
nebránili .    Na splnění úkolů závisela 
dubnová společná akce v tělocvičně  – 
Den země. 
 
 
Vernisáž 

Ve výstavní síni  6.4.2017  starostka obce 
přivítala přítomné a  pracovník Muzea 
Beskyd Mgr. Jaromír Polášek přiblížil 
skupině zájemců osud středověkých 
opevnění, hrádků či zámků v oblasti 
Frýdecko-Místecka. Do konce června je 
možné každý čtvrtek odpoledne se 
seznamovat např. s pradávnou historií 
blízkých Kozlovic, Myslíku, Horních 
Tošanovic, Hukvald a mnohých dalších 
zajímavých lokalit v našem okolí. 

 
 
V tělocvičně tekla voda, zdobila ji duha – 
k další dekoraci ke Dni Země přispěly všechny 
naše děti ze ZŠ i MŠ, protože byly splněny 
úkoly: otisky dlaní, šlápoty, máme dvě 
šikovné básnířky, přemýšlivce v piškvorkách, 
vyrůstají zde budoucí návrháři sběrových 
kontejnerů i architekti okolních studánek. 
Všichni víme, že školáci sbírají k recyklaci 
hliník. „Poznáme stopy zvířat i květinky, 
zařadíme ryby do moře či potoka, máme 
skvělý hmat i čich, navíc umíme třídit odpad.“ 
Tak zhodnotili žáci některé činnosti, kterými 
se zabývali v tělocvičně. (viz fotky:  www ticha.cz) Za úspěšné aktivní dopoledne 
zasluhují poděkování pánové J. Jurajda (lovecké trofeje), Z. Marek (fontána), P.Bordovský 
(promítačka) a členové komise  životního prostředí, tradičně zástupkyně Tichánku o.s., ale 
hlavně starostlivé paní učitelky a jejich snaživí žáci. 



 
V pátek se zpívalo  

 22.4.2017 odpoledne se sešli naši senioři 
k tradičnímu  přátelskému posezení 
s programem. O organizaci a přípravu 
občerstvení pro mlsouny se postaraly 
členky klubu důchodců a  členové komise 
pro kulturu a historii. Veselou náladu 
zajišťoval hudební produkcí pan B. Holub, 
přítomné tradičně potěšily písněmi členky 
Tichavského šátku a  skvělé taneční 
vystoupení předvedly mažoretky Jiřinky  
z Paskova. Úsměvná byla také zkrácená 

verze z letošního Pochování basy.  Těžko se vstávalo k tanci, ale zazpívat si lidové 
písničky chtěli všichni. Ať veselá a dobrá nálada u nás převládá. 
 
 
 
Úklid v obci 
Pouhá osmička členů SDH a pracovník 
obce zajišťovali v naší obci jarní sběr šrotu. 
Za nepříznivého počasí mnozí spoluobčané 
využili tradiční odvoz nepotřebného kovu, 
elektroniky apod. Hasiči navíc odpoledne 
pokračovali v úpravě hasičárny. 
 
 

Mgr. Alena Korčeková 

 
 
Škola informuje 
 
Zápis do 1. ročníku 
 
Ve čtvrtek 6. 4. 2017 proběhl zápis do 1. ročníku, dostavilo se 24 dětí -  8 děvčat a 
16 chlapců.  Z toho byl třem dětem navržen odklad školní docházky. 
Na předškoláky a jejich rodiče ještě čekalo jedno setkání v rámci projektu 
Předškolákem v pohodě, a to 25. 4. 2017. Uskutečnilo se v 1. třídě v budově 
mateřské školy a bylo zaměřeno na komunikaci dítěte s vrstevníky, dospělými a na 
využití dětské kresby.  
 
 



Velikonoční dílny 
 
V úterý 11. dubna si žáci 
mohli vybrat z deseti 
dílen, ve kterých vyráběli 
velikonoční dekorace, 
zdobili vajíčka, vypletli si 
košíček, z vlny si 
zhotovili kuřátko či 
zajíčka, připravili jarní 
pomazánku, pekli sladké 
dobroty a naučili se také 
uplést pomlázku z osmi 
prutů.  
    
  

Srdečně zveme všechny občany na školní akademii,  
která se koná v pátek 26.5.2017 v kulturním domě v Tiché od 16 hodin. 

         
                                                                                   Ilona Hrdá, ředitelka školy 

 
 
 
 

 
 



Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace, 

oznamuje, že dne 

11. května 2017 
v době od 8:00 do 16:00 hodin 

bude probíhat v budově mateřské školy č. 278 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ÚZEMÍ OBCE 

TICHÁ  
 

O přijetí dítěte rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitelka školy. 
Žádost je ke stažení na stránkách školy, nebo si ji můžete vyzvednout v MŠ. Na druhé 
straně žádosti je potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte. Toto potvrzení 
nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, 
které dovrší do 31. 8. 2017 věku 5 let). 
Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2017/2018 je 20. 
 
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2017/2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žádosti o předškolní vzdělávání budou vyhodnoceny dle výše získaného bodového 
ohodnocení a to od nejvyššího k nejnižšímu, v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o 
přijetí, nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy. 
 
K předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, přijaty pouze děti, které se podrobily 
zákonem upraveným pravidelným očkováním. 
 

Z této povinnosti jsou osvobozeny děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné! 
 
V případě, že počet žádostí překročí kapacitu mateřské školy – tj. 53 dětí a při rovností 
bodů, bude jako podpůrné kritérium zohledněna nepříznivá sociální situace dítěte. 
V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data narození dítěte - starší děti 
budou mít přednost. 

Kritérium Počet 
bodů 

1. 
 

 
Trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu Tichá 
Trvalý pobyt v jiném školském obvodu 
 

 
5 
0 

 
2. 

 
Věk dítěte: 
- dítě, které dovrší do 31. 8. 2017  5 a více let 
- dítě, které dovrší do 31. 8. 2017  4 roky 
- dítě, které dovrší do 31. 8. 2017  3 roky 
- dítě mladší 3 let 

 
 

5 
4 
3 
1 



 
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní 
vzdělávání povinné.  Tato povinnost se vztahuje: 
- na státní občany České republiky, kteří pobývají na  území ČR déle než 90 dnů, 
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, 
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší 90 dnů, 
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
 
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve 
spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 
 
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 
přestupek.  
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

      
 

               Mgr. Ilona Hrdá, ředitelka školy 
 
 
 
 
Hledáme fanoušky – přijďte podpořit naše malé hasiče!!! 

Blíží se opět hasičská soutěž mládeže pořádaná naším SDH 
Tichá. 

V neděli 25. června 2017 od 9 hod 
 jste srdečně zváni k povzbuzování našich týmů 

mladých hasičů, a to na místním fotbalovém hřišti, 
kde se utkají s hasičskými družstvy z okolních 

obcí. 
 

 
 
 
Jubilea a výročí 2017 
 
1907 – 110 let od postavení budovy současné školy  - „nová škola“ 
První škola byla postavena r. 1794 na pozemku číslo 143 a prvním rektorem až do roku 1807 
byl p. Endrych, do roku 1826 p. Moll, do roku 1843 p. Konečný. Zapsaných dětí bylo 40.  
 
1867 - 150 let, kdy byl vydán nový školský zákon o povinné školní docházce všech dětí 
školního věku, tj. od 6 do 14 let. Církevní školy byly nahrazeny školami národními, které 
spravovaly místní, okresní a zemské školní rady, jejichž členové byli voleni. Odborný dozor 
vykonávali okresní školní inspektoři. Tento zákon platil s výjimkou okupace až do r. 1948.    



 
 
1877 – 140 let od postavení nové budovy „staré školy“ pod kostelem, do níž nastoupil  nadučitel 
František Hapala. Po roce byla otevřena druhá třída. Zapsaných dětí bylo 240. 
 
1837 – 180 let od úmrtí Jana Parmy, kupce tichavského fojtství (28.3.1821)                              
* 20.6.1765 Frenštát – † 19.10.1837 Frenštát 
 
1887 – 130 let od úmrtí Josefa Parmy, fojta, zakladatele tkalcovské továrny v Tiché                                                            
* 25.5.1824 Frenštát – † 19.9.1887 Tichá 
 
1877 – 140 let od narození Leopolda Parmy, vnuka zakladatele tkalcovské továrny, bydlel 
v budově dnešní  mat. školky.   
* 26.10.1877 Tichá – † 29.3.1940 Tichá                                                                                                   
 
1907 – 110 let od postavení přádelny Leopoldem Parmou na hranicích s Frenštátem vedle 
tkalcovny Theodora Reisera (svého švagra). V roce 1952 byly oba závody spojeny do n. p. 
MOP (Moravské pletárny), později LOANA, s podnikovým ředitelstvím v Rožnově a 
specializovala se na dětské zboží a ponožky. V letech 1996-2001 měla budovu fa SUPERIOR, 
výroba a montáž horských a trekkingových jízdních kol. Nemovitost prodána v r. 2002 v dražbě 
podnikateli Kodýtkovi z Brna. 
 
1917 – 100 let od úmrtí sbormistra Josefa Blažka  
 * 7.2.1850 Tichá – † 12.2.1917 Kroměříž 
Vzdělání - studium na německé reálce v Kroměříži a na technice ve Vídni.                                     
Sbormistr pěveckého spolku Moravan v Kroměříži (1880–1882), poté jeho čestný člen,              
zapojil se do slovanského spolkového a hudebního života na Kroměřížsku 
 

1922 – 95 let od založení Včelařského spolku pro Tichou a okolí 
Byl založen na valné hromadě v „Obecním hostinci“ v Tiché 7. května 1922. Včelařský spolek 
tvořili včelaři z Tiché, Měrkovic a Kozlovic. Přípravnými pracemi byl tehdy pověřen velitel 
četnické stanice vrchní strážmistr Fabian Veselský, který byl také zvolen jednatelem. 
Předsedou se stal pan řídící učitel Antonín Schindler a místopředsedou pan Jan Janečka. 

1957 – 60 let od založení Českého zahrádkářského svazu 
Ovocnářská tradice v Tiché však vznikla již před rokem 1930, kdy první ovocnáři začali 
propagovat ovocnářství a vysazovat ovocné stromy v naší obci. Byli to především učitelé p. 
Ferdinand Maralík a p. Emil Bordovský. Ale již před založením byli ovocnáři jako skupina 
sdružení v Jednotném svazu zemědělců. Ovocnářským důvěrníkem byl p. František Vaněk a 
jeho skupina ovocnářů vysadila v naší obci mnoho ovocných stromů a keřů. Založili také ovocný 
sad na obecních drahách (na Fialovicích). Jejím prvním předsedou byl p. Fojtík Jan, ale od 
r. 1958 se jím stal p. František Vaněk, a to až do r. 1971. 
 
1957 – 60 let od úmrtí faráře Aloise Hlaváče  
 * 18.10.1891 Staříč – † 27.12.1957 Tichá 
 
1967 – 50 let - započato s výstavbou nového kostela sv. Mikuláše  
 
1997 – 20 let - 5.7.1997 večer se po vydatných deštích prohnala naší obcí první povodňová 
vlna, což byla předzvěst katastrofálních povodní na Moravě. 
 

Vratislav Zeman 
 



Obnova tradic, aneb vynášení Mařeny v Tiché. 
 
V pátek 31. března 2017 se konal již druhý ročník vynášení Mařeny v Tiché. Celá tato 
akce začala v místním kulturním domě, kde děti zhlédly divadelní pohádku. Tentokrát O 
zatoulaném kuřátku v podání divadla Ententýky – veverky Terky a myšky Klárky, které 
mají velkou oblibu nejen u dětí, ale i rodičů. Po opravdu veselé, ale taky velmi poučné  
pohádce nám veverka Terka a myška Klárka předaly Mařenu.  
Seřadili jsme se před kulturním domem, děti si rozebraly řehtačky a za hlasitého 
provolávání:  
 
„Něsemy Mařenu, velku Apolenu, kdě ju doněsemy,  

na fojtové pole, fojtka budě ráda, že má kamaráda,  
a fojt eště radši, že se z hory mračí…juchúúúúú!!!“  

 
jsme došli až na „Karlův most“, kde byla 
Mařena vhozena do vody. A tak jsme se 
rozloučili s paní zimou a přivítali jaro. Mařena 
ale nechtěla odplavat, a tak jí nejeden 
z přihlížejících pomáhali, aby doplula co 
nejdále. Obětavý tatínek, pan Trinkewitz, 
neváhal a do studené vody vlezl, jen aby Mařena 
mohla odplout  a jaro zavítalo do naší vesničky. 
A tak jak Mařena nechtěla opustit naši vesničku, 
tak ani paní zima nechce ukončit svou vládu…. 
Děkujeme všem, kteří přišli a budeme se těšit 
zase za rok.  
 

                                                                                                
                                                                                         Lucie Jurková, Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá z.s. 
 
 

Farní okénko  

 
Pán vstal z mrtvých, aleluja! Na této pravdě stojí celá 

naše víra, která však  není  snadná, stalo se to totiž už tak 
dávno. Jenže tato víra nebyla snadná ani pro  současníky 
Ježíše, ba ani pro samotné apoštoly, kteří byli s Ježíšem a všeho 
byli svědky.  Při Ježíšově zatýkání se rozutekli a pak, po jeho 
smrti,  se uzavřeli do  sebe a zbaběle schovávali.   

Jejich srdce byla plná smutku, zklamání, strachu, beznaděje a vůbec si ani 
nevzpomněli, co jim  Ježíš celou dobu o své smrti a zmrtvýchvstání říkal. 

Pak možná čekali, aby to všechno co nejdříve už utichlo a oni se co 
nejrychleji  mohli vrátit ke svým věcem domů, kde se jim budou pravděpodobně 
smát, že se dali svést jako malí kluci jakýmsi Ježíšem.   



Až třetí den dlouhého zoufalství, brzy ráno, uslyšeli apoštolové klepání na 
dveře. Byla to Marie Magdalská, která na rozdíl  od těch všech pomáhala Ježíše 
pochovávat a pak chodila k jeho hrobu, až ho jednou uviděla otevřený.  

Vešla dovnitř  a hrob byl prázdný. Myslela, že někdo ukradl Ježíšovo tělo a 
tak to utíkala rychle říct apoštolům, které to však nijak zvlášť nepovzbudilo k 
jednání.  

My už víme, jak to bylo, že Ježíš se zjevil Marii Magdalské, pak ženám, a 
nakonec večer přišel i ke svým apoštolům, kterým ukázal své probodené ruce i 
probodený bok a řekl místo jakýchkoli výčitek a napomínání slova plná lásky: 
pokoj vám! 

Učedníci teprve až teď uvěřili. Od této chvíle se jejich život zcela proměnil. 
Ztratili všechen strach, nemohli se už schovávat ani mlčet a začali odvážně 
hlásat o tom,  co prožili. Byli to už úplně jiní lidé, neboť je tato zkušenost 
naplnila novým životem – životem plným radosti, naděje a víry, což se má dít i 
nám, že nás Velikonoce a živá oslava Ježíšova zmrtvýchvstání přivedla 
nejenom se podívat třeba do kostela, ale i k hlubší víře v Ježíše, přičemž jsme se 
nechali proměnit také ze svých strachů, nejistot, i z často prázdného života.  

 
P. Miroslav Horňák 

 
                                                                  

 
 

 
 

 
V sobotu 25. února 2017 se v Ostravě konalo Mistrovství České republiky v zápase ve volném 
stylu žáků a juniorů. Na tomto mistrovství se podařilo juniorovi Václavu Petrovi získat titul 
vicemistr České republiky v hmotnostní kategorii do 120 kg. 
 

 
13.3.2017 Olomouc 
Memoriál J. Musila v zápase řecko-římském  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 
Lukáš Novák příprava A 35 kg 4. místo 
Jan Rozsíval ml. žáci 39 kg 4. místo 
Ondřej Váša příprava A 39 kg 8. místo 

Přemysl Krpec příprava A 39 kg 10. místo 
 
18.3.2017 Chomutov 
Mistrovství České republiky kadetů a seniorů v zápase řecko-římském 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 
Martin Šoukal senioři 71 kg 8. místo 

 

           VÝSLEDKY  
                TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 



8.4.2017 Ostrava 
Holečkův memoriál v zápase řecko-římském  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 
Jan Rozsíval ml. žáci 39 kg 2. místo 

Jakub Konvička ml. žáci 47 kg 2. místo 
Ondřej Váša příprava A 39 kg 4. místo 

Daniel Konvička příprava B 31 kg 7. místo 
 

Druhou dubnovou sobotu se současně konalo v Havlíčkově Brodě Mistrovství České republiky 
žáků a juniorů v zápase řecko-římském. Zde se podařilo Václavu Petrovi v kategorii juniorů do 
120 kg vybojovat bronzovou medaili.  

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 
 
 
 

 



************************************************************************ 
 
J U B I L A N T I:  
 
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem 
jubilantům  dožívajícím se významných životních výročí v měsících 
květnu a červnu 2017: 
  

70 let  Pavel  Vaněk 
  Jarmila  Štefková 
  Zdenka   Kurečková 
  Marta  Švrčková 
 

75 let  Ladislav  Vaněk 
  Zdeněk   Vaněk 

Marie  Mičulková 
 

85 let  Jiřina   Petrová 
  Jana   Slaninová 
    

86 let  Marie  Petrová  
  Anna  Kahánková 
 

88 let  Marie  Fojtíková 
 

89 let  Žofie  Vašková 
  Ludmila  Vaňková 
 
93 let  Anežka  Havláková 
  Marie  Bučková 
 

94 let Rudolf    Holub 
  Marie  Rečková 
 

96 let  Jan  Parma 
 
************************************************************************ 
 
Akce ve Frenštátě pod Radhoštěm: 
 

19. – 20. května 2017   
Frenštátský klavírní festival pod záštitou  
Martina Kasíka 

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru  
a v Základní umělecké škole Frenštát p. R. od 02.05.2017 



 

 
25. – 27. května 2017 
Setkání cimbálových muzik Valašského 
království  
   - frenštátské náměstí 
 
 

Prohlídka radniční věže – květen – září (MěÚ Fr.p.R.) 
  Středa, čtvrtek, pátek  od 10:00 do 14:30 hodin 
  Prohlídky každou celou půlhodinu 
  Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru 
   Vstupné 10,- Kč  děti, studenti, senioři 
     15,- Kč   skupiny 
     20,- Kč   dospělí 

 
 

 

 
Srdečně zveme na benefiční koncert pro Strom života 

 

Jiří Pavlica a HRADIŠŤAN  
 

5.5.2017 od 19:00 hodin 
 Beskydské divadlo v Novém Jičín 

Vstupné 400 Kč, předprodej vstupenek v Beskydském divadle 
Bližší informace na www.beskydskedivadlo.cz.  

 

Celý výtěžek akce poputuje na provoz a nákup pomůcek pro klienty Stromu života -  
poskytují služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou 
pečovat o své blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat 
v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží. V rámci 
služeb poskytují domácí hospicovou péči, poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací 
služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a 
kurzy pro pečující. 
 
Mobilní hospic STROM ŽIVOTA, Kostelní 71/37, Nový Jičín 
Tel. 776 110 555      email: pernicka@zivotastrom.cz   www.zivotastrom.cz 

 
 

 



 



 
 

14. května 2017 v 11 hod. v kostele sv. Mikuláše v Tiché 

Koncert Ke Dni mateK 
 
 
 

Pěvecký sbor Tichavjánek zazpívá  
a kytičku s přáníčkem maminkám dá. 

 

Srdečně zvou pořadatelé 
MO KDU – ČSL Tichá 

 
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
 
 

2. 6. 2017 od 15.00 hod.  
 

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V TICHÉ 
(za nepříznivého počasí v KD) 

 

DĚTSKÝ DEN 

     
  Program:  

SKÁKACÍ HRAD ZDARMA – po celou dobu akce 
PÍSKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ – 15-18 h. 

PROJÍŽDKA NA KONI– 17-18 h. 
HRÁTKY S DINOSAURY – 15.30-16.30 h.  

 
 

A další zajímavé atrakce…. 
Občerstvení zajištěno: limo, pivo, koláče z místní pekárny 

Děti dostanou zdarma párek v rohlíku a pitíčko! 
Vstupné dobrovolné 

 
Srdečně zvou pořadatelé  

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá,z.s                                                                                            
 



 
  
 
Placená inzerce: 



 

 
KOVOVÝROBA  
 

- ZÁMEČNICTVÍ 
 

PLOTY NA KLÍČ 
 

 VÝROBA:  
o zábradlí na schody, balkony 
o brány, branky na přání, doplňky 

 MONTÁŽE: 
o Ploty pletivové, svařované panely, betonové, s plotovkami. 
o Živé ploty – Thuja occ. Smaragd – zajistíme i výsadbu. 

 PRODEJ: 
o MATERIÁL NA OPLOCENÍ, STÍNÍCÍ TKANINY 
o THUJE NA ŽIVÉ PLOTY - najdete na www.THUJA.cz 

 

 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ      TEL: 722 550 000 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

       GARÁŽOVÁ VRATA 
 VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ 

 Včetně montáže 

 www.VRATA-OSTRAVA.cz 

---------------------------------------------------------------------
POTŘEBY PRO CHOVATELE  

WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ 
 napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, vyhřívání  
 klece pro křepelky, kurníky, králíkárny, pasti a sklopce 
 

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, tel.: 732 650 203, po-pá  8-15 hod 
 

 
 



PETR  NIKEL 
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Č. 57 

IČ:    70609446      DIČ: CZ7307115002 
 

NABÍZÍ SLUŽBY FEKÁLNÍM VOZEM A ODVOZ               
FEKÁLIÍ NA ČOV VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM: 

- ŽUMPY, SEPTIKY, KALOVÉ JÍMKY, DOVOZ UŽITKOVÉ VODY 
 

TEL. 604 69 34 04 
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