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„Obec občanům a občané obci“ 
 

Jaro se hlásí a vypadá to, že je a setrvá v plném proudu. Všemu nasvědčují i 
úklidy a pozimní čilý ruch na venkovním prostředí, který nelze přehlédnout. 
Příroda se zkrášluje novými zelenými přírůstky a prvními jarními květy. V péči o 
své zahrady nezapomeňte, pokud je to alespoň trochu technicky možné, při 
jarních udržovacích řezech na stromech odstranit i jmelí, které se stává stále 
větším problémem a ohrožením pro již téměř veškeré druhy dřevin. Ke 
zkrášlování jistě opět přispějí i dobrodinci, kteří osadí zdejší mostní zábradlí nebo 
dřevěné zástěny u kontejnerových stání truhlíky s květinami. Takovouto činnost 
obec podpoří peněžitým darem ve výši 200 Kč za 1 truhlík.  
 

V letošním roce se obec pod záštitou Komise pro životní prostředí 
zapojila již do 4. ročníku celorepublikové akce „Ukliďme Česko – 
Ukliďme Tichou“. Všem více než čtyřiceti účastníkům, kteří 7. dubna 
2018 dobrovolně v rámci akce včetně dětí (tyto se dostavují ve stále 
hojnější počtu) přiložili ruku k dílu, velice děkuji. Bohužel, stále se 

najde odpad i jinde než v kontejnerech a popelnicích. I hasiči mají za sebou sběr 
značného množství železného šrotu i elektroodpadu a Komise pro  životního 
prostředí také asistenci při sběru dalšího objemného a nebezpečného odpadu.  
 

Při úklidu je také vhodné myslet na to, že pořádek dělá přátele. Přetrvávajícím 
nešvarem je volný pohyb psů. 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, 
v opačném případě je toto jednání sankcionováno. Samozřejmostí je zajistit 
prostor – výběh tak, aby byl ohraničen a zvířata nebyla vystavována různým 
vlivům a stresům z okolí. Z toho vyplývá mít zvířectvo v ohraničeném výběhu se 
zabezpečením proti úniku. 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 Městská policie Frenštát p. R., kdy náklady s tím spojené jsou 
následně vymáhány po majiteli zatoulaného psa. Ohrožení volně pobíhajícími psy 
můžete bezodkladně hlásit na Policii ČR. Samozřejmostí ze strany průvodců psa 
má být taktéž úklid psích exkrementů svých mazlíčků z veřejných prostranství (na 
obecním úřadě si můžete vyzvednout sáčky na tyto exkrementy). 



V průběhu jara bude pokračovat osazování nových LED svítidel veřejného 
osvětlení, započne realizace projektu Protipovodňových opatření, v rámci nichž 
dojde k instalaci nových bezdrátových hlásičů (rozhlasu). Stavební práce 
započnou také na hasičské zbrojnici, následovat budou i práce na dalších 
objektech obce.  
 

O letních prázdninách se přidají práce na základní škole i mateřské škole. Je 
nutno nyní upozornit, že z důvodu plánované nutné opravy nemovitosti bude 
Mateřská škola v Tiché od 1. 7. – 31. 8. 2018 uzavřena. Jako adekvátní 
náhradu je možné využít Mateřskou školu ve Frenštátě p.R. na ul. Školské, 
následně případně ve Veřovicích. Bližší informace získáte u pedagogických 
pracovníků MŠ v Tiché. Obec Tichá se tímto omlouvá rodičům za způsobené 
komplikace a věří ve Vaše pochopení.  
 

Znovu dáváme na vědomí majitelům zemědělských pozemků, kterým se hlásí 
případní zájemci o odprodej těchto jejich parcel, aby nejdříve zvážili možnost 
prodeje obci, a to především k zachování územní integrity regionu a patriotismu 
s možností ovlivnit využívání těchto pozemků ve snaze zachovat pozemky pro 
obhospodařování místními zemědělci. 
 
Závěrem ještě informace, že obec Tichá se zapojí do soutěže „Vesnice roku“ a 
v rámci ní bude zachována velice zdařilá expozice o sportovních úspěších ve 
Výstavní síni v Tiché, kterou by měla navštívit hodnotící komise soutěže cca 
v průběhu května. Následně bude výstava ukončena a exponáty vráceny 
majitelům. Pokud jste tedy výstavu prozatím nenavštívili, máte možnost do 
poloviny května tuto jedinečnou kumulaci ocenění z nejrůznějších sportovních 
odvětví našich spoluobčanů shlédnout každé čtvrteční odpoledne. 
  

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

tel. kontakt: tel. 723 990 520      email:  starosta@ticha.cz 
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 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
provozovna Frýdlant n. O. , v měsících květnu a červnu 2018: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   květen   02.05. 2018  16.05.2018  30.05.2018 
   červen   13.06.2018  27.06.2018   

 

 Očkování psů proti vzteklině:  pondělí 21.05.2018 
- 11:00 hodin u Vašíčkova mostu 
- 11:20 hodin zastávka  u Adamce 
- 11:40 hodin u budovy obecního úřadu 
- 12:00 hodin u Genzerova mostu 
- 12:20 hodin zastávka u Šťastné 
- 15:00 hodin Žuchov – u domu p. Nowaka 
- 15:15 hodin u domu p. Gochové 
- 15:30 hodin u budovy obecního úřadu 
Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 100 Kč 
veterinárnímu lékaři. Doneste si očkovací průkaz psa, aby mohl být 
proveden zápis o očkování. 

 

 UKLÁDÁNÍ VYŘAZENÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Žádáme občany, kteří chtějí odevzdat 
svůj vyřazený elektrospotřebič (ledničky, 
pračky, mikrovlnky apod.) našim 
hasičům, aby jej již nedávali k požární 
zbrojnici, ale dovezli jej na nové sběrné 

místo, a to k bývalé sběrně železného šrotu vedle čistírny 
odpadních vod.  

Děkujeme za pochopení. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Komise pro kulturu a historii obce zve všechny občany na 
vzpomínkovou akci spojenou s položením kytic u Pomníku 
obětem 2. světové války v centru obce 
před obecním úřadem, a to 
 

v neděli 06.05.2018 
po mši svaté u příležitosti 

svátku sv. Floriana 
v cca 11:45 hodin 

 



 

Budování varovného protipovodňového systému 
 

V následujících měsících dojde k realizaci projektu s názvem „Zpracování digitálního 

povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před 

povodněmi pro obce Tichá a Kunčice p. O.“, který je z velké části financován z prostředků 

Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí.   

 

Digitální povodňový plán obce Tichá ulehčí práci povodňové komise, protože obsahuje všechny 

nutné informace na jednom místě, a to jak v elektronické tak písemné formě. Je to důležitý 

nástroj povodňové komise v době mimořádné události, jakou je např. povodeň. Navíc tak obec 

splní náležitosti, které jí ukládá zákon o vodách 254/2001 Sb. - každá obec má povinnost mít 

zpracovaný aktuální povodňový plán obce.   

 

V rámci lokálního výstražného systému budou osazeny na Tichávce automatizovaná hladinová 

čidla. V případě nadlimitních srážek v obci nebo rychlého zvýšení vodní hladiny neprodleně 

informují povodňovou komisi obce. Informace z těchto čidel budou dostupné na webových 

stránkách obce pro občany.  

 

Dále v rámci varovného informačního systému budou instalovány bezdrátové hlásiče, které 

ozvučí území celé obce. Na základě tohoto opatření dojde ke značnému zkvalitnění informování 

obyvatelstva na území obce Tichá v případě vzniku mimořádné události, například povodně. 

Varovný informační systém obce Tichá bude zálohován v případě výpadku elektrické energie a 

zároveň bude připojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění, který provozuje 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. 

 

Proč se buduje protipovodňový systém?   

Obec nebuduje jednoúčelový systém pouze pro případ povodně, ale buduje moderní informační 

prvek pro komunikaci s občany v případě jakékoliv mimořádných událostí, např. přívalové deště, 

požár budov (informování lidí, aby do zasažené oblasti nevstupovali, nebo aby vyklidili oblast), 

únik nebezpečné látky, znečištění ovzduší, narušení dodávky pitné vody, narušení dodávky el. 

energie, období mimořádného sucha,  informování nejbližšího okolí o nebezpečném pachateli, 

informování o ztrátě dítěte, blackout, vyhlašování evakuace, teroristický útok, všeobecné 

ohrožení, zabránění paniky obyvatelstva  v případě mimořádné události, rozsáhlé omezení 

veřejné dopravy, demonstrace a pochody radikálních skupin. 

   

Zařízení je ovládáno z obecního úřadu a HZS MsK a jeho provoz se řídí dle jednotlivých zákonů 

a vyhlášek obou institucí. Koncové prvky jsou instalovány na sloupy veřejného osvětlení a 

sloupy nízkého napětí. Všechny koncové prvky budou připojeny do jednotného systému varování 

a vyrozumění, dále na nich budou povinně prováděny hlasité testy každou první středu v měsíci 

dle platné vyhlášky HZS ve 12 hodin, po dobu 140 sekund. Tiché testy bude provádět obecní 

úřad. 

 

Z důvodu, že se jedná o varovný systém obyvatel, musí jak provozovatel, majitel objektu, na 

kterém je zařízení umístněné, tak i občan, strpět toto zařízení.  

Prosíme o toleranci v období instalace a především následných akustických zkoušek. V případě 

problémů, špatného ozvučení, hlaste tyto obtíže na Obecní úřad Tichá (556 858 128).  



Škola informuje: 
 
Tichavjánek 
Ve středu 7. února 2018 jsme se, místo obvyklé 
„zkoušky“ s Tichavjánkem, vypravili do dětského světa 
Replays ve Frenštátě p. R. Byla to pro nás odměna za 
vystupování na různých akcích a prezentaci školy. Ten 
den nám nasněžilo, a tak jsme měli výlet i s hromadou 
sněhu. Z Tiché jsme vyjeli autobusem ke školám a pak 
pěškobusem pokračovali do „Bublinky“. Sotva jsme se 
převlékli, už jsme si razili cestu do míčkového bazénu, 
na skluzavky, prolézačky i horolezeckou stěnu. 
Vyzkoušeli jsme všechny možnosti vybití naší energie. 
Všichni jsme se vyřádili a spokojení odcházeli domů. Snad nás akce vyburcovala k dalším 
skvělým koncertům a vystoupením.                                  

Váš TICHAVJÁNEK 
Recitační soutěž 
Čtyři žáci úspěšně reprezentovali naši školu v recitační soutěži Kalusův chodníček, která se 
konala 1. března v CVČ Astra ve Frenštátě p. R. Aneta Rozumková a Petr Špaček postoupili do 
okresního kola. 

 
Velikonoční dílny 

 
 
Ve středu 28. března si žáci mohli vybrat z devíti 
dílen, ve kterých vyráběli krásné velikonoční věnce 
a jiné dekorace, zdobili vajíčka různými technikami, 
z vlny si zhotovili ovečku, kuřátko či zajíčka, 
připravili jarní pomazánku, sladké dobroty a naučili 
se také uplést pomlázku z osmi prutů.  
 
 

Zápis do 1. ročníku 
Ve čtvrtek 6. dubna proběhl zápis do 1. ročníku, dostavilo se 22 dětí - 11 děvčat a 11 chlapců.  
Z toho byl dvěma dětem navržen odklad školní docházky.                                    
Na předškoláky a jejich rodiče ještě čeká jedno setkání v rámci projektu Předškolákem 
v pohodě dne 24. dubna na téma sebepojetí, city, vůle, komunikace dítěte s vrstevníky a 
dospělými, prožitkové aktivity, využití dětské kresby. 

         Ilona Hrdá, ředitelka školy 
 

 



 

 
 



 

 
Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

742 74 Tichá 282 
   
 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019 

 

S platností od 29. 4. 2018 vydává ředitelka školy v souladu s ustanovením § 34 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, tato kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2018/2019. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a při rovnosti 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. 2018 5 a více let 
 
- Dítě, které dovrší do 31. 8. 2018 4 roky 
 
- Dítě, které dovrší do 31. 8. 2018 3 roky 
 
- Dítě mladší 3 let 

 
 

5 
 

4 
 

3 
 

1 
 



 
 

Přibližně po třech měsících vystavování bude koncem května ukončena nádherná expozice 

sportovních úspěchů našich spoluobčanů. Děkujeme za zapůjčení osobních materiálních 

vzpomínek těmto ochotným,  současným či bývalým, sportovcům:     

 
   

  Badač Martin 

  Badačová Irena 

  Bobek Jan 

  Boková Markéta a Tomáš 

  Fusová Barbora 

  Gonos Patrik 

  Chýlek Patrik 

  Havlová Michaela 

  Hoffmann Michal 

  Hopp Tomáš 

  Horák Rostislav 

  Horáková Lucie 

  Hošková Petra 

  Jakub Janda 

  Kahánek Zdeněk 

  Knoll Zdeněk 

  Kocourková Dana 

  Korček Matěj 

  Kořán Libor 

  Krpec Lukáš 

  Kurečka Stanislav 

  Lichnovský Dominik 

  Liška Zdeněk 

  Loprais Karel 

 

 

  Marek Zdeněk 

  Marek Matyáš 

  Marková Kristýna 

  Marková Nikola 

  Mertová Kateřina 

  Mičulková Michaela 

  Mikeska Jaroslav 

  Morisová Ivana 

  Novotná Ilona 

  Piskoř Karel 

  Prokopovský Libor 

  Špačková Věra 

  Štefek Adam 

  Štefková Michaela 

  Štefková Nela 

  Turková Renata 

  Vaněk Leoš 

  Vaněk Pavel 

  Vaňková Romana 

  Veselý Matěj    

  Zátopek Jan 

  Žižka Petr 

 

 
Oddíly :  
   
Nohejbal 
  
SDH Tichá 
   
SK Tichá 
  
 Šipkaři 
   
Zápasnický oddíl Tichá 
   
ZŠ a MŠ Tichá 
   

ZŠ Tyršova Frenštát p.R. 

 

        

U sportovní tématiky zůstane Spolek Tichánek a Komise pro 

mládež a sport i při další tematické výstavě. Bude věnována 

místním amatérským cestovatelům, kteří se po dobrodružných 

cestách po světě rádi vrátili domů, do Tiché. Ve skromnější, 

zmenšené podobě se dovíme, že mezi námi žijí neznámí následníci 

slavných cestovatelů, Emila Holuba či Miroslava Zikmunda s Jiřím 

Hanzelkou.   

Již nyní můžete přispívat svými podklady kontaktováním spolku 

nebo komise. 

 

 



 
Farní okénko 
 
Milí Tichavjané! 
Život na zemi v sobě skrývá mnoho krásy. V různých 
maličkostech, dokáže člověka pohladit po duši. V těchto 
dnech doby velikonoční prožíváme radost z Kristova 
vzkříšení. Nikdo z nás by si nedokázal představit, že je 
možné u člověka, který projde smrtí, být znovu zavolán k životu. ANO, 
je to možné, díky Ježíši Kristu, Božímu Synu, který se stal člověkem, 
aby nám otevřel cestu k novému životu po smrti. Zde nejde o navrácení 
se k životu pozemskému, ale nebeskému, kde budeme mít nové tělo 
oslavené. Ježíš nám přišel odkrýt onen zdroj krásy, radosti a lásky, 
aby člověk nikdy neztratil naději na pokojný život a své štěstí, které 
spočívá být věčně zakotven v LÁSCE. V té LÁSCE, která stála na začátku 
stvoření, našeho života, a stojí i na konci. Dovolte, abych citoval pár 
krásných myšlenek z velikonoční sekvence. Právě v této sekvenci se 
zpívá „o podivuhodném souboji, který se střetl mezi životem a smrtí.“ 
Jde o střet mezi Bohem a Satanem, který svedl první lidi Adama a Evu ke 
hříchu. Neposlušností prvních lidí jsme propadli smrti. První lidé 
neuposlechli varování Boha a tak lidstvo po svém narození je odsouzeno 
ke smrti, odloučení se od svých blízkých a všeho, co je ve světě. 
Člověk zaplatil vysokou cenu, protože neuposlechl Boha, který je LÁSKA. 
Po celá staletí vychází z lidských srdcí otázka: Proč? Proč musím 
trpět, umírat, procházet zlem……? A co na to nebeský Otec, proč je 
nečinný? Bůh Otec jednou provždy nám dal odpověď ve svém Synu, kterého 
poslal, aby nás vykoupil. Ježíš na sebe vzal veškeré utrpení i smrt, 
abychom byli vysvobození z okovů zla a dosáhli nového života. Dále 
sekvence říká: „Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám 
věčně kraloval“. Ďábel a tím smrt byla poražena. Boží láska a 
milosrdenství člověka vysvobodilo z propasti zla. Bůh Otec je Pánem 
života a On se ve své dobrotě rozhodl sestoupit k člověku, abych já 
mohl vystoupit k Němu. Ježíš Pilátovi potvrzuje, že je král, ale jeho 
království není z tohoto světa. Až nadejde konec světa, Ježíš se ukáže 
jako král a bude kralovat. „Už jde Kristus, má NADĚJE, před vámi do 
Galileje.“ Ježíš je naše jediná naděje na lepší budoucnost, protože 
směřuje až za horizont smrti, horizont světa. Kdo má Boha, má i naději 
na život věčný. Ježíš se neuzavřel do sebe po svém ukřižování, ale 
vyšel vstříc svým apoštolům, učedníkům. Skrze svou přítomnost jim 
přinesl POKOJ. Pokoj, který v sobě skrývá Boží odpuštění a lásku. Bůh 
Otec neopustil člověka (mě), ale přišel mě zachránit. 
Panna Maria, služebnice Páně, žena víry dokázala věrně ve svém životě 
nést svůj kříž i v okamžiku, když stala pod křížem a když v náručí 
držela mrtvé tělo svého Syna. Víra je světlo jako jistota, že když 
vytrváme, nezemřeme, ale budeme žít. Panno Maria, Matko Boží, 
přimlouvej se za nás, provázej nás v životě, chraň naše rodiny i srdce, 
abychom se jednou mohli společně setkat v Božím království. 

duchovní správce otec Petr 



 
  

Dotlouklo srdce, 
 

patřilo rozsáhlé rodině, ale i mnohým z nás.  

 

Skromná, pracovitá 

  

paní Boženka Vaňková 

 

nás v klidu opustila v úctyhodných 101 letech 11. dubna. 

Zůstává pro nás vzpomínkovou legendou, jedničkou – 

symbolicky v den úmrtí je tolik jedniček. Další zajímavá 

životní pouť je ukončena. České přísloví nám připomíná, 

že žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce. 

Žádná smrt nemůže být zlá, když jí předchází dobrý život. 

A dobrý život dala paní Bóža svým synům, kteří jí 

pravidelně vraceli obětavost a lásku. 

 

Byla známá napříč celou naší vesničkou, patřila nejen 

dolnímu konci, byla nás všech a ještě dlouho zůstane 

s námi ve vzpomínkách a na fotografiích. V Tiché znala domorodce, jejich rodinné propletence. 

Byla silným človíčkem k překonávání životních překážek i ve vlastní rodině. Věřím, že všichni, 

kteří jsme se s úctou naposledy rozloučili v kostele, si rádi připomeneme i později úsměv i 

pohlazení, jak jsme bývali vítáni v domku u potoka. Při osobních besedách byla vždy vstřícná, 

moudrá, příjemná, stále zvídavá a ochotná k vyprávění. A na co všechno si dobře zavzpomínala! 

Nechť nám odchod paní Boženky nevezme všechny vzpomínky. Čest její památce. Kdo jsme 

měli tu příjemnou možnost setkávat se s drobnou paní, byli jsme unešeni přátelským přijetím, 

pohostinností, hovorností a slibovali jsme si opětná setkání – nic, přislíbené návštěvy již 

nesplníme.   

 

I naše budoucnost je každou vteřinu drcena na minulost. Dlouhý život má před sebou pouze 

pravda. Spisovatel Bohumil Hrabal nám vzkazuje: „Buďte na lidi hodní nebo vám nepřijdou na 

pohřeb.“ 

 

                                                                                                                                      Na dobrou paní vzpomněla Alena Korčeková 
 

 

 
 
 
 

Poděkování z místní knihovny 
 

Samostatné poděkování za příspěvek pro nás čtenáře si zaslouží bratři Badačovi, kteří 

darovali do knihovny mimo jiné i 473 ks nových knih bez nároku nějaké peněžité náhrady. 

Takže jim tímto chci ještě jednou poděkovat jménem všech čtenářů, kteří budou knihy číst. 

Jiří Vraspír, knihovník 

 



 

 
 

 

 

VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 
 

 

 

 

24.2.2018 Jihlava 

Mistrovství České republiky ml. žáků a kadetů v zápase řecko-římském 

 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Jan Rozsíval ml. žáci 43 kg 6. místo 

Jakub Konvička ml. žáci 47 kg 6. místo 

Matěj Zátopek  kadeti 71 kg 6. místo 
 

 

 

3.3.2018 Kladno 

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

 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Dan Vlček ml. žáci 80 kg 3. místo 

Jan Rozsíval ml. žáci 43 kg 4. místo 

Ondřej Váša ml. žáci 43 kg 7. místo 

Matěj Zátopek  kadeti 71 kg 8. místo 

 
 
10.3.2018 Chomutov 

GRAND PRIX – MMČR kadetů a juniorů v zápase řecko-římském 

 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Václav Petr junioři 130 kg 4. místo 

Matěj Zátopek  kadeti 71 kg 26. místo 

 
 
10.3.2017 Ostrava 

32. ročník Memoriálu Holečka a Odehnala v zápase řecko-římském 

 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Sebastián Srněnský příprava C 28 kg 1. místo 

Jakub Konvička ml. žáci 47 kg 1. místo 

Damián Večeřa příprava C 25 kg 2. místo 

Samuel Srněnský příprava C 22 kg 2. místo 

Dan Vlček  ml. žáci 80 kg 2. místo 

Jonáš Knebl příprava B 28 kg 4. místo 

Vít Vlček  žáci 85 kg 4. místo 

Daniel Konvička příprava A 35 kg 10. místo 

 



 
24.3.2017 Hodonín 

Velká cena Hodonína v zápase řecko-římském 

 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Rudolf Lukeš příprava B 39 kg 3. místo 

Dan Vlček  ml. žáci 80 kg 4. místo 

Lukáš Novák přípravka A 43 kg 12. místo 

 
 

14.4.2018 Teplice 

Mistrovství České republiky žáků a juniorů v zápase ve volném stylu 

 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Václav Petr junioři 125 kg 3. místo 

Vít Vlček  žáci 85 kg 6. místo 

 

 
 

 

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 



                                                                     

      
 

www.fotbalticha.regionycr.cz 

 

 

 

 

 

Zimní liga starších přípravek 
 
Naši malí fotbalisté přes zimu nezaháleli a zúčastnili se několika halových turnajů, které pořádal 
OFS Nový Jičín. Družstvo tvoří kluci z Tiché  a z  Kunčic p. O. 
Fotografie z těchto turnajů můžete shlédnout na internetové adrese: 
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/gallery/338 
  
 

 

 
 

 

3. kolo 03.02.2018  Nový Jičín hala ABC 
 Tichá : Jeseník 0 : 4 
  : Starý Jičín 2 : 2    
  : Suchdol 0 : 4 
  : Příbor  0 : 3 
  : Štramberk 0 : 4 
 
4. kolo 18.03.2018  Nový Jičín hala ABC 
 Tichá : Sedlnice 1 : 0 
  : Bludovice 1 : 3   Umístili se na  3. místě!! 
  : Tísek  6 : 2 
  :  Odry  1 : 1 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/gallery/338


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

 
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 2018: 
  
 

70 let  Vladimír  Čáp 

  Milan Kocián 
  

75 let Božena  Biolková 

  Marta  Jančová 

  Marie  Polachová 

 

80 let Marta  Havlová 

 

86 let Jiřina  Petrová 

 

87 let Marie  Petrová 

 

88 let Štěpánka  Adamcová 

 

90 let Ludmila  Vaňková 

  Žofie  Vašková 

 

94 let Anežka  Havláková 

 

95 let Rudolf  Holub 

  Marie  Rečková 

 

97  Jan Parma 

 
 

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



Zajímavosti z kroniky  
                                                                                                                                                                                           

Rok 1948 
 

Volby v obci se konaly dne 30.5.1948, a to v budově staré školní budovy. Všechny politické 

strany šly do voleb s jedinou volební kandidátkou NF. Na společné krajové kandidátce, 

pro všechny politické strany společné, byli zástupci všech politických stran. KSČ měla 

těchto zástupců nejvíce. Na jediné předvolební schůzi promluvili zástupci všech 

politických stran mimo NS v Lidovém domě. Ti, kdož nesouhlasili s programem čtyř 

politických stran, majících na zřeteli socialisaci a blaho státu, mohli voliti bílými lístky, 

čímž dávali najevo, že nesouhlasí se stávajícím režimem a že by si přáli zavedení režimu 

v době před únorem. Bylo dosti těch, kteří bez bázně vyslovili svůj nesouhlas.                                  

Voleb se zúčastnilo celkem 1001 voličů. 

Z toho bylo odevzdáno platných lístků 675. 

Lístků bílých bylo odevzdáno 239.  

Jinak neplatných lístků bylo odevzdáno 87.  

Dozorem při volbách byl pověřen p. František Hranický. Předsedou MNV následkem 

únorových událostí a po odstoupení p. Jana Žáčka z funkce předsedy, byl zvolen 23.3.1948 

p. Jaroslav Holub, učitel. 

 

 

A jedno zajímavé datum, které se týká 

většiny od 75 let a mladších:                                                             

„Dnem 21.4.1948 byla mateřská škola 

přemístěna do budovy č.p. 278, čímž byl 

odstraněn dávný osten a vyhověno tak přání 

rodičů, jejichž děti tuto navštěvují.“  

                                                                                                                      

Vratislav Zeman 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Akce v kulturním domě - v centru obce:  
 

18.05.2018  Závěrečný koncert žáků hudebních kurzů 
- od 18 hodin v kulturním domě 
- v programu vystoupí také několik pozvaných hostů: 
Hudební TRIO, Sbor ŠÁTEK, KLAVÍRISTKA, Hudební  
KVINTET,  malá zpěvačka JULIE. 
Přijďte podpořit své děti, vnoučata, známé. 
    Srdečně zvou žáci a jejich lektorka 
       Zora Matoušková  

  



 
26.05.2018 KÁCENÍ MÁJE 
      - od 13:00 hodin u obecního úřadu 
  Program: 

13:00   Zahájení 
13:15 - 13:30  Tichavjánek  
13:30 – 13:45  Cool dance  
13:45 - 14:00  Děti z MŠ Tichá  
14:00 - 14:15  Děti z MŠ Frenštát p. R.  
14:15 – 15:00  Senzabend (ZUŠ Frenštát p. R.)  
15:00   Sedmikvítek II. (se shozením májky)  
15:45 – 17:00  Klauni z balónkova  
17:30 - 19:00  Michal Tučný Revival Band  
19:30 – 20:30  Ivan Mládek  
21:00 - 24:00  Fre(e)Rock-- 

     Srdečně zve komise pro kulturu a historii obce 
 

 

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy 
 

JAN HRNČÁREK:  Z MALÍŘSKÉ  TVORBY 

Výstava ke 100. výročí narození. 
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Výstava potrvá do 20. května 2018. 

 

MEZI  NÁMI  ŠELMAMI 

Interaktivní program o velkých beskydských šelmách. 
Žáci se interaktivní formou seznámí biologií i ekologií vlka, medvěda hnědého a rysa ostrovida. 

Prohlédnou si dermoplastické preparáty a odlitky stop, poslechnou si, jak se obraz šelem odrazil v lidové 

slovesnosti. Program nabízíme ve třech variantách - pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ. 

Program probíhá od 12. 4. – 4. 5. 2018. 

Vstupné: 30,- Kč na žáka 

Účast na programu rezervujte na 

tel. 553 034 040, 732 328 944 

e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz 
 

FRENŠTÁTSKÁ  MUZEJNÍ  NOC 

V pátek 11. května 2018 od 17.00 do 22.00 hodin v prostorách frenštátského muzea. 
Program: Mezi námi šelmami – interaktivní program pro děti o velkých beskydských šelmách, přednáška 

ing. Zdeňka Michálka o Albínu Poláškovi, hudební vystoupení kletzmerové kapely Simcha. V průběhu 

programu: prohlídka stálých expozic, interaktivní úkoly pro malé i velké, střelba na laserové střelnici, 

výstava Jan Hrnčárek: Z malířské tvorby. Závěrečné ukončení v podkroví muzea. 

Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč. 

 

Otevírací doba: 

úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

sobota a neděle 9.00 – 15.00 

www.muzeum-frenstat.cz 
 

mailto:martin.trubac@muzeumnj.cz
http://www.muzeum-frenstat.cz/


 

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, Dolní 504, 

744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801, info@frenstat.charita.cz, 

www.frenstat.charita.cz 
 

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí širokou škálu služeb: 
 

 Charitní pečovatelská služba 

o Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat 

pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či 

zdravotního postižení, aby prostřednictvím služeb poskytovaných v jejich 

domácnosti, mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. 

o Pečovatelskou službu poskytujeme každý pracovní den  (pondělí až pátek) od 

7.00 do 19.00 hodin. Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát za den, 

popř. mu zajistit několikahodinovou péči. 
 

 Charitní asistenční služba 

o Posláním terénní Charitní asistenční služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je 

pomáhat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění či zdravotního postižení, s běžnými činnostmi, které nemohou 

vykonávat samostatně. Osobní asistent pomáhá klientovi v činnostech, které by 

dělal sám, kdyby mohl. Osobní asistence je poskytována v přirozeném prostředí 

klienta, bez omezení místa a času. 
 

 Charitní ošetřovatelská služba 

o Domácí péči je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení 

registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v 

jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena na udržení a 

podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení 

nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Udržuje 

rodinu pohromadě i v době nemoci, zlepšuje psychický stav nemocných a 

snižuje náklady na zdravotní péči. Tuto péči poskytují diplomované zdravotní 

sestry s dlouholetou praxí, které mají osvědčení o výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu.  

o Úkony ošetřovatelské služby jsou, po schválení ošetřujícím lékařem, hrazeny 

zdravotními pojišťovnami.  
 

 Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

o Posláním Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomoci lidem se zdravotním 

handicapem a jejich rodinám překonat s pomocí kompenzační pomůcky svůj 

handicap, a tím i svízelnou situaci a umožnit jim vést kvalitní a plnohodnotný 

život. Pomůcky zapůjčujeme nejenom klientů Charity Frenštát p.R., ale i všem 

zájemcům z širokého okolí. 

o Nabízíme elektrické polohovací postele, chodítka, WC křesla, mechanické 

vozíky, zvedáky do vany, sedátka na vanu, a další. 

mailto:info@frenstat.charita.cz


 

 Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Dohody o výkonu pěstounské péče 

 Bumerang – pomoc lidem v nouzi 

 Penzion pro seniory 

 Klub anonymních alkoholiků 

 Osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením          

 

Podrobnější informace o službách poskytovaných Charitou Frenštát naleznete na  

http://www.frenstat.charita.cz/ nebo na telefonním čísle 731 141 801. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frenstat.charita.cz/


 
 



 
 

 
 

 

Placená inzerce: 

 

 

 

 

KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ – TESAŘSTVÍ 

p. LADISLAV POTUŽÁK 

IČ 13620843     742 74 Tichá č. 118 

Tel. + 420 603 480 211 

Email: potuz2@seznam.cz 
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