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„Obec občanům a občané obci“ 
 

Každý se již jistě těší na období, jež je spojeno s čerpáním nových sil a trávením 
zasloužené dovolené. Především děti jsou netrpělivé, až jim bude ukončena 
školní docházka a ony budou moci v rámci možností začít alespoň trochu lenošit. 
Přesto ruch a dění kolem, a to nejen v naší obci, nelze zastavit. 
 
V létě se rozjede, či bude pokračovat, stavební činnost na několika objektech 
v majetku obce.  
Jistě jste si všimli, že probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice, kdy zájemcům 
sděluji, že elektroodpad je možné již dlouhodobě odkládat před prostorem bývalé 
výkupny železného šrotu v Tiché u čistírny vod poblíž hřiště Tůňka, kde taktéž 
jeho následný úklid do prostor areálu stále zajišťují místní hasiči.  
Budou pokračovat stavební práce také na objektu základní školy, v níž přes léto 
vyrostou nástavbou nad stávající jídelnou dvě učebny, jež by měly během září již 
sloužit našim žákům. 
Napříč celou obcí započaly práce spojené s projektem „Zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany před 
povodněmi  pro obce Tichá a  Kunčice pod Ondřejníkem”,  budou osazovány 
bezdrátové hlásiče v rámci protipovodňového systému, tedy bezdrátový rozhlas, a 
následně bude přistoupeno ke spuštění zkušebního provozu, kdy k jejich vyladění 
je vhodná i Vaše nápomoc tím, že budete moci na obecní úřad hlásit požadavky 
na doladění, hlasitost či naklonění. Během června byly dokončeny poslední práce 
týkající se modernizace veřejného osvětlení v obci, přičemž je taktéž možnost na 
obecní úřad přinášet své postřehy k požadavkům na osvětlení. 
Se začátkem letních prázdnin se v mateřské školce, která bude po celé dva 
měsíce uzavřena, rozjedou stavební práce, při nichž dojde k nutné renovaci 
rozvodů tepla a vody. Zvažované třetí oddělení se pro školní rok 2018/2019 
neotevře, neboť kapacita školky je v tomto roce dostačující vzhledem ke 
stávajícím potřebám. 
V nejbližších měsících přistoupí obec k bourání komínu u bývalé kotelny v centru 
obce, jež kdysi svým teplem zásobovala bytové domy v centru obce. Zbývající 
část objektu je v plánu obce zachovat. 
Upozorňuji všechny přihlížející, že na veškeré stavby - na staveniště - platí přísný 
zákaz vstupu a není tedy možné do objektů vnikat, a to nejen z hlediska 
předcházení újmy na zdraví. Předem děkuji za shovívavost ze strany občanů 



obce vzhledem ke stavebním činnostem v obci, jež mohou především někdy 
hlukem, případně prašností, okolí obtěžovat, čemuž však nelze zcela zabránit. 
 

Obec Tichá se zúčastnila krajského kola klání Vesnice roku, kdy jsme v sobotu 
19. května 2018 přivítali desetičlennou komisi. Během 120 min jim měla obec 
odprezentovat vše, co je v obci zajímavého a co se v obci děje. Komise shlédla 
prezentaci a měla možnost setkat se v kulturním domě s mnohými z vás a osobně 
pohovořit se zástupci mnoha spolků. Následně jim byla představena obec 
v terénu. Stručně shrnuto, je toho v obci hodně zajímavého, aniž bychom si to 
všichni řádně uvědomovali. Vše se ukázat ani nestihlo. Mé poděkování patří 
všem, kteří přispěli svou přítomností při této výjimečné akci, či přiložili ruku k dílu, 
nejen přímo při prezentaci, ale i na celém území obce. 
  
Děkuji také všem, kteří poskytují své květiny v truhlících k obdivu a ke zkrášlení 
zábradlí na mostech a lávkách nebo na dřevěných zábranách u zpevněných míst 
na tříděný odpad. Počet osazených truhlíků hlaste na obecní úřad, kdy vám 
budou formou daru kompenzovány náklady na jejich pořizování. Poděkování patří 
také všem, kteří řádně třídí odpad, a to včetně bioodpadu, který je možno 
vhazovat do hnědých nádob či kontejnerů rozmístěných po obci, ale především 
do kompostérů, jež máte umístěny na svých pozemcích. Nemohu opomenout ani 
ty, kteří řádně udržují nejen pozemky své, ale dokonce i pozemky ve svém 
blízkém okolí. Sečení zahrad by mělo probíhat pravidelně minimálně alespoň 
dvakrát ročně, čímž se zamezuje šíření plevelů na zahrady okolní.  
 

Vyzývám všechny uživatele sportovišť, aby dodržovali pořádek a čistotu na těchto 
místech sloužících široké veřejnosti a aby se vyvarovali všech jednání a konání, 
která na sportoviště nepatří a která jsou v rozporu se slušným vychováním. 
 

Z hlediska projednávání Změny č. 1 Územního plánu obce Tichá došlo v rámci 
jednání a vyřizování konečně k postupu prací a pořizovatel MěÚ Frenštát 
přistoupil ke svolání Veřejného projednání v termínu 18. 7. 2018. Veřejné 
projednání se uskuteční od 15 hod. v Kulturním domě v Tiché. Bližší informace 
naleznete na úřední desce obce Tichá i dále ve zpravodaji.  
 

Závěrem ještě opravdu velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na velice 
zdařilé expozici o sportovních úspěších občanů Tiché, jež byla v polovině června 
ve výstavní síni ukončena  a exponáty byly vráceny majitelům. Výstavní síň však 
nezeje prázdnotou, kromě stabilní expozice o historii obce, je možné od 28. 
června 2018 každé čtvrteční odpoledne shlédnout výstavu věnovanou místním 
amatérským cestovatelům.  

 
Přeji dětem mnoho pěkných zážitků prožitých o prázdninách 
ve zdraví a dospělákům pohodovou dovolenou spojenou 
s relaxací a odpočinkem.  
  

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

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

mailto:starosta@ticha.cz


OBECNÍ STRÁNKY 
 

Za posledních pár let prošly naše obecní stránky velkou změnou (rekonstrukcí). Potýkali 

jsme se s mnoha problémy ohledně zastaralého hostingu a s různými dalšími problémy, 

které postupně vyplývaly, a nebylo jich málo. 

Nyní by již mělo být vše v pořádku a rád bych Vám představil pár novinek, které naše 

webové stránky www.ticha.cz nabízí: 

 
ODBĚR NOVINEK 

Chcete co nejdříve vědět, co je na obecních stánkách nového a chcete 

být o tom informování jako první? Pokud ano, tak je pro Vás 

připravena funkce “Odběr novinek“. Najdete ji v sekci “Informace 

OÚ“ nebo v horním pravém rohu (ikona postavy). Po velice jednoduché a rychlé 

registraci, kde zadáte pouze své jméno, heslo a email a následně klinete, že souhlasíte se 

službou “Info“ Vám budou automaticky chodit emaily, ihned po zveřejnění na stránkách. 

A je jedno, zda se jedná o hlášení rozhlasu, záznamu  na úřední desce či akce v kalendáři. 

Jednoduše budete o všem informováni z první ruky. (Jedna registrace funguje pro 

všechno. Po registraci si budete také moci rezervovat víceúčelové hřiště či přidávat 

inzeráty viz níže.) 

 



 

 TIMELINE – VŠE PODSTATNÉ V ČASOVÉ OSE 

Pokud by Vás emaily otravovaly a chcete vědět, co je nového na stránkách 

od Vaší minulé návštěvy, můžete využít funkci “TIMELINE“. Ikona s 

odkazem je ihned na úvodní stránce a po rozkliknutí uvidíte časovou osu, ve 

které jsou všechny příspěvky, jak byly postupně na stránky přidávány.  

 

INZERCE 

Máte doma nějakou nepotřebnou věc, kterou již nevyužíváte a rádi byste ji 

někomu z obce nabídli? Zdarma můžete vystavit inzerát na stránkách a třeba 

pro Vás nepotřebná věc někomu udělá radost.    

 

     

REZERVACE – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VE STŘEDU OBCE 

Rádi byste si zahráli nohejbal, volejbal, házenou, tenis, florbal, vybíjenou, 

basketbal, badminton či futsal na víceúčelovém hřišti ve středu obce a 

nevíte, zda je zrovna volné? Toto je možné si také ověřit na obecních 

stránkách v sekci “Rezervace“. Můžete se zde nejen podívat, zda je hřiště 

volné ale také provést samotnou rezervaci. Rezervace a užívání hřiště je pro 

občany Tiché zdarma a přednost mají ti, kteří provedli rezervaci právě přes webové 

stránky obce.  
 

Podíleli byste se rádi na obsahu obecních stránek? 

Navštěvujete akce v obci, rádi fotíte, točíte videa, píšete články či jinak byste rádi přispěli 

k obsahové části našich obecních stránek www.ticha.cz? Neváhejte mě kontaktovat na tel. 

čísle: 739 078 307 nebo piště na email: mistostarosta@ticha.cz I díky Vám  mohou být 

stránky pestřejší a zajímavější. 

 
Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce 

 

 

http://www.ticha.cz/
mailto:mistostarosta@ticha.cz


  

OOzznnáámmeenníí  zzaahháájjeenníí  řříízzeenníí  oo  vvyyddáánníí    

ZZmměěnnyy  čč..  11  ÚÚzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  TTiicchháá    

ffoorrmmoouu  ooppaattřřeenníí  oobbeeccnnéé  ppoovvaahhyy  aa  oozznnáámmeenníí  oo  kkoonnáánníí  vveeřřeejjnnééhhoo  pprroojjeeddnnáánníí  
 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad 

územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), a pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Tichá oznamuje v souladu s § 171–173 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu s ust. § 52 stavebního 

zákona zahájení řízení o vydání  

 

Změny č. 1 Územního plánu Tichá 

formou opatření obecné povahy a zároveň vyzývá k uplatnění stanovisek, připomínek nebo 

námitek. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Tichá bude zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení 

veřejné vyhlášky do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 25.07.2018): 

 v tištěné podobě: 

 u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby 

a územního plánování, nám. Míru 1, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm (dveře č. 60), 

 na Obecním úřadě Tichá, č. p. 1, 742 74  Tichá, 

 

 v elektronické podobě: 

 pod odkazem Úřední deska, na internetové adrese www.mufrenstat.cz 

a na www.ticha.cz. 

 

Dále Vám oznamujeme, že se veřejné projednání o návrhu a vyhodnocení Změny č. 1 

Územního plánu Tichá dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona uskuteční  

 

dne 18. července 2018 (středa) v 15:00 hodin v Kulturním domě v Tiché. 

 

Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního 

plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 

investor a zástupce veřejnosti. 

Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 

stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 

nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány 

a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, 

které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny. Přehled změn po 

společném jednání je uveden v textové části odůvodnění v kapitole Splnění pokynů po 

projednání podle § 50 stavebního zákona (zejména str. 21–26). K později uplatněným 

stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Při veřejném projednání se dle § 22 odst. 3 stavebního zákona stanoviska, námitky 

a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem 

osoby, která je uplatňuje a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání.  

Připomínky a námitky lze uplatnit písemně na adrese: Městský úřad Frenštát pod 

Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod 

Radhoštěm.  

  

 

http://www.mufrenstat.cz/
http://www.ticha.cz/


 
 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
provozovna Frýdlant n. O. , v měsících červenci a srpnu 2018: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   červenec   11.07. 2018  25.07.2018   
   srpen    08.08.2018  22.08.2018   

 Platba MP odpady 2018 
30. června 2018 končí splatnost místního poplatku za odpady na r. 2018. 
Pokud jste tedy zapomněli úhradu provést, přijďte v nejbližším termínu 
poplatek zaplatit do pokladny obce, případně ji proveďte bankovním 
převodem na účet obce č. 6023801/0100, VS uveďte číslo popisné Vaší 
nemovitosti. Sazba poplatku je 380 Kč za 1 poplatníka. 

 Upozornění – žádáme nájemce hrobových míst, kteří ještě 
neprodloužili nájemní smlouvu, aby tak učinili v co nejkratším 
termínu.  

 Dáváme na vědomí: 
Obecní úřad v  Tiché bude ve středu 04.07.2018 uzavřen!!! 

Děkujeme za pochopení. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání č. 25/2018 Zastupitelstva obce Tichá (dále ZO Tichá) 

konané dne 18. 6. 2018 v kulturním domě od 17:00 hod. 

25/2018/453  ZO Tichá schvaluje program zasedání zastupitelstva obce. 

25/2018/454  ZO Tichá určuje ověřovateli zápisu p. Zdeňka Švrčka a Bc. Stanislava 

Palackého, zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou. 

25/2018/455a  ZO Tichá schvaluje Závěrečný účet obce Tichá za r. 2017 a vyslovuje 

souhlas s celoročním hospodařením obce Tichá za r. 2017, a to bez výhrad. 

25/2018/455b  ZO Tichá schvaluje účetní závěrku obce Tichá sestavenou k 31.12.2017. 

25/2018/455c  ZO Tichá schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola mateřská škola Tichá za r. 2017. 

25/2018/455d  ZO Tichá schvaluje převedení hospodářského výsledku za r. 2017 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá ve výši 113 726,91 Kč do 

rezervního fondu. 

25/2018/456a  ZO Tichá schvaluje záměr prodeje - převodu pozemku parc.č. 1118/3 

zahrada o výměře 111 m2 v k.ú. Tichá na Moravě. 

25/2018/456b  ZO Tichá schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1559/12 ostatní 

plocha v k.ú. Tichá na Moravě. 



25/2018/456c  ZO Tichá schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 1559/17 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 , dále 1559/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 

a 1559/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 71 m2 . 

25/2018/457  ZO Tichá schvaluje odkoupení budovy č.p. 452 v k.ú. Tichá na Moravě 

od Spolku technické sporty Tichá č. 452, 742 74 Tichá, IČ 44937644 za odhadní cenu ve 

výši 1 750 000 Kč. 

 

25/2018/458  ZO Tichá schvaluje Smlouvu o účasti na projektu "Zpracování 

digitálního povodňového plánu a vybudován í varovného výstražného systému ochrany 

před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem". 

25/2018/459  ZO Tichá schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků SZIF na 

pořízení lesnické techniky – lesnického traktoru pro lesní hospodářství. 

25/2018/460  ZO Tichá schvaluje poskytnutí penežního daru ve výši 27 000 Kč SH 

ČMS - SDH Tichá, Tichá č. 297, 742 74 Tichá, IČ 65471865, za odevzdaný železný šrot 

při sběru odpadu v obci dne 21.04.2018. 

25/2018/461  ZO Tichá schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018. 

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo - ZO Tichá bere na vědomí 

- neposkytnutí dotace na opravu místní komunikace na pozemcích parc.č. 145 a 146/1 v 

k.ú. Tichá na Moravě (okolo mateřské školy) z programu MMR. 

-  Protokol o kontrole č. 540/18/888 provedenou Okresní správnou sociálního zabezpečení 

v Novém Jičíně dne 07.06.2018. 

-  Protokol o kontrole provedené Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko k 

čerpání podpory na projekt Modernizace vnitřních prostor základní školy a kulturního 

domu v Tiché dne 03.05.2018. 

-  Protokol o kontrole provedené odborem vnitřních věcí Městského úřadu ve Frenštátě 

pod Radhoštěm dne 20.04.2018 na výkon přenesené působnosti na úseku matrik. 

-  rozhodnutí Moravskoslezského kraje o podpoře z programu financování akcí s podporou 

EU na projekt Energetické úspory objektu č.p. 261 - sociální bydlení (Fojtství) - 1 000 000 

Kč. 

 

-  Zápis z jednání komise pro likvidaci majetku konané dne 30.04.2018. 

 

-  informaci o sportovním úspěchu oddílu zápasu SK Tichá a vyplacení odměny p. 

Václavu Petrovi za získání titulu Mistra ČR v zápase řecko-římském a p. Martinu 

Šoukalovi za 2 místo na Mistrovství ČR ve volném stylu. 

-  informaci o zápisu do 1. ročníku základní školy. 

-  poděkování starostce obce za přípravu prezentace obce pro hodnotící komisi soutěže 

Vesnice roku 2018. 

-  informaci o výsledku aukčního řízení k zakoupení pozemku parc.č. 1 880 v k.ú. Tichá na 

Moravě od ÚZSVM v ceně 230 000 Kč. 

-  informaci o možných řešeních majetkoprávních vypořádání s občany po dokončené 

digitalizaci obce na základě jejich žádostí - místní komunikace. 

 



 



 



 



Škola informuje: 
Školní akademie 
V pátek 25. května se představily děti mateřské školy a žáci základní školy se svým programem 
na školní akademii. Všechna vystoupení upoutala diváky provedením, nápaditostí a zaujetím, 
se kterým je děti předvedly. Největší aplaus sklidila zpívaná pohádka O Červené Karkulce 
v podání pěveckého sboru Tichavjánek. 

POKOS                                                                                                                                         
V pátek 1. 6. 2018 se žáci 4. a 5. třídy v rámci programu POKOS  (Příprava občanů k obraně 
státu) seznámili se základní problematikou obrany státu a integrovaného záchranného systému. 
Velké poděkování za výbornou organizaci a výběr vhodných aktivit pro danou věkovou kategorii 
žáků si zaslouží rtm. Břetislav Jurek a rtn. Ladislav Bok. Po úvodní prezentaci o reálném životě 
vojáků a poutavém vyprávění o jejich nasazení v zahraničních operacích, přípravě a také o 
životě v Afghánistánu si žáci mohli vyzkoušet například výstroj, maskovací barvy na obličej 
nebo práci s detektorem kovů. Pro přímé rozvíjení znalostí a dovedností branně-
bezpečnostních témat výše jmenovaní příslušníci připravili pro žáky také štafetový překážkový 
běh. Celá akce se žákům velmi líbila. 

 

Den Země 

                                                                                                      
Aktivity ke Dni Země jsme tentokrát kvůli 
počasí přesunuli na úterý 5. června. Děti 
mateřské školy se vydaly na Horečky na 
naučnou stezku Beskydské nebe – Život 
v korunách stromů. Žáci 1.a 2. třídy brzy 
ráno odjeli na Ostravici a šli naučnou stezkou 
k Satinským vodopádům a pak až do 
Malenovic. Žáci 3. – 5. třídy se vydali do 
areálu skládky v Životicích. Seznámili se 
nejen s provozem skládky komunálního 
odpadu, ale také s kompostárnou biologicky 
rozložitelného odpadu. Dozvěděli se, že ze 
skládkového plynu se vyrábí také elektrická 
energie a teplo. Poděkování za organizaci 
akce patří spolku Tichánek a obci Tichá, 
která hradila autobusovou dopravu.   

 

 
Nová učebna   
Všichni jsme uvítali, že po letech plánování se konečně začalo s výstavbou další učebny 
v budově školy. Společně i s počítačovou učebnou bude umístěna nad výdejnou stravy. 
Zjednoduší se tak organizace výuky a prvňáčci budou ušetřeni každodenního přecházení mezi 
oběma budovami. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu školního roku 2017/2018.  

         Mgr. Ilona Hrdá, ředitelka školy 



Dámy,  děkujeme !  
Jsou to opravdové dámy našeho školství.   Mnoho let k nám 
dojížděly,  aby se vzájemně pedagogicky i lidsky seznamovaly 
s našimi dětmi i rodiči. Vždy profesně výborně připravené, 
za roky u nás jim doslova rukama prošly stovky žáčků.  
Jednou muselo přijít osobní rozhodnutí k životní změně.          

Mgr. Ilona Hrdá a Mgr. Jitka Pajlíková 
 – jdou dál, každá otvírá jiná vrátka. 

Přejeme šťastnou cestu.                                          Za školskou radu Alena Korčeková 
 

 

Babičky na horách 
Cvičitelka paní Liba Rečková připravila na 

červen pro své seniorské cvičenky další 

poznávací turistický pobyt. Tři dny zvládaly 

ženy kilometry a kilometry v rozžhavených  

Hostýnských  vrších a po rozsáhlém hradě 

Lukov. Premiérově všechny navštívily 

zámek v Bystřici pod Hostýnem s expozicí 

historických židlí, keramiky i napoleonské 

bitvy.  

Všechny spokojené účastnice děkují obci za 

finanční příspěvek na cestu a ubytování 

nejen aktuální pohlednicí, ale i touto cestou. 

                                           Anežka Krpcová                                                                                                                                                                 

 

 

 

Malí hasiči nelení 
V červnu se naše družstva mladších i 

starších žáků zúčastnila závodů 

v Trojanovicích i vzdálených Janovicích u 

NJ. Zde se starší žáci umístili v polovině 

startovního pole s výborným časem, za 

který získali pochvalu trenérů. Za svou 

snahu si zaslouží všichni společnou 

odpočinkovou odměnu. Že jsou děti 

s dospělými bezva parta, svědčí  velký 

zájem o účast na hasičském táboře, sedm 

dní v červenci prožijí opět v Radimi u 

Krnova. Popřejme zodpovědným, 

kamarádským, úspěšným vedoucím naší mládeže čas na oddech a klid pro vymýšlení 

dalších aktivit po prázdninách.                        



Den Země  
 

Den Země je celosvětový svátek, který se 

každoročně slaví 22. dubna. Více než miliarda lidí 

ze 193 států světa si v tento den připomíná 

ekologické otázky a dopady chování člověka na 

životní prostředí. K podpoře ekologie 

prostřednictvím Mezinárodního dne Země se hlásí také spolek Tichánek.  Každoročně na 

Den Země připravujeme dopolední environmentalní program v místní tělocvičně, pro děti 

z MŠ i pro děti ze ZŠ Tichá. 

 

Letos jsme se rozhodli, že všem dětem zajistíme výlet s environmentální výchovou. Po 

dohodě s vedením MŠ a ZŠ byl tento program přesunut z dubna na teplejší červen. Děti se 

tak, mnohdy poprvé, dostaly do míst, která ještě neznají a jsou jen několik km od jejich 

bydliště. Jde také o motivaci k trávení volného času v přírodě a k její ochraně.  

 

Mateřská školka jela dne 5. června zarezervovaným autobusem na komentovanou 

prohlídku expozice Naučné stezky Beskydské nebe Život v korunách stromů. 

Komentovaná prohlídka dětem nabídla sondu do života ptáků žijících na Horečkách a v 

Beskydech, seznámila je s lesním ekosystémem a mnoha jinými přírodními zajímavostmi 

naší oblasti.  

 

Pro děti z 1. a 2. třídy ze ZŠ Tichá jsme zorganizovali výlet na Satinské vodopády. Děti 

poznávaly přírodu všemi smysly, hrály si a plnily nejrůznější úkoly. Dozvěděly se něco          

o horách, lese, louce, řece a zahrály si na zvířecí detektivy. 

 

Žáci ze 3. až 5. třídy vyrazili do 

Životic u Nového Jičína do 

společnosti ASOMPO, a.s., která  

provozuje skládku komunálního 

odpadu, také kompostárnu a 

zařízení k úpravě biologicky 

rozložitelného odpadu. Pro tento 

den byl připraven program 

„Ekologie nám není lhostejná“. 

Byla jim umožněna prohlídka 

areálu skládky, shlédli  

používanou techniku a také soutěžili.  Dozvěděli se mimo jiné i to, že ze skládkového 

plynu se vyrábí prostřednictvím kogeneračních jednotek elektrická energie a teplo a suší 

se stolařské řezivo. Závěrem vystoupil i klaun Hopsalín a děti si mohly zadovádět na 

atrakcích. 

Počasí bylo krásné a věříme, že všechny děti si 5. června zmíněné akce užily. 

Veškeré náklady hradil spolek Tichánek (získal na částečné pokrytí dotaci z MAS Lašsko) 

a přispělo i  vedení naší obce. 
  

Krásné léto plné zážitků malým i velkým spoluobčanům přeje spolek Tichánek  
 



Co je nového u myslivců?  

Tímto článkem bychom chtěli naše občany informovat o tom, jak 
místní Myslivecký spolek Hubert Tichá plní své úkoly ve své činnosti.  

Za rok 2017 bylo našimi členy odpracováno více jak 4000 hodin, 
které byly zaměřeny na ochranu, přípravu a krmení zvěře, opravy 
mysliveckých zařízení, údržbu myslivecké chaty, ale i na zajištění kulturních akcí 
pořádaných naším spolkem pro veřejnost (Trubačské odpoledne a Hubertský večer).  
V honitbě Tichá - Mniší bylo v souladu se zákonem uloveno  40 lišek, 1 jezevec  a 5 kun. 
Z užitkové zvěře  1 jelen, 51 ks srnčího, 7 ks daňčího, 7 ks černé zvěře, 4 zajíci a 4 kachny. 
Zvěřina ulovených kusů byla použita pro vlastní spotřebu na společenské akce, pro 
jubilanty a prodej pro zájemce z veřejnosti. Pokud by měli občané zájem o odkoupení 
zvěřiny,  kontaktujte mysliveckého hospodáře p. Šmajstrlu, tel. 731159953. 

V letošním roce byla volba nového výboru, který nyní pracuje v tomto složení: 
Vladimír Petr - předseda 
Radim Vaněk - místopředseda 
Pavel Šmajstrla - myslivecký hospodář 
Tomáš Fojtík - jednatel 
Oldřich Magera - finanční hospodář 
Josef Fojtík a Stanislav Mičulek - členové výboru 

 

Myslivecký dům v novém 

V letošním roce přiložili naši 
členové ruku k dílu a 
zmodernizovali  Myslivecký dům. 
Došlo k obložení čelní stěny 
domu srubovým dřevěným 
obkladem, který tento dům 
omladil a vylepšil jeho celkový 
vzhled. Aby byli kuchaři  v naší 
kuchyni spokojeni, došlo k její 
celkové rekonstrukci. Byly 
vybudovány nové odpady, 
položena nová dlažba, nové 
obložení stěn, bylo namontováno 
odsávání par od sporáků a také provedena nová elektroinstalace a osvětlení celé 
kuchyně. 

Doufáme, že jsme modernizací domu přispěli k tomu, že případní zájemci o propůjčení 
areálu budou odcházet po své akci spokojeni a rádi se sem budou opět vracet. 

Propůjčení areálu lze sjednat se správci domu, a to s p. Bordovským, tel. 721828377, 
nebo p. Vaňkovou, tel. 732177604.                                         Za MS Hubert Tichá Josef Fojtík 



VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 
 

 

 

 

21.4.2018 Ostrava 

Mistrovství České republiky mužů v zápase řecko-římském 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Václav Petr muži 130 kg 6. místo 
 

 

28.4.2018 Krnov 

Velká cena Krnova 2018  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Sebastián Srněnský příprava C 28 kg 1. místo 

Samuel Srněnský příprava C 22 kg 1. místo 

Ondřej Váša ml. žáci 43 kg 5. místo 

Jonáš Knebl příprava B 28 kg 7. místo 

 

12.5.2018 Nový Jičín 

Memoriál M. Rešla v zápase ve volném stylu  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Dan Vlček  ml. žáci 80 kg 1. místo 

Sebastián Srněnský příprava C 28 kg 2. místo 

Samuel Srněnský příprava C 22 kg 3. místo 

Jakub Konvička ml. žáci 47 kg 3. místo 

Vít Vlček  žáci 85 kg 3. místo 

Daniel Konvička  přípravka A 35 kg 9. místo 

 

 
 

26.5.2018 Praha 

Mistrovství České republiky žáků a juniorů v zápase řecko-římském 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Václav Petr junioři 125 kg 1. místo 

Vít Vlček  žáci 85 kg 4. místo 

 



 

 

 

2.6.2018 Ostrava 

Mistrovství České republiky můžu a žen v zápase ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Martin Šoukal muži 70 kg 2. místo 

Václav Petr muži 125 kg 4. místo 

 

9.6.2018 Krnov 

Memoriál O. Mrázka  a M. Didimovského v zápase ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Rostislav Švihálek příprava C 22 kg 1. místo 

Samuel Srněnský příprava C 25 kg 1. místo 

Sebastián Srněnský příprava C 28 kg 2. místo 

Damián Večeřa příprava C 28 kg 2. místo 

Jakub Konvička ml. žáci 47 kg 3. místo 

 

Na tomto nabitém turnaji byl tichavský borec Samuel Srněnský ohodnocen jako nejtechničtější 

zápasník a přivezl si zlatou sošku se zápasníky. 

 

16.6.2018 Ostrava 

Memoriál J. Klepca v zápase ve volném stylu  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Vít Vlček  žáci 85 kg 1. místo 

Václav Petr junioři 125 kg 1. místo 

Damián Večeřa příprava C 28 kg 2. místo 

Samuel Srněnský příprava C 22 kg 2. místo 

Sebastián Srněnský příprava C 28 kg 3. místo 

Matěj Zátopek junioři 70 kg 3. místo 

Jakub Konvička ml. žáci 47 kg 7. místo 

Daniel Konvička  přípravka A 35 kg 9. místo 

 

 
Petr Bordovský 

předseda zápasnického oddílu 



 

                                      spolek FREE WILL, 742 74  TICHÁ 349                                                             

 

 

Poděkování za zájem a podporu činnosti spolku FREE WILL na 

akci Kácení Máje 2018 

Milí přátelé, 

      jménem našeho spolku velmi děkuji všem, kteří projevili zájem o činnost našeho 

spolku na akci Kácení Máje 2018! Mnozí jste se pak rozhodli pomáhat spolu s námi a 

finančním příspěvkem do pokladničky podpořili nákup repasovaného rehabilitačního 

přístroje MOTOmed, který bude pomáhat v domácnostech lidí s těžkým pohybovým 

omezením. Na akci samotné se takto vybralo moc hezkých cca 5 200,- Kč, přičemž 

celkově v Tiché pak ještě dalších cca 1 400,- Kč. VELKÉ DÍKY VŠEM! Děkujeme za 

pozvání, přípravu stánku, propagaci a nabídnuté občerstvení. Díky naší obci nejen za tuto 

možnost, ale i za dlouhodobou významnou podporu našeho spolku! Díky všem za 

přípravu hezké akce pro lidi! 

     A na co přesně jste nám vlastně přispěli? Rehabilitační přístroj MOTOmed je šlapací 

trenažér trochu připomínající rotoped. Díky přidaným elektromotorům však dokáže sám 

procvičovat končetiny pacienta. Proto představuje jednu z mála možností vhodné formy 

rehabilitace i pro lidí s těžkým pohybovým omezením.  Nyní vybíráme peníze na přístroj 

umožňující procvičovat nohy i ruce, který po nákupu vypůjčíme čtrnáctileté slečně 

Terezce z Velké Polomi. Terezka žije se zdravotním postižením, těžší formou dětské 

mozkové obrny, v důsledku čehož je upoutána na invalidní vozík. Díky MOTOmedu si 

přímo ve své domácnosti bude moci alespoň trochu udržovat svaly aktivní a protahovat 

šlachy. Protože však máme těchto užitečných přístrojů k výpůjčkám stále málo, zatím 

pouze čtyři, je i zde předpoklad střídavé výpůjčky s dalšími pacienty. Již projevila zájem 

paní z Ostravy, která je ochrnutá od pasu dolů. 

     Nové MOTOmedy stojí od cca 100 000,- Kč výše, podle výbavy. Zdravotní pojišťovny 

ani Úřady práce nyní na zakoupení přístrojů nepřispívají. My pořizujeme pár let staré, plně 

funkční přístroje od výhradního dovozce MOTOmedů do ČR a SR za cca poloviční cenu 

nových zařízení. Podle poslední cenové nabídky se takové přístroje dají pořídit za 54 600 

Kč (na nohy i ruce), 45 945 Kč (pouze nohy). Přístroje půjčujeme do domácnosti 

potřebných lidí za symbolických 50 Kč/měs., Komerční půjčovné na trhu se pak u 

některých půjčoven může šplhat až k 3 000 Kč/měs.! Není divu, že je o naše přístroje mezi 

pacienty velký zájem, který nemůžeme nabídkou pokrýt. Věříme však, že se nám s 

podporou veřejností, firem i nadací podaří v dohledné době pořídit mnohem více přístrojů. 

Na tento účel lze průběžně stále přispívat v rámci naší veřejné sbírky pro znevýhodněné 

spoluobčany, č. účtu 2700957427 / 2010 Fio banka, variabilní symbol: 50 nebo zpráva 

příjemci MOTOmed. Děkujeme za případnou podporu! Na našich internetových stránkách 

se lze v krátkosti seznámit i s dalšími lidmi, kterým naše MOTOmedy právě pomáhají 

nebo v minulosti pomáhaly. 



     Děkuji vám všem nejen za příspěvky do pokladničky, ale stejně tak za celkově milá 

setkání a slova podpory! Za všechny mi však dovolte vyzdvihnout jedno opravdu silné 

seznámení. Přišla za mnou odhadem asi tak sedmiletá milá dívenka Klárka z Frenštátu. 

Dali jsme se do řeči a já po chvíli v krásném úžasu pocítil velkou radost a hřejivé teplo na 

srdci.  Klárka mi totiž prozradila, že ráda pomáhá lidem se zdravotním postižením. A že až 

vyroste, bude mít svůj ranč, kde budou moci nemocní lidé jezdit na návštěvy. No a dodala, 

že neplánuje vlastní děti, ale že si všechny vezme z Dětského domova!  Wow!  To jsem 

teda zíral!  

Tak takovou hezkou zkušenost mám. Přejme si, aby nejen všechny děti, ale obecně všichni 

lidé byli nositeli takového soucitu a solidarity s druhými! Milí přátelé, nechť jsme všichni 

alespoň trochu jako Klárka! Díky Klárko za Tvou LÁSKU! 

     Činnost našeho spolku je opravdu bohatá. Zmínil jsem zde pouze jeden z našich větších 

projektů. Pomáháme lidem v celé republice, nabídka podpory je zde samozřejmě i pro 

obyvatele naší obce. Někomu by například mohl alespoň trochu pomoci náš projekt 

drobných bezúročných půjček pro sociálně slabší spoluobčany. Ke dni 13.06.2018 máme 

pro účel další půjčky novému zájemci k dispozici 2 050 Kč. Nebo pokud spadáte do 

některé z cílových skupin naší podpory, můžeme uspořádat sbírku přímo pro vaší  potřebu. 

To vše a mnoho dalšího lze najít na našich internetových stránkách www.spolekfreewill.cz 

nebo mě pro další informace lze kontaktovat na tel. č. 777 683 308. 

     Krásné léto všem a buďme na sebe i ostatní opatrní! 

     S díkem a úctou za spolek FREE WILL   Pavel Badač, člen Rady spolku 

 

 

 

 

VÝZVA – KALENDÁŘ OBCE NA R. 2019 
 
Obec Tichá zvažuje na základě podnětů občanů 
vyhotovit kalendář na r. 2019 na téma  
 

„Život v naší obci v létech 1901 – 1999“. 
 

Pokud vlastníte fotografie, kde jsou zachyceny činnosti našich 
spoluobčanů – při práci, oslavách, v průvodech apod., které 
zabírají více osob a máte zájem je propůjčit k vyhotovení 
kalendáře, doneste fotografie osobně na obecní úřad v měsíci 
červenci 2018, případně zašlete naskenované v kvalitním 
provedení na email: obecni.urad@ticha.cz. 

 

Poskytnutím fotografií vyjadřujete souhlas se zpracováním dle 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  
 

http://www.spolekfreewill.cz/
mailto:obecni.urad@ticha.cz


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

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 
červenci a srpnu 2018: 
 

70 let  František  Ulčák  

Danuše  Lopraisová 

   

75 let Marie  Šustalová 

  Stanislav  Štefek 

  Stanislav Jurečka 

  Václav  Hrček 

  Alena  Lendlová 

 

80 let Vladislav Janda  

  Vlasta  Havlová 

 

85 let Aurelie  Mikolášová 

  Karla  Pospíšilová 

 

88 let Kamila  Dovalová 

  František  Hlaváč 

 

89 let Ludmila  Hyklová 

 

91 let Marie  Šenková 

   

93 let Miroslav  Ulčák 

 

 

55 let manželství – SMARAGDOVOU  SVATBU – oslavili 

 

Marta  a  Jiří   H a v l o v i 
 

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



                                                                                                                              

Hledáme pamětníky výsadby symbolu demokracie a svobody. 

 
V roce 1968 byla dle stručného zápisu v  kronice obce na zahradě 

Mateřské školky vysazena „Lípa svobody“.  

Pro připomenutí této události a historie památného stromu prosíme 

pamětníky o poskytnutí osobních vzpomínek a fotografií na tuto událost, 

která bohužel, i během krátkého období 50 let, upadla v zapomnění. 

                                                                 Vratislav Zeman 

                                                                 mob. 733 794 941 

 

Kdo má zájem o celostátní akci „Strom roku 2018“  

a chce se  zúčastnit hlasování, má možnost shlédnout web:  
www.stromroku.cz 

 
 

 

 

 

 

 

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy 
 

LÉČIVÁ SÍLA A MOC ROSTLIN V TRADIČNÍ KULTUŘE NOVOJIČÍNSKA 

Výstava léčivých rostlin ze sbírek Muzea Novojičínska. 

Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Výstava potrvá do 30. září 2018. 

 

VOŇAVÉ, KRÁSNÉ I LÉČIVÉ 

Doprovodný prázdninový program pro děti a mládež k výstavě Léčivá síla a moc 

rostlin v tradiční kultuře Novojičínska. 

Účastníci se seznámí s významnými léčivými rostlinami zdejšího regionu, vyzkoušejí si, 

jak se dělá herbář a poslechnou si, jak se léčivé rostliny promítly do písní a lidové 

slovesnosti.  

V úterý  31. července 2018 ve 14.00 hodin. 

Podkroví Muzea ve Frenštátě p.R. 

Vstupné: 30,- Kč 

 

Otevírací doba: 

úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

sobota a neděle 9.00 – 15.00 

www.muzeum-frenstat.cz 
 

 

http://www.stromroku.cz/
http://www.muzeum-frenstat.cz/


 
 
 



 
 

 

 



Placená inzerce: 

 

 

Prodám hrob č. 152 v Tiché, tzv. nový  hřbitov. 
Rám  z přírodního kamene, rozměry 285 cm x 250 cm s nápisní deskou.  

Cena 10.000Kč. Dohoda možná. Tel. 775 356 577, po 15.hod. 
 
 

 

PETR NIKEL 
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Č. 57 

IČ 70609446  DIČ CZ7307115002 
 

NABÍZÍ SLUŽBY FEKÁLNÍM VOZEM A ODVOZ 

FEKÁLIÍ NA ČOV VE FRENŠTÁTĚ p. R.: 

- ŽUMPY, SEPTIKY, KALOVÉ JÍMKY,  

DOVOZ UŽITKOVÉ VODY 

                                               TELEFON  604 69 34 04 
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