
 

                     
www.ticha.cz                                            č.5/2018   

 

„Obec občanům a občané obci“ 
 

Od doby posledního úvodníku v Tichavském zpravodaji 4/2018 uběhly necelé dva 
měsíce, a přesto je nutno říci, že se toho událo mnoho. 
V obci samotné byl zrekonstruován chodník pod kostelem. Starý obecní rozhlas 
se již nepoužívá a používat by se neměl. Naopak je již provozován, prozatím ještě 
ve zkušebním provozu, rozhlas nový, u kterého nyní stále průběžně probíhá 
dolaďování, a to i na základě vašich podnětů. Byly dokončeny multifunkční 
učebny v základní škole, což na vysvětlenou pro nezasvěcené znamená, že 
konečně všechny děti navštěvují v rámci výuky I. stupně jeden objekt a není 
štěpena výuka do objektu mateřské školy. Již tedy odpadlo někdy až náročné 
přecházení těch nejmladších do tělocvičny, jídelny, družiny. Taktéž se tímto i zcelil 
pedagogický kolektiv, který se částečně obměnil. Přeji pedagogům mnoho zdaru, 
hodné děti a milé rodiče. Došlo k opláštění podbití tělocvičny. Bylo dokončeno 
restaurování krucifixu – kříže pod kostelem, u něhož byl zachován původní ráz 
včetně „neurovnaného“ písma. Stále probíhají projekční práce na několika 
investičních akcích plánovaných obcí. Mnoho práce je před námi, včetně 
plánované rekonstrukce objektu Fojtství, na níž máme přislíbeny dotace jak na 
energetické úpravy (zateplení), tak na vnitřní rekonstrukci sociálních bytů. 
Rekonstrukce je předběžně plánována na 1. pololetí roku 2019. 
Činily se i komise a spolky v obci. Někteří z vás si nenechali ujít závodní klání 
v běhu, v řeckořímském zápase, kulturní akce, které proběhly, včetně divadelního 
představení nebo opět povedenou výstavu výpěstků a výtvorů našich zahrádkářů. 
Proběhly i komunální volby, u nichž jsme jako obec měli nadprůměrnou účast, což 
bylo překvapivé a milé zjištění. To, jak volby dopadly, znamená pro vedení obce 
odraz toho, jak si asi vedeme a jakým směrem bychom se měli dále ubírat. Věřím, 
že důvěru voličů nezklameme a že se jednotně jako celé zastupitelstvo budeme 
zasazovat o rozkvět obce, její prosperitu a přátelskost k vám občanům. 
Poděkování patří všem dosavadním činitelům, zastupitelům, předsedům komisí a 
výborů. Zvlášť chci poděkovat těm, kteří již pokračovat nebudou a zároveň popřát 
jejich nástupcům vše jen dobré a chuť do práce. Čeká nás například aktualizace 
Strategického plánu obce, k němuž můžete do konce listopadu vnášet podněty. 
Věřím, že navážeme na dobrou spolupráci z minulého volebního období a že 
budeme vytvářet kompaktní celek, který si bude navzájem vypomáhat a 
zasazovat se o blaho a rozvoj celé obce. 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

                           tel. kontakt:   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 listopadu a prosinci 2018: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   listopad  14.11. 2018  28.11.2018   
   prosinec  12.12.2018  26.12.2018   
 

 Štěpkování: 
Ve dnech 12. – 19.11.2018 v době od 7:30 do 14:00 hodin budou provádět 
pracovníci obce štěpkování klestí a větví, které pochází z vašich zahrad. 
Pokud máte zájem o tuto službu,  kterou bude obec zajišťovat zdarma, 
nahlaste svůj požadavek na tel. č. 556 858 128, případně emailem na 
obecni.urad@ticha.cz, a to do 07.11.2018!!!! 
 

 Možnost uplatnění osvobození z platby daně z nemovitostí – komunikace: 
– upozorňujeme občany, kteří mají ve svém vlastnictví pozemky, které jsou 
užívány k veřejné dopravě jako místní komunikace a veřejné účelové 
komunikace, na možnost uplatnění osvobození od daně z nemovitostí podle 
§ 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.  Daňové 
přiznání k dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat příslušnému 
správci daně  do 31. ledna zdaňovacího období (leden 2019), dojde-li ve 
srovnání s předchozím zdaňovacím období  ke změně okolností rozhodných 
pro stanovení daně. Nezbytnou přílohou je  potvrzení obecního úřadu  o 
využití komunikace pro veřejné účely dle pasportu komunikací.  
 

 Kalendář obce Tichá na r. 2019 – jednotýdenní - historický 
Opět připravujeme vydání jednotýdenního kalendáře obce Tichá na r. 2019 
s použitím historických fotografií naší obce, z nichž velkou část poskytli také 
naši občané, za což již děkujeme. 
Kalendář si budete moci zakoupit na obecním úřadě za 50 Kč, o termínu 
dodání a možnosti zakoupení budeme informovat zprávou v rozhlase a 
zveřejněním na webu obce. 
 

 Upozornění – znovu žádáme nájemce hrobových míst, kteří ještě 

neprodloužili nájemní smlouvu, aby tak učinili v co nejkratším termínu.  
 

 ČEZ Distribuce, a.s. – upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž 
vede nadzemní elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví 
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení 
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
Proveďte také ořezání svých stromů kolem místních komunikací, aby se 
zabránilo poškozování techniky firmy vyvážející komunální odpad a techniky 
zajišťující blížící se zimní údržbu. 
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P o z v á n k a  

na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Tichá 

předpokládaný termín konání 

čtvrtek 01.11.2018 v kulturním domě od 17:00 hod. 

 

Přesný datum a program bude upřesněn na pozvánce  

zveřejněné na úřední desce obecního úřadu a na webu obce. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Výstavba multifunkčních učeben pro mimoškolní vzdělávání v ZŠ Tichá 
 
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008331 
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 
 
 
Název výzvy: 7. výzva MAS Lašsko-IROP- Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj 
 
Předmětem projektu byla realizace nástavby objektu základní školy (2 multifunkční učebny – 
matematicko-přírodovědná a počítačovo-jazyková), stavební úpravy (kabinet) a pořízení 
vybavení do odborných učeben pro mimoškolní aktivity v Základní škole v Tiché za účelem 
zvýšení  kvality zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci projektu byla také realizace 
bezbariérovosti prostřednictvím pořízení schodolezu, vnitřní rampy a WC pro potřeby 
handicapovaných. Ve venkovním areálu ZŠ došlo k terénním úpravám, pořízení nového 
mobiliáře a vegetačních prvků. 
 
 
Celkové výdaje:                                      5 296 553 Kč 
Celkové způsobilé výdaje:                     2 999 900 Kč 
Předpokládaná výše dotace EU:           2 849 905 Kč (95 % ze způsobilých výdajů) 
Finanční prostředky z rozpočtu obce:    2 446 648 Kč 
Doba realizace projektu:                        VI – IX/2018 
 
 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj; Zprostředkující subjekt: MAS Lašsko z.s.-IROP;            
Příjemce dotace: Obec Tichá. 



 

 

    

 
 

 
 

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného 
výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice 
pod Ondřejníkem 
 
Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002114 
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. 
 
Předmětem podpory byla realizace projektu spočívající ve vyhotovení digitálního povodňového 
plánu a vybudování funkčního moderního systému varování a vyrozumívání před povodňovým 
nebezpečím ve správním území obcí Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem. V rámci projektu byly 
vytvořeny 3 hlásné profily kategorie C. Realizací projektu je 244 obyvatel chráněno 
protipovodňovými opatřeními a 2 obce jsou chráněny digitálním povodňovým plánem. 
 
Celkové způsobilé výdaje:      8 127 432 Kč 
Dotace EU:                             5 689 202 Kč (70 %) 
Příspěvek příjemce podpory:  2 438 230 Kč (30 %) 
Datum zahájení realizace projektu: 13. 9. 2017; Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 
2019 
 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí; Zprostředkující subjekt: Státní fond životního 
prostředí ČR; Příjemce dotace: Obec Tichá. 
 
Tento projekt byl také finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci programu 
Podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel, a to ve výši cca 
1 995 000 Kč; Příjemce dotace: Obec Tichá. 
 
Povodňový plán obce Tichá naleznete na webových stránkách obce Tichá  http://www.ticha.cz/ 
a rovněž na  http://tic.povodnoveplany.cz/ . 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

P O Z V Á N K A 
 

na slavnostní zasazení 
 

LÍPY REPUBLIKY 
 

v sobotu 27. října 2018 od 16.00 hod. 

na prostranství před novým hřbitovem v Tiché. 

Výsadba proběhne jako připomínka významných 

událostí naší republiky. 
 

http://www.ticha.cz/
http://tic.povodnoveplany.cz/


 

Škola informuje:  
 

Zahájení školního roku  

V pondělí 3. září jsme netradičně zahájili školní rok 2018/2019 na hřišti vedle ZŠ. 

Sluníčko se na nás usmálo a nejen paprsky slunce slavnostně přivítaly našich 20 prvňáčků. 

Kromě starších kamarádů – spolužáků je doprovodili rodiče a příbuzní. Celkem je na škole 

89 žáků, z toho 43 chlapců a 46 dívek. Slavnostního zahájení se rovněž zúčastnili starostka 

obce Mgr. Michaela Štefková, zástupci školské rady a unie rodičů. 

 

 

 
 

Kromě přístavby ve škole čekalo na žáky překvapení v podobě nových pedagogů, 

asistentů a také originálních žákovských knížek. Ve školním roce nás čeká mnoho 

příjemného: soutěže, olympiády, besedy, koncerty, exkurze, vycházky, výlety, jedničky, 

focení, výuka plavání, prázdniny, státní svátky a mnoho dalšího. 

 

 

Běžec 

Ve čtvrtek 13. září nám přálo počasí a mohli jsme uskutečnit již 19. ročník soutěže                 

O nejrychlejšího běžce školy. Závodu se tradičně účastnili všichni žáci školy a také 

předškoláci. 

 

 

Další 

Všechny třídy se během září zúčastnily akce Den pro Tichou a výstavy zahrádkářů. 

V říjnu nás čeká soutěž Lichnovský chytrolín, které se zúčastní jeden zástupce ze 3., 4. a 

5. třídy. V tomto měsíci také zahájila škola činnost kroužků, která potrvá do 17. května 

2019. 



 

Připravujeme zajímavá setkání s odborníky, na které bychom chtěli pozvat rodiče.  

29. listopadu 2018 od 15 hodin 

se v Základní škole Tichá uskuteční další tematické setkání pro rodiče,  

tentokrát na téma: Páteř a sezení. 

Přednášet bude Mgr. Erika Machalíková. 

 

Od 4. září 2018 jsou v provozu dvě oddělení školní družiny, paní vychovatelky mají 

v nabídce pestrý program pro žáky. 

 

 

 

Poděkování 
Za 18 let obětavé práce v tichavské škole patří naše uznání a 
poděkování  

paní Iloně Hrdé. 
Do dalšího životního období jí přejeme pevné zdraví a mnoho 
spokojenosti. 

Lucie Dobiášová, ředitelka školy se všemi pedagogy a pracovníky školy 
 
 
 
 
 

 



 

Výsledek voleb 
do Zastupitelstva obce Tichá konané ve dnech 05. – 06.10.2018 

 

 

Celkový počet zapsaných voličů       1 406 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky       880 

%  účasti               62,59 

 

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva obce: 

 

Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana    počet hlasů 

1. Miroslav Hopp          275 

2. Zdeněk Slačík          242 

3. Věra Špačková          219 

 

Volební strana č. 2 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

1.  Petr Bordovský          240 

 

Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů TICHÁNEK 

1. Michela Štefková          648 

2.  Vratislav Zeman          549 

3. Dana Kocourková          504 

4. Ladislav Kundrát          501 

5. Daniela Fusová          441 

6. Jaroslav Mikeska          467 

7. Aleš Kocián           460  

 

Jména a příjmení náhradníků: 

 

Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana    počet hlasů 

1. Luboš Žabka           211 

2. Jiří Adamec           193 

3. Milada Ličková          159 

4. Pavel Ulčák           152 

5. Miroslav Kalmus          137 

6. Patrik Gonos           170 

7. Zdeněk Švrček          206 

8. Ondřej Švrček          171 

 

Volební strana č. 2 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

1.  Zdeněk Srněnský          189 

2. Lucie Jurková          104 

3. Kateřina Bordovská            97 

4. Libor Hlaváč             99 

5. Jiří Trinkewitz            82 

6. Eliška Jurková            97 

7. Miroslav Butorová            90 

8. Zuzana Kociánová            69 

9. Šárka Havlová            76 

10. Lucie Géryková            43 



 

Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů TICHÁNEK 

1. Martin Badač          473 

2. Jaroslav Halama          415 

3. Alena Korčeková          453 

4. Lukáš Badač           409 

 
 

 

A trochu historických údajů k volbám konaným v naší obci, jak jsou uvedeny 

v kronikách obce…. 
 
15.06.1916   24 členů zastupitelstva 

- Sociální demokracie 13 mandátů  22.6.1919   

- Čs. strana lidová     6 mandátů  volba starosty – Valentin Holub 

- Agrárníci     5 mandátů   od r. 1922 Alois Mičulek 

Volební právo od 21 let, poprvé volily ženy. 

 

16.10.1927   19 členů zastupitelstva 

- Sociální demokracie   8 mandátů  13.11.1927   

- Čs. strana lidová   7 mandátů  volba starosty – Alois Mičulek T 97   

- Agrárníci     2 mandáty    1. náměstek  – Hynek Čulák T 129 

- Živnostenská strana   1 mandát  členové rady - František Havel T 79 

- Národní demokraté   1 mandát    - Jan Švrček  T 25 

         - František Genzer T 181 

         - Robert Rajnošek T 57 

 

27.09.1931   24 členů zastupitelstva 

- Sociální demokracie 10 mandátů  starosta  – Hynek Čulák 

- Čs. strana lidová    8 mandátů    - od r. 1934 Josef Štefek 

- Agrárníci     3 mandáty  tajemník - Emil Genzer 

- Komunistická strana   1 mandát 

- Národní socialisté      1 mandát 

- Živnostenská strana   1 mandát 

 

12.06.1938   24 členů zastupitelstva 

- Sociální demokracie   8 mandátů  starosta František Konvička T 262  

- Čs. strana lidová    7 mandátů   - od r. 1939 - Emil Havel T 79 

- Agrárníci     3 mandáty 

- Národní socialisté      3 mandáty 

- Komunistická strana   2 mandáty 

- Živnostenská strana   1 mandát 

 

1946    24 členů zastupitelstva 

- Čs. strana lidová    8 mandátů 

- Komunistická strana   8 mandátů 

- Sociální demokracie   5 mandátů 

- Čs. strana národně soc.   3 mandáty 

 

Vratislav Zeman 



 

 
 
 
 
 

Poděkování 
 
Díky komunálním volbám v r. 2014 jsem jako zastupitelka obce Tichá poznala při 
práci v sociální komisi mnoho našich spoluobčanů. Jsou to lidé nejvyšší věkové 
skupiny v obci. Každé slavnostní setkání s nimi bylo pro členy komise příjemné, 
osobně přínosné, rádi jsme si navzájem naslouchali. Členové sociální komise i jejich 
aktivní, ochotní rodinní příslušníci, vytvořili sympatické seskupení, byli jsme si 
navzájem vstřícní.  
 
Mé poděkování si zaslouží (abecedně) pan/paní:  
Jarda Halama, Lidka Jurková, Maruška Jurková, Lidka Kořánová, Inka Nováková, 
Maruška Pavlisková, Jana Špačková, Lidka Šrámková, Mirka Vaňková, Vraťa Zeman. 
Velkými častými pomocníky byli i Milena Halamová, Karel Kořán, Adélka Špačková a 
František Vaněk. 
 
Nově zvolení zastupitelé ze tří seskupení přebírají štafetu ve výborně uskutečněných 
a rozběhlých plánech, změnách, společenských akcích. Jsou to z většiny mladí lidé. 
Přeji jim nápady, chuť být potřebný pro naši obec. Celé nové jedenáctce zastupitelů 
přeji klidná a plodná jednání i iniciativní občany na zasedáních. 
 

                                                                                                         Alena Korčeková 
 
 

 



Duchovní slovo 
 
Milí Tichavjané, každé období během roku má svou 
krásu a skrývá tajemství, které patří k běhu života. 
Podzim nám odhaluje krásu přírody, jejíž zbarvení 
není možné přehlédnout. Stromy září různými 
barvami, které dokážou pohladit po duši. V těchto 
podzimních dnech si nacházíme cestu na hřbitovy, které jsou hojně 
navštěvované a krásně ozdobené. Na hrobech svítí mnoho svíček, které 
vypovídají o lásce, vděčnosti, naději a skrývají v sobě víru ve vzkříšení. Zvláště 
v dušičkovém oktávu nechodíme jenom vzpomínat na naše blízké zemřelé, ale 
chodíme se za ně modlit a svěřovat Boží dobrotě, aby duše, které zemřely, se 
dostaly do nebeského království.  
 
Copak život končí smrtí navždy? Existuje ještě nějaký život po smrti?  
Z pohledu křesťanské víry  víme, že smrtí život nekončí, ale dostává se do jiné 
fáze, která úzce souvisí s životem na zemi. Člověk Bohem nebyl stvořen proto, 
aby umřel a vrátil se v nicotu, ale aby žil navěky v lásce, kterou nám sdílí Ježíš, 
Boží Syn svým životem. Bůh nám nedává jenom zakusit trochu radosti z života, 
aby nás potom zbavil všeho krásného, co jsme prožili, ale chce, abychom 
dosáhli cíle života. Cíl našeho života je věčné štěstí v nekončící lásce ve vztahu 
k Bohu i k lidem.  
 
Utrpení a strach ze smrti nám ohrožují naději ve vzkříšení. Naději, že láska je 
mocnější než smrt, obraz milosrdného Boha, který odpouští hřích člověku. A 
právě každá hořící svíce na hrobech zemřelých je svědectvím, že člověk věří 
v život, v dosažení svého šťastného konce, ve vítězství dobra, v nekončící lásku, 
v naději, že se jednou potkáme, že člověk dospěje v dokonalost svého lidství i 
přes své chyby a hříchy. Lidský život jsme dostali jako dar a tento dar má 
v Božích očích velikou cenu. Nemůže zůstat  v okovech smrti, ale musí se mu 
dostat možnosti dojít spásy – naplnění, nikoliv vlastní sílou, ale vírou v Ježíše 
Krista. I když mnohdy nerozumíme tajemství života, ale v hloubi duše toužíme 
po štěstí. Naše štěstí je být věčně milováni, být věčně v lásce.  
 
Modleme se za naše zemřelé, kteří potřebují naše modlitby a tak jim 
pomáhejme z očistce. Každá modlitba je výrazem naši lásky a Božího 
milosrdenství. Nenechme si vzít náš čas, který můžeme naplnit něčím pěkným, 
smysluplným, dobrým, aby se nám dobře umíralo a byli jsme vděčni za dar 
života. Láska k lidem se nám vrátí, že na nás budou pamatovat v modlitbách a 
co jsme v životě pokazili, to nám oni v modlitbách pomohou napravit. Jenom 
v Bohu dostává lidský život svůj smysl a naději v lepší život.  
 
Přeji požehnané dny.          otec Petr, duchovní správce 



 

VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 
 

 

 

 

22.9.2018 Tichá 

Tichavský náborový turnaj v zápase ve volném stylu 
 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Jonáš Knebl příprava B 31 kg 1. místo 

Rostislav Švihálek příprava C 25 kg 1. místo 

Jakub Konvička ml. záci 47 kg 2. místo 

Sebastián Srněnský příprava C 31 kg 2. místo 

Aneta Řezníčková příprava B 43 kg 2. místo 

Damián Večeřa příprava C 28 kg 2. místo 

Barbora Svobodová příprava C 26 kg 3. místo 

Ondřej Váša ml. žáci 43 kg 3. místo 

Samuel Srněnský příprava C 25 kg 3. místo 

Daniel Konvička příprava A 38 kg 3. místo 

Rudolf Lukeš příprava B 43 kg 4. místo 

Matěj Svoboda příprava C 20 kg 4. místo 

 

 
 

 
 

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 
listopadu a  prosinci  2018: 
 

70 let  Jiří  Hoffmann 

  Zdenka  Pavlíčková 

  Vlasta  Kovářová 

  Karel  Dědic   

   

75 let Milan  Raiskub 

  Jarmila  Vaňková 

  Emilie  Kahánková 

  Zdenka  Genzerová  

 

80 let Stanislav  Petr 

  Anna  Petrová 

  Dagmar  Kurečková 
 

85 let Gizela  Hegedüšová   

 

86 let Jiřina  Fojtíková 

  Marie  Pargáčová   

 

87 let Jarmila  Hášová 

 

94let Dobromila  Havláková 

  Božena  Majerková 

   

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

 



Akce v kulturním domě: 

 

17.11.2018  HUBERTSKÝ VEČER 

   - od 19 hodin 

   - hudba  PAZUŘI 

   - myslivecká kuchyně 

   - pořádá MS HUBERT Tichá 

 

07.12.2018  MIKULÁŠSKÁ  POHÁDKA  MYŠKY KLÁRKY  

A VEVERKY TERKY 

- od 17 hodin 

- pro děti malá odměna od Mikuláše 

- pořádá UNIE RODIČŮ, z.s. 

 

ŽIVÝ BETLÉM – 22.12.2018  OD  16  HODIN  PŘED  OBECNÍM  ÚŘADEM 

   - koledy, příběh zrození, živý  Betlém… 

   - pořádá MO KDU-ČSL  + komise pro kulturu a historii obce 

 

 

 

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy 
 

TGM A 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY 

Výstava ze sbírek muzea. 

Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Výstava potrvá do 20. ledna 2019. 

 

ČTVRTEČNÍCI: OD CÍSAŘE PÁNA K BOLŠEVIKOVI 

Osudová „osmičková“ výročí na Frenštátsku a okolí. 

Přednáší Mgr. Martin Vitko, historik Muzea Novojičínska. 

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 17.00 hodin. 

Podkroví muzea ve Frenštátě p. R. 

Vstupné: 30,- Kč. 

 

Otevírací doba: 

úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

neděle 9.00 – 15.00 

www.muzeum-frenstat.cz 

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


 

 
 



 

 
 



 
 

 



Placená inzerce: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebujete financovat bydlení -  nové,  modernizaci či rekonstrukci ? 
 

N a b í z í m e 
 

Hypotéky  – od České spořitelny,  Komerční banky,  Moneta,  Hypot.banky,  

Raiffbanky, Wustenrotbanky, EQUA 
 

úvěry stavebních  spořitelen 

- Česká spořitelna – Buřinka, Wustenrot stavební spořitelna. 
 

- spotřebitelské úvěry–Moneta, EQUA, Komerční banka 
 

Vše na jednom místě 
 

- kancelář Frenštát, p.R. 

Dolní ulice č.p. 484  (pod nábytkem pana Balače) 
 

- schůzku nutno  domluvit : 

telefonické  kontakty 

mobil č. 737 485 282- Štěpánová Anna 

mobil č. 722 562 841- Morisová Jana 
 

S p o l u   n a j d e m e   ř e š e n í 
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