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„Obec občanům a občané obci“ 
 

Původně jsem měla v úmyslu koncipovat úvodník v době vánočních svátků pouze 
jako zdravici s přáním do nového roku, zjistila jsem však, že někteří občané 
pojímají tento článek jako zdroj základních informací o dění v obci, o tom, co se 
událo nebo co je očekáváno. 
 
Rok 2018 byl pestrý. Kulturní komise dostála slibu a díky ní jsme měli příležitost 
shlédnout a prožít mnoho zajímavých akcí. I další komise se velmi činily, proběhla 
spousta již tradičních akcí, jako např. Ukliďme Česko, běžecké závody, Seniorské 
odpoledne a mnoho a mnoho dalších. Obec se zúčastnila soutěže o titul Vesnice 
roku 2018. Ve výstavní síni bylo uspořádáno několik výstav, kde se na 
dokumentech, trofejích či fotografiích v rámci různých příležitostí mohli najít mnozí 
z vás či uvidět své předky. Velice zajímavé akce přichystaly i spolky a organizace 
v obci. Děkuji tímto všem, že se ocenění hodným způsobem přičiňují k lepšímu a 
zajímavějšímu životu v naší obci. Ke zpříjemňování života přispívá obec i svými 
investičními akcemi, kdy mimo jiné během letošního roku vyrostly ve zdejší 
základní škole dvě nové učebny, byl zrekonstruován chodník pod kostelem, kříž u 
kostela, byla zrekonstruována hasičská zbrojnice, obnoveno hrazení na Tůňce, 
došlo k úpravám v mateřské škole i v zázemí tělocvičny, byl zprovozněn 
protipovodňový varovný systém včetně nových hlásičů ve spolupráci s obcí 
Kunčice p. O. Připomněli jsme si mnohá výročí, vysadili lípu před hřbitovem. A dle 
plánu obce se mnoho uděje i v roce nastávajícím. 
 
Mezi stěžejní akce bude jistě patřit „Rekonstrukce objektu Fojtství“. Tato obecní 
budova, v níž sídlí zatím jediné pohostinství v obci a několik obecních bytů se 
sociálním zařízením na chodbě bez rozvodu vody do samotných bytů, si již 
rekonstrukci zaslouží a vyžaduje ji. S rekonstrukcí  je však automaticky spojeno 
jisté omezení, které logicky vyplývá právě z užívání a významné funkce tohoto 
objektu. Bohužel, doba je v tomto ohledu zlá a nepřeje menším obcím a jejich 
poklidnému rozvoji. Mnoho obcí i měst se potýká s uzavíráním hospod, obchodů, 
či uzavíráním podnikatelských činností menších živnostníků. Buďme rádi, že je v 
obci pošta, obchod se smíšeným zbožím i právě alespoň jediná hospoda. Avšak, 
jak bylo řečeno, právě aby mohla fungovat i mnoho a mnoho dalších let, vyžaduje 
objekt nyní opravy a bude tedy nutné počítat s tím, že svou funkci během části 
roku 2019 plnit nebude. Předpokládá se, že se stavebními pracemi by se mělo 
započít pravděpodobně v březnu či dubnu 2019. Pokud vše půjde zdárně, cca za 



3-4 měsíce by byl následně obnoven provoz hospody a po dalších 3–4 měsících 
by se mohly začít obývat zrekonstruované byty. Stávající nájemníci bytů naleznou 
dočasné útočiště v dalším objektu v majetku obce, a to v bývalé ubytovně tzv. 
Svazarmu. 
Ti z Vás, kteří by i v době rekonstrukce pohostinství potřebovali zajistit dovoz 
obědů, kontaktujte prosím obecní úřad a svůj požadavek zde vyjádřete. Obec 
bude v nejbližších dnech oslovovat možné poskytovatele této služby s dovozem 
obědů z okolí. 
Obec se nebrání přispět a poskytnout jistou formu spolupráce spolku v obci, který 
by si vzal pod patronát nabídku uzavřeného posezení s výčepem, přičemž by 
mohl využít prostory své nebo prostory některé obecní budovy, a to provizorně po 
dobu rekonstrukce pohostinství. Zájem spolků bude ze strany obce vítán, můžete 
případně kontaktovat vedení obce. 
Věřím, že je chápána potřeba rekonstrukce objektu Fojtství tak, jak je nutno 
chápat i omezení s tím spojená, za což Vám jménem obecního úřadu děkuji. 
 
Závěrem chci ještě avizovat, že obec Tichá vyhlásí začátkem roku 2019 „Místní 
program na podporu činnosti zájmových spolků, seskupení a talentovaných 
jedinců v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití volného času na rok 
2019“. Bude opět možno žádat o částku 2.000 - 10.000,- Kč. Žádosti formulované 
žadatelem na požadovanou částku, včetně zdůvodnění, budou přijímány na 
adrese obce Tichá do 15. března 2019 včetně. Bližší podmínky bude možno 
získat na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce.  
 

A nyní mi již opravdu zbývá popřát Vám především zdraví do celého roku 2019. 
Prožijte Vánoce v klidu, pohodě a veselí, ať se vám jen daří a potkávají Vás 
příjemné události a příjemní lidé. 
 
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

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

 

 

mailto:starosta@ticha.cz


 
 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
provozovna Frýdlant n. O. ,  v měsících lednu a únoru 2019: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   leden   09.01.2019  23.01.2019   
   únor   06.02.2019  20.02.2019   
 

 Kontrola platnosti řidičských průkazů: 
V letošním roce vypršela desetiletá platnost téměř 626 tisícům řidičů a podle 
evidence dopravních odborů nebyla u všech provedena výměna. Proto 
doporučujeme - zkontrolujte si své řidičské průkazy, možná se i vás týká 
povinná výměna. O nový řidičský průkaz můžete teď už požádat na 
kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností bez ohledu na to, zda jste k němu 
příslušní podle trvalého pobytu. Navíc už s sebou nemusíte mít ani fotografii, 
úředník vás buď na místě vyfotí, případně ji stáhne ze sítě státní správy. 
Pokud tedy zjistíte, že se vás povinná výměna týká, zajděte si podat žádost o 
vydání nového řidičského průkazu, ve standardní lhůtě do 20 dnů jej vyřídíte 

bezplatně, změna údajů uvedených v ŘP za poplatek 200 Kč, v expresním 
termínu do 5 pracovních dnů 700 Kč. Ještě upozorňujeme, že pokud se vydáte 
na silnici bez platného řidičského průkazu, dopouštíte se přestupku - policie 
ho hodnotí pokutou 2 000 Kč na místě a až 2 500 Kč ve správním řízení. 
Pokud zjistíte, že se vás výměna řidičského průkazu týká,  upozorňujeme, že 
Městský úřad ve Frenštátě p. R. bude ve dnech 27.12.2018 – 01.01.2019 uzavřen.  
 

 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2019: 
Dle oznámení SmVaK Ostrava, a.s., dochází s platností od 01.01.2019 ke 
změně ceny vodného a stočného takto: 
 - vodné  39,18 Kč/m3  bez DPH,  45,06 Kč/m3  s DPH 
 - stočné  34,80 Kč/m3 bez DPH,  40,02 Kč/m3  s DPH 
 
 

 Kalendář obce Tichá na r. 2019 – 
jednotýdenní - historický 
Kalendář si ještě můžete zakoupit na 
obecním úřadě – cena 50 Kč / 1 ks. 
 
 
 

 Upozornění – dáváme na vědomí majitelům psů, kteří chodí své mazlíčky 

venčit na veřejná prostranství, aby si na obecním úřadu vyzvedli sáčky na 
psí exkrementy – bezplatně.  

 

 STARÉ PNEUMATIKY – pokud máte doma staré pneumatiky po výměně za 
nové, můžete je bezplatně odevzdávat do PNEUSERVISU PATALA 



FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM – naproti Jandovu stromořadí.  Můžete zde 
odevzdat pneumatiky i s disky.  Prosíme tedy, abyste staré pneumatiky již 
nevhazovali do kontejneru za základní školou. 
 

 Obecní úřad v Tiché bude uzavřen v době od  27.12.2018 do 01.01.2019 
včetně!!!!! 

 
 

 

DŮLEŽITÁ  INFORMACE PRO SENIORY  
 

Charita Frenštát p. R.  – nabídka služby:  

 

Osobní přeprava pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 
- možnost dopravy osob se sníženou mobilitou, jedná se o 
placenou službu 10 Kč za 1 km, zájemci se mohou hlásit na tel. 731 141 801, 
Mgr. Kateřina Linartová, případně email: 
katerina.linartova@frenstat.charita.cz. 

V případě zájmu volejte aspoň jeden den předem!!! 
 

 

Škola informuje:  
Vystoupení školního pěveckého sboru  TICHAVJÁNKU 
 
Máme za sebou: 
12. prosince 2018 – vystoupení na MěÚ Frenštát p.R., Česko zpívá koledy 
16. prosince 2018 – vystoupení pro seniory, KD Tichá ve 14:30 hodin 
17. prosince 2018 – Vánoční jarmark, ZŠ Tichá, vystoupení žáků proběhlo v 
10:00 a ve 14:00 hodin 
 
Ještě nás čeká: 
22. prosince 2018 – vystoupení: Živý Betlém, před OÚ v Tiché v 16 hodin 
19. ledna 2019 – Novoroční koncert v Tiché, kulturní dům v 15 hodin 
 
Všechna vystoupení jsou pro nás důležitá. Uvidíme vystoupení ostatních sborů. 
Také máme co ukázat a naopak se rádi přiučíme něco od starších a zkušenějších 
zpěváků. Prosím rodiče, aby své ratolesti podpořili a třeba je i doprovodili 
na vystoupení. 

 Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka ZŠ a MŠ Tichá, p.o. 

mailto:katerina.linartova@frenstat.charita.cz


 



 
 
 

 

Firma RAMOS – výkup kůží – rozpis r. 2019: 
 

TICHÁ   – dolní prodejna   10:25 – 10:30 hodin 

   - u obecního úřadu  10:35 – 10:45 hodin 

 

12.01.2019  16.02.2019  23.03.2019  27.04.2019  01.06.2019 

10.08.2019  14.09.2019  19.11.2019  23.11.2019 

Tel. 602 730 148, 776 152 052 
 
 
 



 

SDH účtuje 
 

Rok 2018 trvale vstoupí do historie našeho 

hasičského sboru – velký stavební zásah do 

budovy, úspěchy v soutěžích mládeže i 

dospělých.  Na sklonku roku považuji za 

důležité vyjádřit poděkování 

představitelům obce, vstřícnosti paní 

starostky, vybraným firmám. Velmi 

oceňuji dobrovolnou zanícenost našich 

členů i žen, kteří se ujali důležitých 

dokončovacích časově náročných úprav. 

Před námi je lichý rok, kdy tradičně zveme naše příznivce na ukončení plesové sezony 

s programem.   Všem členům sboru, dětem, dospělým a jejich rodinám přeji příjemné 

prožití svátků, radosti u vánočního stromečku, zajímavé zimní zážitky. V novém roce 

nechť všechny naše spoluobčany naplňuje spokojenost, klidné soužití, krásné dny 

k obdivování, přátelská setkávání – k tomu je potřeba zdraví, které má být pevné, 

popřípadě se zlepší. 

                                                                                               Jaromír Vašinek, starosta SDH 

 

Cvičenky si zaslouží sladké Vánoce 
 

Již dvě desítky let ráda předávám účinné rehabilitační cviky našim aktivním ženám. Velice 

mě těší pravidelný zájem napřič generačním rozdílům, které ovšem na žíněnkách 

nesledujeme. Po připravené hodině je pro mě velkou pochvalou závěrečný potlesk 

s úsměvy a zájem o změny používaných cvičebních pomůcek. Jsme již početná skupina, 

letos přišly další zájemkyně, 

což mě samozřejmě velmi 

uspokojuje. Maminky, 

babičky, děkuji vám za 

projevovanou spokojenost. 

Každé úterý se těšíme na 

setkání, které sice někdy 

zabolí, ale vydržíme, děláme 

to pro sebe.                                                        

Všem ženám i jejich 

rodinám si dovoluji popřát 

klidné i sladké vánoční dny 

a zdraví po všechny týdny, 

měsíce v novém roce, ve 

kterém se budeme opět 

s radostí setkávat.                                         

Poděkování s přáním občanské spokojenosti v r. 2019 ode mne i všech cvičících žen patří 

vedení obce za trvalou podporu našich aktivit, přeji hodně síly, optimismus a pevné zdraví. 
 

                                                                                                      Libuše Rečková, cvičitelka 



Zprávy z farnosti 
 

Advent se chýlí ke konci, přesto dovolte krátké ohlédnutí za jeho prožitím v naší 
farnosti. Advent je začátek církevního roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. 
Je to doba očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce. 

 
V naší farnosti první adventní neděli pan farář při mši 
svaté požehnal dvacet pět adventních věnců, které si 
farníci přinesli. Každou středu v adventní době byly 
ráno od půl sedmé roráty, tedy mariánské mše svaté. 
Nejen děti přicházely do kostela s lucernami, po mši 
pak byla společná snídaně na faře a potom hurá do 

školy.  
Na svůj svátek 6. prosince k nám do kostela osobně zavítal 
svatý Mikuláš s anděly, aby obdaroval nadílkou všechny hodné 
děti.  
Druhou adventní neděli nám zpestřil svým vystoupením 
komorní sbor Nyklband, který již tradičně v našem kostele 
vystupuje. Pod vedením sbormistra Borise Nykla zazněly písně 
nejen s duchovní tématikou, které navodily příjemnou 
předvánoční atmosféru. 
Třetí adventní neděle je nedělí radostnou. Po mši svaté se 
konal Misijní jarmark, na kterém děti z Misijního klubka nabízejí své výrobky. 
Výtěžek je pak zasílán na konto Papežských misijních děl. Své výrobky děti budou 
také nabízet na Živém Betlému. 

  
 
„Narodil se Kristus Pán, veselme se, 
z růže kvítek vykvet nám, radujme se …“ 
 

Přejeme všem požehnané Vánoce a nový rok. 
 

 
Bohoslužby v kostele sv. Mikuláše v Tiché: 
 
24.12.2018  Vigilie Narození páně    20:30 hodin 
25.12.2018  Narození Páně     10:30 hodin 
26.12.2018  Svátek sv. Štěpána    10:30 hodin 
30.12.2018  Svátek sv. Rodiny     10:30 hodin  

- obnova manželského slibu 
31.12.2018  Silvestr      16:30 hodin 
   - poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 
01.01.2019  Panny Marie, Matky Boží   10:30 hodin 
06.01.2019  Zjevení Páně     16:30 hodin 
   - Tři králové, žehnání vody, křídy, kadidla a zlata 



Karel jubilant – nezmar s pevnou vůlí 

Snažil jsem se nabourat neduh dnešní doby, kdy se známí lidé míjejí bez pozdravu, 

anebo při  potkání hodí „nevšímáka“. Protože mi je podobná netečnost cizí, pozval jsem 

si na schůzku čerstvého osmdesátníka, Karla Piskoře. Když s ním rozmlouvám, všímám 

si každého jeho slovíčka. Mluví bez nadsázek, věcně, otevřeně.  Prostě Karel je zemitý 

člověk, který zažil vzestupy i pády. Zahlazuje jich do jedné roviny s výrokem: 

 

„ Co život přinesl, bral jsem to jako fakt, se 

kterým jsem se snažil vždy vyrovnat.“ 
 

Karel je rodák z podbeskydské obce Tichá, 
který již od mládí tíhl ke sportu. Za místní 
dorost hrával fotbal. Po vojně pracoval 
na kovárně v Tatře. Při svých parametrech – 
výška 168 a váha 58 kg, měl dispozice 
k provozování různorodých sportovních 
aktivit. V  době hlubokého socialismu se 
naskytovaly podmínky pro soutěžení v rámci 

Svazarmu. Pravidelně se zúčastňoval „Dukelského závodu branné všestrannosti.“ Když Karel 
po tomto úspěšném klání v těchto  závodech zjistil,  že se zlepšuje jeho zdravotní stav a záhy 
zmizely potíže s astmatem, uvědomil si příznivý dopad aktivního pohybu. Dalším podnětem 
bylo, když se v jeho blízkosti objevil člověk, který nastartoval jeho sportovní aktivitu směrem 
k běžeckému sportu.  Byl to Emil Hanzelka z Lichnova. V roce 1987 si Karel zaběhl zkušebně 
Cross hodinovku a následně Štramberskou desítku. Dva roky na to již slavil vítězství v tomto 
závodě své veteránské kategorii. 

To byl odrazový můstek pro jeho další kariéru kondičního běžce. Nedíval se na přibývající roky 
a začal pravidelně běhat. Jeho měsíční dávky činily přes 200 naběhaných kilometrů. Protože se 
chtěl pořád zlepšovat, nastudoval  odbornou literaturu  Cooprových testů. Základem 
provozování tohoto sportu byla obuv. V osmdesátých letech byl veliký problém sehnat vhodné 
běžecké boty pro tento sport. Jednou z cest pro místní kondiční běžce, byl dovoz maratonek ze 
slovenského Partizánského. Jenomže tehdejší boty vydržely pár měsíců. Karlovi se ale v roce 
1990 naskytla možnost jet za svým bratrem do USA, kde si pořídil výborné maratonky od firmy 
ASICS. V té době to byla ,,bomba“ pořídit si  obuv od této renomované firmy. Karel začal 
systematicky trénovat a v roce 1992 zaběhl svůj první maraton v Pardubicích. Věděl, že bez 
tempové vytrvalosti se nebude zlepšovat. Neustále zkvalitňoval svůj trénink a ve svých 58 
letech zaběhl Ostravský maraton v nádherném čase 2:53:24  hod. Tři roky na to zvládl 
„Vnorovskou desítku“  za  36:57 min. 

Z maratonem se rozloučil v roce 2004 v Ostravě, kdy pocítil, že jeho 
výkonnostní křivka padá dolů. Tuto královskou disciplínu absolvoval 
celkem 38 krát. Při vzpomínání mi sděluje fakt: „ Do každého závodu 
jsem šel s touhou se stále zlepšovat a ne udělat čárku za účast. 
Nejtěžším maratonem byl Chřibský a nejoblíbenějším Mělnický.“  
Karel v zimě vylepšoval svoji formu na běžkách, což dokládá jeho 
několikanásobná účast na Jizerské padesátce a ve vlídném počasí si 
navíc vylepšoval formu jízdou na kole. 
 

Z naší rozmluvy uplynula hodina. Karel ještě cestou ke dveřím 

mi vypráví, že nezanevřel na sport. Hravě zvládá  

třicetikilometrové túry v Beskydech. Když se naskytne 

možnost, vyráží na výlety po ČR. Nedají se na něm znát roky. 



Jeho  bojovnost a pevná nátura sklízí ovoce. 

 
Karle, do dalších let Ti přejeme pohodu a pevné zdraví!  

Členové  Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. 

Autor reportáže a fotogalerie: Jiří Harašta 

 

 

 

 
Vážení sportovní přátelé,                                                                                                                        
 
podzimní část soutěžního ročníku 2018/2019 je již minulostí a my  přinášíme 
poohlédnutí, jak si vedl náš klub, ale i zamyšlení do budoucna. 
Tichavské "A" mužstvo zopakovalo podzimní část jako přes kopírák s předchozí sezónou a 
skončili na 3. místě (8 vítězství, 3 remízy, 2 prohry) skóre 32 : 11 (nejméně obdržených 
branek v soutěži). Nejlepším střelcem se stal s 11 góly Dominik Kocián. 
Zimní přípravu odstartují hráči A týmu začátkem ledna 2019. Jarní sezóna začíná v neděli 
24. března 2019  15. kolem v Jeseníku a končí 16. června 2019 14. kolem v Raškovicích. 
V domácím prostředí nás čeká jen 5 utkání. 

Tichavské “B“ mužstvo po ukončení činnosti starších hráčů skončilo svou činnost a zbytek 
hráčů pokračuje v aktivní kariéře v TJ Sokol Kunčice (M. Havel, V. Havel, R. Hoffmann, J. 
Lukeš). V podzimní části skončili ve spodní polovině tabulky, ze 14 odehraných zápasů 
získali 14 bodů, (4 vítězství, 2  remízy, 8 porážek, skóre 21: 48).  Pozitivem je, že pomáhají 
udržet fotbal na další vesnici v Česku. Ono to totiž není samozřejmost, jen ke konci 
tohoto roku zanikne 82 klubů a v situaci, kdy kluby nemají mládežnická družstva, bude 
tato statistika narůstat.                                                                    

„Fotbal, ona sportovní chlouba našich otců a dědů, se pomalu potápí. Nejhůř je na tom 
podle všeho tam, kde míval kdysi silné a hluboké kořeny. Na venkovských hřištích, kam 
kluci dlouhá desetiletí natěšeně utíkali ze školy, aby po zbytek odpoledne mohli trénovat 
driblink a ukopávat si palce.“ 
Ta doba je, zdá se, pryč. Malých venkovských oddílů ubývá, hřiště chřadnou. A s nimi 
může odejít i kus tradičního komunitního  venkovského života, který se každý týden 
kolem fotbalu točil – utkání, fandění, setkávání…  
A když hledáte příčiny dnešního úpadku, nějakou jedinou, ani tu „hlavní“, těžko 
pojmenujete. Mohla by se jmenovat změna doby a životního stylu, ale pod tím se skrývají 
desítky faktorů.  Otřepaná fráze o nedostatku peněz v tomto případně ani zdaleka 
neobstojí. Problém peněz není klíčový, je to pouze jedna část onoho soukolí. Co tedy?                                                                                      
Chybí ti úplně nejdůležitější, oni malí natěšení hráči. Děti dnes obecně sportují méně. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR9obx1qjfAhUKLVAKHajzAKQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffotbalticha.regionycr.cz%2F&psig=AOvVaw1V3o0H4gPs2vOX-o1mz7HL&ust=1545198428706097


Sportují míň ve městech i na vesnicích. A když už sportují, tak mnohdy nechtějí hrát 
fotbal. Fotbal už není středobodem klukovského vesnického života po škole. Nejde 
všechno svádět jen na počítače a mobily.  Jsou tu další „moderní“ sporty nebo jiná využití 
volného času, za nimiž mohou rodiče své děti vozit i do blízkých měst.                                                                               
Fotbal patřil každý týden k neochvějným zábavám, kde se scházeli chlapi ze všech koutů 
vsi, aby si zahráli, zafandili, pokecali, vypili jedno dvě piva. Za nimi pak často přicházely 
ženy, které si tam řešily zase to své. Kde jinde, než na hřišti, vesnice tak pravidelně 
a intenzivně žila. 
Z toho vyplývá to poslední a ne příliš optimistické. S možným zánikem fotbalu na vsi 
přichází i eroze společenského života, sportu a zábavy, prostě úpadek komunitního 
života. Až na výjimky se totiž na horizontu neobjevuje nic, co by mohlo bývalou roli 
fotbalu důstojně vystřídat. Existující spolky hasičské a myslivecké mají akce jen 
jednorázové, několikrát za rok a fotbalu nemohou konkurovat. 
Tato situace se projevila u mládeže i v našem klubu. Díky posledním doplněním našimi 
odchovanci se nejeví tato situace katastrofálně u dospělých, ale kdykoliv se to může 
změnit. Příchody mladých se zastaví, současný kádr můžou postihnout odchody z různých 
důvodů a nastanou problémy. 
 
Naděje je v přípravce, která funguje a rádi mezi sebou uvítají další kluky i holky. V tom se 
jeví pozitivně i spolupráce se školou, v čele s paní ředitelkou, ale i panem učitelem.                            
Ale to jsou začátky a do mužů je dlouhá doba, uvidíme, jestli se nám podaří v budoucnu 
obnovit aspoň žákovské družstvo. U dorostu už to vypadá beznadějně, jelikož na okrese 
působí jen ve městech, která hrají vyšší soutěže nebo v jiných okresech ,  na novojičínsku 
se dorostenecké soutěže vůbec nehrají. 
Takže prozatím vstupujeme do roku, v němž si připomeneme 75 let od založení 
fotbalového klubu v Tiché s nadějí, že budeme pokračovat v odkazu našich otců a dědů a 
že pro tichavský fotbal nenastala hodina pravdy a nebude následovat v brzké době osud 
Sokola.   
 
Na závěr  ti nejmenší fotbalisté, u kterých je již druhou sezonu zavedeno pravidlo, že se 

výsledky nepočítají do tabulky a hrají fotbal jen pro radost a k té je potřeba vyhrát, že? 

Během podzimu venku si moc radosti neužili (hrají bohužel proti starším soupeřům).  

Ale na posledních dvou turnajích v hale si to vynahradili, proto doufejme, že to bude pro 

ně povzbuzení do další činnosti pod vedením M. Krpce, M. Genzera i L. Vaňka, za což 

jim všem patří naše poděkování. 
Všechny podzimní výsledky i Zimní  ligy starší přípravky naleznete na: 
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/homepage/64f6a91b-d75d-417b-aec9-bbd9dc7d5f73 
 
Děkujeme za podporu obci Tichá a dalším partnerům, kteří se podíleli na naší činnosti ! 
 
Závěrem děkujeme za přízeň a podporu našich hráčů nejen na domácím hřišti a přejeme 
všem naším fanouškům, příznivcům, sponzorům a partnerům klidné prožití svátků 
vánočních a vše nejlepší do nového roku 2019! 

 
                                                                               Vratislav Zeman, předseda SK                                                                                                                      

https://souteze.fotbal.cz/turnaje/homepage/64f6a91b-d75d-417b-aec9-bbd9dc7d5f73


 

 

VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 
 

 

 

 

29.9.2018 Nitra - Slovensko 

37. ročník Memoriálu J. Svitača a Medzinárodné M-SR U23 v zápase ve volném stylu  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Samuel Srněnský příprava C 22 kg 1. místo 

Sebastián Srněnský příprava C 28 kg 2. místo 

Damián Večeřa příprava C 28 kg 3. místo 

Václav Petr U 23 125 kg 3. místo 

Rostislav Švihálek příprava C 22 kg 8. místo 

 

 

20.10.2018 Třinec 

47. ročník Velké ceny Třince v zápase rečko-římském 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Jan Zátopek senioři 130 kg 1. místo 

Václav Petr senioři 130 kg 2. místo 

Stanislav Bordovský žáci 75 kg 4. místo 

Vít Vlček žáci 85 kg 4. místo 

 

 



 
 

 

27.10.2018 Nový Jičín 

Náborový turnaj mini zápasníků v zápase ve volném stylu 

 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Samuel Srněnský příprava C 26 kg 1. místo 

Sebastián Srněnský příprava C 31 kg 1. místo 

Rostislav Švihálek příprava C 25 kg 1. místo 

Barbora Svobodová  příprava C 28 kg 2. místo 

Adam Brettšnajdr  příprava B 43 kg 3. místo 

 

1.12.2018 Čechovice 

XIV. ročník turnaje v zápase řecko-římském „O pohár Františka Nesvadbíka“  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Sebastián Srněnský příprava C 31 kg 2. místo 

Samuel Srněnský příprava C 25 kg 3. místo 

Damián Večeřa příprava C 28 kg 3. místo 

Rostislav Švihálek příprava C 22 kg 4. místo 

 

8.12.2018 Havlíčkův Brod 

MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ V ZÁPASE ŘECKO-ŘÍMSKÉM  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Sebastián Srněnský příprava C 33 kg 1. místo 

Samuel Srněnský příprava C 25 kg 2. místo 

Damián Večeřa příprava C 28 kg 2. místo 

Rostislav Švihálek příprava C 22 kg 3. místo 

Barbora Svobodová  příprava C 28 kg 4. místo 

Matěj Svoboda přípravka B 31 kg 6. místo 
 

 



 
 

 

 

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 

 

 



 

spolek TICHÁNEK, z. s. informuje … 
 

Sedm let se snažíme přispět ke  zpestření života v naší obci, a tak i v tomto roce jsme 
nelenili.  

Na jaře a na podzim se uskutečnil tradiční Bazárek dětských věcí, který se 
těší velké oblibě nejen místních, ale i přespolních maminek a tatínků. Výtěžek jde 
vždy na některou z dalších akcí, které pořádáme. Velké poděkování patří všem 
dobrovolníkům, kteří pomáhají jak při přebírání, tak především při kompletaci 
věcí. 

Den Země pro děti ze základní a mateřské školy se tentokrát uskutečnil 
netradičně, a to formou exkurzí. Děti z mateřské školy navštívily Beskydské nebe – 
tedy naučnou stezku, která vznikla na Horečkách ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, děti z 1. a 2. třídy se 
vydaly k Satinským vodopádům a 3. - 5. třída se 
účastnily exkurze na skládce v Životicích, kde byl 
pro ně připravený zábavný i naučný program.  
Zábavné odpoledne pro celou rodinu – to je cíl 

každoročního Dne pro Tichou, který se 
uskutečnil 14. září. I když letos počasí zlobilo, 
přesto jsme rádi, že se mnozí z vás nenechali 
odradit a na fotbalové hřiště jste dorazili. Program i 
letos byl bohatý: vše zahájilo vystoupení dětí ze školky a školy, výborně jsme se 
pobavili s ilustrátorem A. Dudkem, zajímavé bylo představení kouzelníka. Hudební 
kulisu obstarala cimbálová muzika FCM Radegast, která hrála k poslechu i tanci.     
 

Letos jsme se také zapojili do příprav tří výstav, které se 
konaly ve výstavní síni. Ve spolupráci s komisí pro mládež a 
sport to byla začátkem roku výstava s názvem Sportovní 
úspěchy občanů Tiché a v červnu výstava Tichavští 
cestovatelé. Na podzim pak u příležitosti 100 let vzniku 
republiky jsme se ve spolupráci s komisí pro kulturu a 
historii obce podíleli na instalaci výstavy, která mapuje 100 
let v Tiché.  
 
Děkujeme touto cestou všem příznivcům, kteří se našich akcí 
účastní a jakoukoliv formou přispívají ke zdárnému průběhu.  
 

Doufáme, že vaši přízeň neztratíme a do nového roku 2019 přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti, úspěchů a pohodu v rodinách.   
 
 

Informace o spolku naleznete na internetových stránkách: 
www.tichanek.iplace.cz 

 
 



40 let od založení klubu důchodců v Tiché 

 
Před 40 léty 2.12.1978 byl v Tiché založen klub důchodců. Na založení se podíleli např. 

Lenka Eliášová (Fojtíková) za sociální komisi, p. Drozd, Jurek, Petřík a další. Klub vedla 

p. Beranová. Začátky nebyla snadné. Zájemci se scházeli nepravidelně ve staré škole, kde 

prostory nebyly ideální.  Teprve od roku 1983 začal klub pracovat naplno až přidělením 

místnosti v budově MNV, kde se uvolnily prostory po JZD.  Klub začala vést p. Františka 

Kovářová, která zároveň vedla kroniku klubu, a to až do roku 2002. Klub začal 

spolupracovat se všemi složkami v obci. Ve spolupráci s nimi pořádali Přátelské večery, 

jezdili na zájezdy apod.  

 

V roce 1985 se přízemí budovy MNV  přestavělo a klub dostal novou podobu a novým 

vybavením a s novým řádem. Návštěvnost se stále zvyšovala díky pestrému programu. 

Pořádali různé přednášky, vycházky do okolí, besedy,  posezení s místní kapelou (OB 

Tichá,  MUŠ), smažení  vaječiny a opékání vuřtů v přírodě, navazovali spolupráci s kluby 

důchodců z okolí.  

 

Od roku 2007 se změnilo vedení, vedoucí se stala p. Alena Lipková, kronikářkou p. 

Ludmila Bílková a pokladnu vedla p. Marie Kurečková. Byla navázána spolupráce se 

Svazem tělesně postižených (STP) ve Frenštátě a Klubem důchodců v Paskově.  Začalo se 

jezdit do ostravských divadel a do Klubu důchodců v Paskově na Pochování basy a 

Vinobraní. Na oplátku paskovské Jiřinky vystupovaly na Seniorských odpoledních u nás.  

Nadále se jezdilo na zájezdy, které si klub už pořádá sám a do ostravských divadel. Od 

roku 1978 trvá dodnes spolupráce s p. Zorkou Matouškovou, která s dětmi obohacovala 

hudebními vystoupeními různé akce. Od roku 2011 se schází pod jejím vedením pěvecký 

soubor důchodkyň Šáteček, který rovněž můžete slyšet vystupovat na veřejnosti. Šáteček 

zve do svých řad každého, kdo rád zpívá. 

 

Ke změně vedení klubu dochází i v roce 2014, p. Lipkovou nahradila p. Jindřiška 

Nováková, kroniku vede p. Jiří Vraspír a pokladnu p. Marta Vaňková. Klub začal využívat 

akcí pořádaných Krajskou radou seniorů. Zúčastnili jsme se  exkurze do Vítkovic a na 

Slezskoostravský hrad  u příležitosti Dne seniorů, akce pořádané MPSV v Novém Jičíně. 

V roce 2015 dostal náš klub ocenění Krajské rady seniorů  za svoji aktivitu. Členů 

v našem klubu nějak nepřibývá, a to je škoda, protože s každým nový seniorem přijde i 

nový nápad a nové nápady jsou vždy potřeba. Obec nám umožnila informovat veřejnost o 

naší práci novou vývěsnou skříňkou, kde informujeme o akcích klubu.  

Těch 40 let jsme se rozhodli v klubu oslavit. 21.11.2018,  proto jsme  pozvali všechny 

žijící bývalé členy klubu, svaz TP z Frenštátu a KD Paskov, který se však omluvil. Přišla i 

nejstarší  členka p. M. Rečková (95 let), dále p. J. Petrová, A. Murasová, J. Zátopková, J. 

Štefková. Ostatním  pozvaným  zabránila v účasti zdravotní indispozice. K dobré náladě 

přispěl i Šáteček.  Zábava při harmonice p. B. Holuba byla skvělá a všichni si procvičili 

své hlasivky. 

 

Jsme rádi, že nám obec umožňuje scházet se ve vylepšených prostorách klubu, finančně 

nás podporuje a  zároveň děkujeme za dobrou spolupráci i ostatním komisím obce. 

Za klub důchodců  -  Jindřiška Nováková 



 
Spolek TICHÁNEK pořádá 

pravidelná cvičení s rodiči a dětmi 
ve věku od 1 do 3 let 

            

Kdy:  Cvičení proběhne každé úterý od 8:30 – 9:30 a začíná se již 15.1.2019  

Kde:   MŠ Tichá, 1. patro 

Cvičení povede:   Miroslava Chludová 

Co si vzít  s sebou:   přezůvky,  svačinku a něco na pití  

 

 

 
 

Na případné dotazy Vám ráda odpoví cvičitelka Mirka na tel. čísle 732 222 898 

 
 



 
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy 

 
PASTÝŘI, VSTÁVEJTE… 

Tradiční tříkrálový koncert. 

Chrámový sbor ze Štramberka a kvartet Komorního souboru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína.  

V sobotu 5. ledna 2019 v 16.00 hodin. 

Kostel sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

 

ČTVRTEČNÍCI: 120 LET OD VYSVĚCENÍ KAPLE NA RADHOŠTI 

Z historie kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. 

Přednáší Drahomír Strnadel, předseda Matice Radhošťské. 

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 v 17.00 hodin. 

Podkroví muzea ve Frenštátě p. R. 

Vstupné: 30,- Kč.  

 

POLOLETÍ V MUZEU 

Program pro žáky základních a středních škol. 
Komentovaná prohlídka stálých expozic, beseda Aj, ta sláva zbojnická, dílna šikovných rukou, střelba na 

laserové střelnici. 

V pátek 1. února 2019 od 9.30 – 12.00 hodin. 

Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí. 

 

MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM DĚKUJE SVÝM PŘÁTELŮM A 

NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ A PŘEJE VŠEM DOBRÝ ROK 2019 

 

 

 



Otevírací doba: 

úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

neděle 9.00 – 15.00 

www.muzeum-frenstat.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 
lednu a únoru 2019: 
 

70 let  Marie  Čuntová 

  František Havel 

  Jan Hipík 

  Marie  Kociánová 

  Jindřiška   Nováková 

  Marie  Rečková   

   

75 let Jiří  Fojtík 

  František  Vaněk 

  Ladislav  Vaněk 

    

80 let Josef  Hrnčíř 

  Zdenka  Štefková 

 

86 let Marie  Holubová 

  Zdeněk  Žabka   

 

90 let Věra  Mladěnková 

 

91 let Františka  Kovářová 

 

93let  Eliška  Oherová 

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

  

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


 
 

 



 
 



 
 

 



Placená inzerce: 
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