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„Obec občanům a občané obci“ 
 

 
Letní prázdninové měsíce se mílovými kroky blíží ku svému závěru. Nadělily nám 
spoustu teplých dnů a sluníčka, proto věřím, že si každý z vás uvědomil, jak je 
příjemné a tělu prospěšné mít se kam před přímým zářením schovat a zalézt do 
stínu. Proto bychom vždy velice pečlivě měli zvažovat, zda kácení dřevin, které 
máte občas pocit, že Vám překáží, je opravdu nutné. Dřeviny právě naopak vám 
dělají větší službu, než si dokážeme sami představit. I proto, pokud je to jen 
trochu možné, mělo by dřevin spíše přibývat. I obec Tichá má v plánu v průběhu 
podzimu vysadit několik dřevin na obecních pozemcích. 
V obci probíhají dokončovací práce na několika stavebních objektech obce a další 
práce budou na podzim započaty, např. rekonstrukce chodníkového tělesa pod  
 
kostelem. U nově osazených hlásičů místního rozhlasu bude probíhat zkušební 
provoz.  
V příspěvkové organizaci obce Základní škole a mateřské škole v Tiché se 
změnilo ke dni 1. 8. 2018 vedení. Novou paní ředitelkou se stala Mgr. Lucie 
Dobiášová. Přeji jí i touto cestou hodně zdaru. 
Zároveň děkuji jménem obce dosavadní paní ředitelce Mgr. Iloně Hrdé za vstřícné 
jednání a dobrou dlouholetou spolupráci a přejeme jí mnoho krásných 
odpočinkových dnů. 
Vzhledem k tomu, že mé čtyřleté funkční období na postu starostky obce Tichá od 
doby 4.11.1014 se blíží ke konci, dovolte abych poděkovala všem, kteří přispěli 
svým jakýmkoliv přičiněním k lepšímu veřejnému životu, i z hlediska komunitních 
akcí. Je nutné vyzdvihnout jistě velmi kvalitní práci všech komisí obce – komise 
pro kulturu a historii obce, sociální, životního prostředí a komise pro mládež a 
sport a také výborů obce – kontrolnímu a finančnímu. Věřím, že jste všichni 
během posledních let zaznamenali vzestupnou tendenci zajišťovaných akcí a 
zkvalitňování zázemí nejen pro tyto akce. I vzhledem k tomu, že po celé čtyři roky 
vedení obce pracovalo s částečně okleštěnými rozpočty také proto, že od roku 
2014 do roku 2019 pravidelně měsíčně odchází platba ve výši 200 tis. Kč jako 
splátka úvěru za zřízení vodovodního řádu na dolní konec obce Tichá. I přesto se 
nám dařilo realizovat projekty, na jejichž většinu se obec k pokrytí nákladů snažila 
vždy pokud možno získat i finanční podpory – dotace. Mnoho projektů bylo 
zahájeno hned od roku 2015 a mnoho projektů je již nachystáno a rozpracováno 
na roky 2019, 2020, potažmo 2021. Chci taktéž poděkovat za vstřícné jednání při 



zasedáních zastupitelstvu obce, jež jednalo korektně a ku prospěchu občanů. 
Jedním z několika posledních počinů bylo i schválení koupě objektu bývalého 
Svazarmu do majetku obce. Tuto nemovitost taktéž hodlá obec v nastávajících 
letech rekonstruovat, a to za přispění jedněch z posledních možných avizovaných 
finančních prostředků Evropské unie. Je však nutno zdůraznit, že je zde stále 
několik dalších nemovitostí v majetku obce, které také vyžadují svou obnovu. A 
v neposlední řadě chci poděkovat i Vám, kteří, ač práce máte všichni jistě nad 
hlavu, bez ostychu a poukazování, sami zvelebujete svá okolí, udržujete nejen 
pozemky své, ale i okolní. 
 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

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

 
 

 

 
 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
provozovna Frýdlant n. O. ,  v měsících září a říjnu 2018: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   září   05.09. 2018  19.09.2018   
   říjen   03.10.2018  17.10.2018  31.10.2018 
 
  

 ČEZ Distribuce, a.s., oznamuje přerušení dodávky el. energie: 
Ve středu 05.09.2018 v době od 7:45  do 19:15 hodin v části obce Žuchov, ale jen 
v omezeném okruhu poblíž provozovny Pneuservis Zátopek 
 

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

 

P o z v á n k a  

na zasedání č. 26/2018 Zastupitelstva obce Tichá 

ve středu 19.09.2018 v kulturním domě od 17:00 hod. 

 

Program bude upřesněn na pozvánce zveřejněné na úřední desce obecního úřadu 

a na webu obce. 

 
 

mailto:starosta@ticha.cz


 
 

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev obcí v roce 2018 

 
Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve 
statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho 
městských částí (dále jen „volby do zastupitelstev obcí“) vyhlásil prezident republiky 
svým rozhodnutím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.  
 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, 
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
Volební místnost v obci Tichá – místnost klubu důchodců na Obecním úřadě 
v Tiché. 
 
Volič  
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále 
jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo 
volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního 
úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.  
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky k 
Evropské unii, na základě které mohou hlasovat v České republice i občané z jiných 
členských států Evropské unie s tím, že na základě judikatury a přímého účinku 
evropského práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu 



občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné 
obci.  
 
Volební místnost  
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený 
nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno 
do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových 
chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být 
pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který 
musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.  
 
Hlasovací lístek  
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. 
V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na 2. straně. 
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva 
obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, 
jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, 
individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o 
členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na 
hlasovacím lístku uveden zkratkou.  
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o 
škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, 
neobsazené.  
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro 
danou obec funkci registračního úřadu.  
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné 
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího 
lístku.  
 
Prokázání totožnosti a státního občanství  
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a 
státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též 
občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého 
údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu 
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  
 
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování  
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit 
hlasovací lístek jedním ze způsobů:  
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci 
volen.  



2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno.  

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, 
že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.  
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.  
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný 
kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas 
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva.  
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro 
tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v 
prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.  
 
Hlasování do přenosné volební schránky  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.  
Pokud tedy vaše zdravotní důvody neumožňují provést hlasování ve volební místnosti a 
budete chtít hlasovat do přenosné volební schránky, volejte na tel. č. 556 858 128, ve 
dnech voleb na tel. č.  721 357 542.  
 

 

Škola informuje:  
 
Prázdniny končí, nový školní rok je tady a my se těšíme na Vás 
a vše hezké, co nás čeká. 
 

Naše nové prvňáčky s jejich rodiči a ostatní žáky srdečně 
zveme k slavnostnímu zahájení školního roku 2018/2019 
 

v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin 
za příznivého počasí na hřišti vedle budovy základní školy. 

 

S sebou přezůvky. 
 

Od 4.9. budou s velkou pravděpodobností zajištěny obědy a činnost školní družiny bude 
zahájena 4.9.2018. 

Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy 



SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ, 

ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU 
 

Tato akce proběhne v pátek  5. října  a  v sobotu 6. října  2018.  
 

Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích 

podle uvedeného rozpisu:  
 

05.10.2018   15:00 – 15:30 Žuchov – u domu č.p. 386 

15:30 – 16:00  Žuchov – u domu č.p. 244  

16:15 – 16:30  Niva – u domu  č.p. 319  

16:45 – 17:00  Pružiny – u domu č.p. 283  
 

06.10.2018  09:00 – 11:00  u Vašíčkova mostu  

09:15 – 11:15  u pěstitelské pálenice  

09:30 – 11:30  střed obce – parkoviště  

09:45–  11:45  u střediska ZD Tichá  

10:00 – 12:00  u ČOV  

10:15 – 12:15  u dolní prodejny  

10:30 – 12:30  u domu č.p. 33  
 

Sběr nebezpečných odpadů provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice, na 

následujících stanovištích:  

06.10.2018  11:00 – 11:30   pěstitelská pálenice  

11:30 – 12:00   střed obce – parkoviště  

12:00 – 12:30   dolní prodejna  
 

Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude proveden jednotkou SDH Tichá v 

sobotu 06.10.2018.  Šrot ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V případě 

většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte obecní úřad – 556 858 128, 

kde si dohodnete termín vývozu přímo od vašeho domu.  

 

 
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!!! 
 

mailto:katerina.linartova@frenstat.charita.cz


          

Naši mladí hasiči… . 
 

Aktivní týden v červenci   

prožila dvacítka našich mlaďoučkých hasičů na soustředění 

v přírodě u Krnova. Pod vedením odborných instruktorů děti 

pracovaly na fyzické zdatnosti a odbornosti nejen hrami, ale i upevňovaly souhru pro 

závodní útok či štafetu. Na 

závodech úspěch přeje 

připraveným, o to našim 

malým jde. Dobře nasyceni 

navštívili všichni z Tiché i 

požární zbrojnici v Bruntále, 

kde byli všichni překvapeni 

profesionálním vybavením a 

přátelským přijetím. 

Dospěláci prožili s dětmi 

zajímavý týden dovolené a za 

jejich ochotu, starostlivost a 

bezva nápady jim patří velký 

dík. 
 

 

Sobota 11. srpna 

Když od rána prší, nebývá moc příležitostí k úsměvu. Ovšem na našem fotbalovém hřišti 

je pečlivě připravena pohárová soutěž O pohár starosty SDH a dobrá pohoda se dá 

předpokládat i kvůli oblíbenému občerstvení. Pozvánku přijaly okolní sbory 

s mládežnickými družstvy. Deštivé ráno v kombinaci s prázdninami = miniúčast. 

Náklonnost prokázali jen bojovníci z Trojanovic a aktivní účast se i jim vyplatila. Po 

kvalitních útocích žáků se pro 

radost dětí také muži i ženy 

v touze po rekordu   vyhecovali 

k závodům. V součtu přítomní 

viděli 16 startů k úspěšným 

útokům. Zvítězili všichni 

účastníci, zlaté poháry a medaile 

za 1. místa si zaslouženě odvezli 

hosté do Trojanovic. Za jejich 

přítomnost děkujeme, přispěli 

k přátelské, veselé náladě.  Když 

v polovině dne svítí sluníčko, 

rozchází se z akce dobří lidé 

s humorem a uspokojením.   

 

Naši aktivní členové SDH tvoří pevný základ sboru, jejich aktivita v obci je vidět, už by si 

zasloužili splnění finančně nákladného přání: mít vlastní spolkový prapor. 
                                                                                                                   A.Korčeková 



 

MYSLIVECKÝ KROUŽEK V TICHÉ 

 
Členové Mysliveckého spolku Hubert Tichá se rozhodli dětem z 
MŠ a ZŠ Tichá zkrátit poslední dny ve školních lavicích před 
letními prázdninami a uspořádali pro ně v úterý 26.06.2018 
myslivecké dopoledne. 
 

Děti postupně procházely celkem pěti stanovišti, na kterých se dozvěděly, kdo je 
myslivec a co všechno musí znát. Měly možnost rozpoznávat stopy a hlasy naší zvěře a 
ptáků. Za doprovodu harmoniky si mohly zazpívat myslivecké písničky a naučit 
myslivecká říkadla a hádanky. Velkými lákadly pro děti byla také lukostřelba a 
především pomazlení s našimi psími pomocníky. 

 
               Celý průběh 
mysliveckého dopoledne 
hodnotíme velice kladně 
a doufáme, že si děti 
odnesly spoustu nových 
vědomostí z naší přírody.  
 
Poděkování patří členům 
MS Hubert Tichá, kteří se 
na akci podíleli, obci 
Tichá za podporu a v 

neposlední řadě  Okresnímu mysliveckému spolku Nový Jičín, který nám k programu 
zapůjčil dřevěné výukové pomůcky. 
 
Protože si uvědomujeme, jak je důležité u dětí prohlubovat kladný vztah k přírodě, 
nově zakládáme od září myslivecký kroužek pro děti od 6 do 15 let.  
První schůzka se bude konat  
 

ve středu 03.10.2018 od 16 hodin na myslivecké chatě. 
 

Další schůzky pak každou středu ve stejný čas. Děti si mohou přihlášku vyzvednout u 
svých třídních učitelek nebo si o ni rodiče mohou napsat na email: 

mysliveckykrouzekticha@seznam.cz  
Vyplněné přihlášky odevzdejte třídním učitelkám, případně zašlete na uvedený email 

do 20.09.2018. 
 
Za MS Hubert Tichá 
Jana Vaňková, vedoucí mysliveckého kroužku 
 
 

mailto:mysliveckykrouzekticha@seznam.cz


Duchovní slovo 
 
Milí Tichavjané! 
 
Člověk se ani nenaděje a nachází se na konci letních prázdnin, snad pro mnohé i na 
konci dovolených. Čas se nedá zastavit, ale pouze využít, aby nám byl 
ku prospěchu. Věřím, že čas prázdnin a dovolených nám pomohl občerstvit síly, 
něco pěkného prožít, aby náš život nebyl jenom o honbě za práci, penězi, ale také 
časem prožitým s druhými. Čas je život a žádný z nás nezná jeho délku. Ať čas 
našeho života je krátký nebo dlouhý, je potřeba ho naplnit něčím smysluplným a 
užitečným. Pokud se nám podaří život naplnit květy dobra a lásky, jistě takový život 
bude krásný a naplněný. Takový život se stává darem pro druhé a je i radostí pro 
Boha. 
 
15. srpna slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie  a právě na životě Marie bych 
chtěl ukázat na krásu využitého času. Toto tajemství nanebevzetí Panny Marie nám 
říká, že Panna Maria byla s tělem a duší vzata do nebe. Panna Maria dostala zvláštní 
milost neposkvrněného srdce,  a tu si dokázala uchovat po celý život. V životě ničím 
nezhřešila a nezarmoutila Boha, proto na konci života byla vzata s tělem do nebe. 
Maria, Matka Ježíšova, je už oslavená v nebi a stává se pro nás obrazem a počátkem 
církve. To, co vidíme na Marii, že je oslavená v nebi, se má jednou naplnit i na nás. 
Maria je pro nás NADĚJÍ, že i přes naše hříchy dojdeme odpuštění a dosáhneme 
stavu oslaveného – stavu blaženosti. V nebi na konci věků dostaneme nové tělo 
oslavené při vzkříšení. Maria je pro nás ÚTĚCHOU, že i přes naše upadnutí do 
hříchu, jsme spaseni,  dosáhneme odpuštění a budeme moci přijmout dar věčného 
života, který se odehrává ve spojení s Ježíšem Kristem, naším Spasitelem. Člověk je 
stvořen v jednotě těla i duše, což jsou konstitutivní prvky člověka, i když 
v okamžiku tělesné smrti ztrácí tělo, při vzkříšení dostane tělo nové. Tuto pravdu 
potvrzuje Kristovo vzkříšení a jeho zjevování lidem po jeho smrti. 
 
Život kráčí stále v před, z jedné strany zastaví se naše pozemské putování před 
bránou smrti, ale z druhé strany tím vše nekončí, vše kráčí dál ke vzkříšení na konci 
věků. Každý člověk si střádá poklad – našich skutků, který rozhodne, jaký úděl bude 
sdílet po smrti – ten dobrý anebo zlý. Zlý úděl je být bez lásky uzavřen ve svém 
sobectví a pýše. Věřím, že v hloubi srdce si každý přeje dosáhnout dobrého konce a 
tak přebývat v Boží blaženosti, která je cílem a nejvyšší krásou lidského života.  
 
Přeji všem Tichavjanům, ať se ničím nenechají odradit od dobrých skutků, vše 
vydrží a jednou se navěky radují z dobrého života naplněného LÁSKOU, jehož 
zárukou je Boží nekonečná a věčná láska.  
 

otec Petr 
 
 



 

 

 
 

 



VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 
 

 

 

23.6.2018 Brno 

Velká cena města Brna v zápase ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Martin Šoukal muži 70 kg 10. místo 

Václav Petr muži 125 kg 4. místo 

 

 
Dne 11.8.2018 jsme jeli k našim sousedům do Povážské Bystrice na první Beach Wrestling v naší 

historii. Z toho netradičního turnaje jsme přivezli dva poháry za druhá místa. 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Martin Šoukal muži 70 kg 2. místo 

Petr Bordovský muži 97 kg 2. místo 

 

 
 

 

POZVÁNKA NA TURNAJ: 

 
Přijďte podpořit naše nejmenší zápasníky na 

Tichavský náborový turnaj v zápase ve volném stylu, 
který proběhne v sobotu 22. září od 10:30 hodin v kulturním domě v Tiché. 
 

Petr Bordovský,  předseda zápasnického oddílu 



 

Czech Cykling Tour opět v Tiché 
 
 

V pátek  10.8. před 
bouřkou jsme mohli opět 
povzbuzovat mezinárodní 
závod cyklistů. V etapě 
198 km z Olomouce do 
Frýdku-Místku  prosvištělo 
kolem nás i sedm českých 
závodníků, kteří se nám 
v rychlosti ztráceli mezi 
Italy, Rakušany….. 
 

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

 
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 
září a říjnu 2018: 
 

70 let  Hana Štefková 

  Jiří  Vraspír   

   

75 let Alojz  Borsík  

 

80 let Karel  Piskoř 

 

85 let Hedvika  Žižková   

 

86 let Jaromír  Vachun   

 

87 let Marie  Vašínková 

 

89 let Marie  Konvičková 

   

96 let Božena  Marková 
************************************************************************ 



 

Český zahrádkářský svaz v Tiché pořádá  

výstavu ovoce, zeleniny, květin, výrobků a výpěstků 
v sobotu 22. a v neděli 23. září 2018 v zahrádkářském domě. 

 
Pokud budete chtít přispět svými výpěstky či jinými výrobky,  

doneste je v pátek 21. září 2018 dopoledne do zahrádkářského domu,  
kde se bude výstava připravovat. 

 
MOŠTOVÁNÍ  - bude zahájeno v úterý 4. září 2018 
    - následně vždy v úterý a ve čtvrtek 
       v době od 14:00 do 17:00 hodin 
Větší množství je nutno dohodnout s vedoucím moštárny p. Pavlem Kahánkem na 
tel. č. 602 791 177. 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

Cvičení pro ženy v místní tělocvičně: 
 

 

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ   

- pod vedením p. Liby Rečkové  

      - každé úterý od 02.10.2018  

vždy  od 18 do 19 hodin 
 

 

 

Intervalový trénink pro ženy  

      Posilování všech svalových skupin na dynamickou 

hudbu. Cvičení pomáhá   zlepšovat celkovou kondici, 

zdatnost a výkonnost.  

Začínáme v pondělí 17. září 2018. 

                        

Společně si dáme do těla                                                                                    

                                                                                               Instruktorka Mgr. Dana Kocourková 

 

 

 



KOMISE PRO KULTURU A HISTORII OBCE VÁS ZVE NA 
AKCE DO KULTURNÍHO DOMU: 
 
6.10.2018  Randění po třicítce 
   - Divadlo u Lípy z Ostravy Zábřehu 
   - začátek v 18 hodin, vstupné 50 Kč 
 
20.10.2018 Krmášová zábava 
   - začátek ve 20 hodin, vstupné 50 Kč 
 
27.10.2018 Připomenutí 100. výročí vzniku ČSR 

   - vysazení pamětní lípy 
- koncert Dechového orcherstru Štramberk 

 - Zvěřinové hody – MS Hubert Tichá 
    

 

Bližší informace k plánovaným akcím budou uvedeny na plakátech!!! 
 

 
 

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 

Interaktivní program pro školy o využití rostlin v lidové kultuře. 

Víte, odkud pochází nejstarší „recept“? Na co se užíval heřmánek, zeměžluč nebo jitrocel? Proč se 

netřesk dával na střechy a hadinec do myších děr? Účastníci zjistí, jak se dělá herbář, a poslechnou si, jak 

se léčivé rostliny promítly do písní a lidové slovesnosti. Součástí programu je prohlídka výstavy Léčivá 

síla a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska.  

Program probíhá od 4. – 27. září 2018 

Účast na programu rezervujte na 

tel. 553 034 040, 732 328 944 

e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz 
 

ČTVRTEČNÍCI: TISÍC TVÁŘÍ INDIE 

Putování po Indii ve fotografiích a osobních vzpomínkách. 

Přednáší Martin Trubač. 

Ve čtvrtek 4. října 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 

sobota a neděle 9.00 – 15.00 

www.muzeum-frenstat.cz 
 

 

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


 
 
 



INFORMAČNÍ CENTRUM FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM – PLÁNOVANÉ AKCE: 

 

31.8.-2.9.2018, Frenštát p.R. náměstí 

RENAULT CONTINENTAL B7 

Mistrovství ČR v horském maratonu dvojic. Extrémní přechod Beskyd Javorový - Javorník. 

V neděli 2. 9. od 9 hodin se na náměstí ve Frenštátě p. R. uskuteční koncert kapely TING. Přesné 

informace na www.beskydskasedmicka.cz nebo na samostatných plakátech. 
 

1.9.2018, Frenštát p.R. Liščí mlýn 

XII. VALAŠSKÝ SEPTEMBERFEST - pivo, gril 
 

14.-15.9.2018, 20:00 hod., Frenštát p.R. kino 

Amatérská divadelní společnost WATERLOO 

Éric-Emmanuel Schmitt: HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY 

Na první pohled to vypadá morbidně. Hotel mezi světy je totiž místo, kde se nacházejí ti, kdo se 

ocitli mezi životem a smrtí. Na druhé straně je tu šance něco podstatného poznat, něčemu 

důležitému porozumět. A že mezi životem a smrtí mohou nastat i komické situace? Přijďte se sami 

přesvědčit. 

Rezervace vstupenek od pondělí 27.8.2018 v TIC Frenštát p.R. 
 

15.9.2018, 13:00 hod., Radhošť kaple sv.Cyrila a Metoděje 

Bohosužba - 120 let výročí posvěcení kaple 

Svatý Cyril a Metoděj přišel na Moravu v roce 863... to je letos 1155 let :-) 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti byla vysvěcena 10. září 1898 panem arcibiskupem 

Theodorem Kohnem za přítomnosti 40 kněží a cca 30 TISÍC lidí z celého širokého okolí, z Čech, 

Moravy, Slezska a Uher. Tak to máme letos 120. výročí :-) 

http://www.matice-radhost.cz 
 

18.9.2018, 19:00 hod., Frenštát p.R. Dům kultury 

Abonentní koncert - Beladona Quartet 

Pod tímto názvem se skrývá skvělá formace čtyř mladých dam, prezentující rafinovaná aranžmá 

známých hudebních děl. Všechny hráčky jsou absolventkami JAMU v Brně, vedoucí souboru, 

violoncellistka Pavla Jahodová pak rovněž Vysoké hudební školy v německém Výmaru. 

Na profesionální brněnské hudební scéně je můžete slyšet na koncertech a představeních 

Filharmonie Brno, Národního divadla Brno a Městského divadla Brno. Kromě hry v orchestrech se 

dámy věnují bohaté komorní činnosti v klasické i populární oblasti. 

Vstupné 200 Kč 

Kvarteto má od svého založení v roce 2002 na svém kontě řadu vystoupení u nás i v zahraničí. Od 

roku 2013 spolupracuje kvarteto s legendárním multiinstrumentalistou Jiřím Stivínem. 
 

20.9.2018, 18:00 hod., Frenštát p.R. Dům kultury velký sál 

Robert Křesťan a Druhá tráva 

Koncert k příležitosti výročí firemních narozenin společnosti LOGIS a.s. 

Vstupenky k dispozici zdarma v Turistickém informačním centru Frenštát p. R. 
 

22.9.2018, 10:00 hod., Frenštát p.R. Horečky věž skokanského můstku 

Vertikální Horečky 2018 

BUĎTE U TOHO S NÁMI! SVOU ÚČASTÍ I AKTIVITOU PŘISPĚJTE NA ROZVOJ TOHOTO 

IKONICKÉHO MÍSTA - SYMBOLU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

29.10.2018, 19:00 hod., Frenštát p.R. Dům kultury Velký sál 

4TET 

koncert, předprodej vstupenek od 2.5.2018 v TIC Frenštát p.R. 

vstupné 590, 550 a 490 Kč 

www.4tet.cz 

http://www.beskydskasedmicka.cz/
http://www.matice-radhost.cz/
http://www.4tet.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 
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