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„Obec občanům a občané obci“ 

V obci Tichá na konci léta započne hned několik stavebních, především udržovacích, prací spojených s 

komunikacemi. Je nutno počítat s možným částečným omezením silničního provozu, a proto Obecní úřad 

tímto žádá o Vaši shovívavost a toleranci při provádění těchto prací.  

V úseku před Základní školou ohlásila Správa silnic MSK ve spolupráci s Povodím Odry práce na 

částečné sanaci opěrné zdi v Tichávce, úpravu břehů a samotného koryta. Práce by měly 

probíhat 3-4 týdny. 

V úseku naproti Mateřské školy bude probíhat rekonstrukce chodníkového 
tělesa firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o. podél hlavní silnice č. III/4848 ve 
směru od obecního úřadu k budově bývalého Svazarmu. Na realizaci je 
přislíbeno částečné spolufinancování formou dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje MSK 2020.  
A dále, v případě včasného dořešení majetkoprávních vztahů se stávajícím vlastníkem 
samotné hlavní komunikace vedoucí z Tiché do Frenštátu p. R. Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, by práce měly plynule navázat na úpravu přechodu pro 
chodce před mateřskou školou včetně jeho osvětlení, na nějž získala Obec Tichá dotaci 
od společnosti ČEZ ve výši 120 tis. Kč z veřejného grantového řízení „Oranžový přechod 
Nadace ČEZ“. Realizace se však bude odvíjet od avizované průchodnosti vyjednávání.       
 

V úsecích místních komunikací obce, které byly zasaženy rekonstrukcí či výstavbou vodovodního řadu, bude 

zahájena celoplošná oprava živičného povrchu firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. Jiné části místních 

komunikací budou vyspravovány úsekově dle míry poškození průběžně a dle finančních možností obce. 

Obec Tichá kolaudačním souhlasem k datu 13. 7. 2020 dokončila projekt 

„Obec Tichá – prodloužení vodovodního řadu, horní konec“, který byl 

částečně spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

programu Drobné vodohospodářské akce. Celkové náklady na realizaci činily 

cca 3.400.000 Kč, z toho 2. 170.000 Kč bylo pokryto výše zmíněnou dotací. Od září bude možno napojovat 

se na tento nový úsek vodovodního řadu, který je ve správě firmy SmVaK, domovními vodovodními 

přípojkami. 

V druhé půli září by měly finišovat stavební práce na správní budově SK Tichá u fotbalového hřiště. Budova 

se dočkala nového kabátu včetně zateplení a izolace. Došlo taktéž k úpravám vnitřních prostor. Hráči mají 

upravené šatny, nové sprchy i záchody, rozhodčí mají k dispozici vlastní sprchy i WC. K opravám došlo i na 

WC pro veřejnost (viz fotografie na 2.str.). 

V areálu fotbalového hřiště v hájíčku za správní budovou bude za dotační podpory Ministerstva pro místní 

rozvoj zřízeno menší sportoviště se souborem fitness prvků zn. COLMEX nejen pro seniory. 

Obec Tichá se spolu s dalšími obcemi v regionu zapojila do podání žádostí v rámci výzev Operačního 

programu životního prostředí ohledně Zvýšení materiálového využití odpadů a Předcházení vzniku odpadů. 

Obec Tichá by takto za dotační podpory mohla předběžně v roce 2021 pořídit několik nových kontejnerů na 

tříděný odpad a dále 200 nových kompostérů pro užití našimi občany. Zda s žádostmi o dotaci spolu 

s ostatními obcemi uspějeme, bude zřejmé nejdříve na podzim 2020. O dalším průběhu těchto žádostí budete 

následně dle aktualit informováni. 

Přeji Vám všem úspěšný vstup do další části roku s přáním co nejmenších rizik ve všech ohledech. 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna  

Frýdlant n. O., v měsících září a říjnu 2020:                      (vždy středa, sudý týden) 
                                  září          02.09.2020       16.09.2020       30.09.2020 
                             říjen                14.10.2020      28.10.2020 
 

 

P O Z V Á N K A 
na zasedání Zastupitelstva obce 

ve středu 16. září 2020 od 17 hodin v Kulturním domě v Tiché. 
 

Program bude upřesněn na pozvánce zveřejněné na úřední desce obecního úřadu  
a na webu obce. 

!! STAVEBNÍ ODPAD NEPATŘÍ DO POPELNIC NA KOMUNÁLNÍ ODPAD !! 
 

V poslední době se nám hromadí stížnosti od řidičů AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., že v nádobách 
na komunální odpad nachází i stavební odpad. TENTO ODPAD V POPELNICÍCH NEMÁ CO DĚLAT, jelikož 
může poškodit drtící zařízení uvnitř vozu. Ten, kdo toto nerespektuje, nejenom že špatně nakládá s tímto 
odpadem, ale také páchá trestný čin poškozování cizí věci. 
 

Likvidaci stavebního odpadu od občanů obec nezajišťuje a je zakázáno jej rovněž umisťovat i do kontejnerů 
pro objemný odpad. Stavební odpad můžete na vlastní náklady odevzdat k likvidaci např. nejblíže do firmy 
EKOREMA Recycling s.r.o., která má pobočku ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo do jiné specializované 
firmy. Zapůjčení obecního kontejneru je pro občany Tiché zdarma. Náklady za přistavení, vývoz a likvidaci 
odpadu jsou zpoplatněny. 
 



  

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ, 
ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU 

proběhne v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020 

 
Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle uvedeného 
rozpisu:  
 

9. 10. 2020     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  
 
10. 10. 2020   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:  
 

10. 10. 2020     9:00 –   9:30  pěstitelská pálenice  
                         9:30 – 10:00  střed obce – parkoviště  
                       10:00 – 10:30  dolní prodejna 

  
Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude proveden jednotkou SDH Tichá v sobotu 10. 10. 2020.   
 

Šrot ukládejte podél místní komunikace opravdu až v den odvozu, v minulosti totiž železo  
uložené u komunikace již přede dnem svozu do rána zmizelo!!! 
V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte obecní úřad, tel. 556 858 128, kde 
je možné dohodnout termín vývozu přímo od vašeho domu. 
 

 

 MVDr. Konvička – očkování psů proti vzteklině v úterý 15. září 2020: 
11:00 hod u Vašíčkova mostu         11:20 hod  zastávka u Adamce    11:40 hod u budovy OÚ 
12:00 hod u Genzerova mostu        12:20 hod u Šťastné                     15:00 hod u budovy OÚ 
 

 Připomínáme všem majitelům psů, aby pamatovali na zaevidování čipu svého psa do některého 
z veřejných registrů, např.  www.registrmikrocipu.cz, www.for-pets.cz,www.iftaregistr.cz, www.pet2me.cz. 

 

 Novým správcem výstavní místnosti v kulturním domě je od 3. září 2020 paní Alena Korčeková, 
tel. 739 513 443. Výstavní síň můžete navštívit každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin. 

 

 Upozorňujeme občany na změnu v jízdním řádu platnou od 1. září 2020 pro autobusovou linku              
č. 863 980 Ostrava–Paskov-Frýdek-Místek-Frenštát p.R.-Rožnov p.R.-Horní Bečva, a to ze zastávky 
„Tichá, rest.Fojtství“ z původního času odjezdu 6:06 hod na 6:16 hod a „Tichá, u Adamce“ z původního 
času odjezdu 6:08 hod na 6:18 hod ve směru z Frenštátu p.R. na Kozlovice. 

 
 

RESPEKTUJME KLID V NEDĚLI A O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 
 

Léto a slunečné počasí mnozí z nás jistě využívají k posezení s rodinou či známými na zahradách či terasách. 
Jako každý rok bych Vás chtěl touto cestou vyzvat k ohleduplnosti a respektování klidu o nedělích a státních 
svátcích. Věříme, že pro všechny z nás je velmi příjemné, když se alespoň jedenkrát týdně naše obec přiblíží 
blaženému stavu ticha. 
Sekat trávu nebo řezat dřevo celou neděli či v den státního svátku se nepovažuje za příliš vhodné. 
 

Děkuji za pochopení.                                  Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce 
 

http://www.registrmikrocipu.cz/
http://www.for-pets.cz/
http://www.iftaregistr.cz/
http://www.pet2me.cz/


 
 

KYVADLOVÝ PROVOZ VE VLČOVICÍCH 
 

Město Kopřivnice letos v březnu zahájilo největší plánovanou investici, a to stavbu splaškové kanalizace  
s názvem Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší. V současné době realizace probíhá v místní části 
Vlčovice a v příštím roce bude pokračovat i v místní části Mniší. Jedná se o ekologicky významný projekt, 
jehož cílem je v prvé řadě lepší nakládání s odpadními vodami. 
Stavba zasáhne i úsek komunikace I. třídy I/58 ve správě ŘSD, a to v celkové délce v délce 300 m v jednom 
jízdním pruhu. Provoz bude kyvadlově řízen semafory. Práce v tomto úseku potrvají až do konce října 
2020. 
 

 

 
 
 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 
 

Starostka obce osobně dne 18. srpna převzala dvě výtvarná díla – malby týkající se obce Tichá. 
 

Pan Lubomír Krpec z Ostravy Petřkovic prasynovec malířky Bětky Fojtíkové věnoval obci jeho slovy obraz 
„tety Bětky“ s tématikou krajiny Beskyd, 
 

a dále věnoval z pozůstalosti dnes již jeho zesnulé tety paní Pavly Dvořákové rozené Petrové původem 
z Tiché, která dlouhá léta žila a působila jako profesorka na gymnáziu ve Frýdlantu n. O., obraz původního 
dřevěného kostela z malířských rukou Leopolda Parmy.  
Obec Tichá děkuje. 

 

 



 
U S N E S E N Í 

zasedání č. 13 Zastupitelstva obce Tichá 
konané dne 12. 8. 2020 v kulturním domě od 17:00 hod. 

 

13/220 Zastupitelstvo obce Tichá určuje ověřovateli zápisu pana Ladislava Kundráta a paní Věru Špačkovou, 

zapisovatelkou paní Ludmilu Havlovou. 
 

13/221 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje program zasedání. 
 

13/222 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí kontrolu usnesení č. 12 ze dne 15.07.2020. 
 

13/223 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření smlouvy č. 00298476/SONP/NJ/V/2020 

se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s., IČ 45193665, DIČ CZ45193665, se sídlem 28. 

října 1235/169, Mariánské hory, 709 00 Ostrava, o pachtu a provozování vodního díla v majetku obce Tichá:  

a) s názvem "Vodovod Tichá - lokalita U Hřiště, prodloužení vodovodu k ČOV, rozšíření vodovodu";  

b) s názvem "Rozšíření vodovodní sítě Tichá" (dolní konec);  

c) s názvem "Obec Tichá - prodloužení vodovodu". 
 

13/224 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 206 - 218/2020. 
 

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo: 

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informaci o řešení financování opravy Parmovy hrobky na místním 

hřbitově, informaci k řešení projektové dokumentace chodníkového tělesa dolní konec a informaci o 

probíhající soutěži "Kvetoucí Tichá 2020". 
 

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informace ohledně konečné povrchové úpravy místní komunikace 

po výměně vodovodního řadu v horní části obce, které proběhne v průběhu měsíce září 2020 a informaci 

ohledně jednání o převodu pozemku Mlýnského náhonu na obec. 

 
 

75 let od návratu našich letců z Anglie 
 

Českoslovenští letci se za války nesmazatelně zapsali do dějin. Do zahraničního odboje odcházeli mezi 
prvními, domů se vraceli jako poslední. Tři měsíce po podpisu německé kapitulace mohly davy obyvatel vítat 
své hrdiny na ruzyňském letišti. Vrátila se největší část pilotů 310., 312. a 313 stíhací perutě RAF na 54 zbrusu 
nových stíhačkách Spitfire. 
 

Můžeme být hrdi, že mezi 2 507 jmény československých vojáků a vojákyň, kteří sloužili v RAF během druhé 
světové války je i jméno tichavského rodáka Mojmíra Genzera (*19.8.1923 - 9.2.2001 Frenštát p/R.). 
 

Po absolvování základní školy pracoval u fy Baťa ve Zlíně a Zruči nad Sázavou. V r. 1942 byl totálně nasazen 
jako pomocný dělník na stavbu ponorkových doků do Trondheimu v Norsku. V r. 1943 uprchl do neutrálního 
Švédska, kde se ihned přihlásil u zastupitelského úřadu naší londýnské vlády ve Stockholmu do čs. zahraniční 
armády. Pro dopravní problémy byl převezen až r. 1944 
letecky do Anglie a 13.10.1944 nastoupil vojenskou 
službu u čs. Zahraniční armády v Southend an Sea, byl 
přeřazen k letectvu do Cosfordu, posléze pak odvelen k 
311. bombardovací peruti (RAF) v Tain ve Skotsku, kde 
sloužil u pozemního personálu. Po skončení války byla 
peruť přestěhována na leteckou základnu Manston v jižní 
Anglii, odkud se přepravoval materiál i lidi na upravených 
čtyřmotorových bombardérech Liberátor do Prahy. Do 
vlasti se vrátil 1.9.1945 a demobilizován byl 10.11.1946 v 
hodnosti četaře. Vyznamenání: War Medal a Pamětní 
medaile se štítkem „VB“. V r. 1995 byl  
Povýšen na podporučíka ve výslužbě. 
 

ČEST JEJICH PAMÁTCE!           Vratislav Zeman 



 

Vzpomínka na 75. výročí železničního neštěstí v Ostravě 

Relativně v klidu proběhlo osvobození naší obce, avšak dne 20. 7. 1945 zasáhla naše občany zpráva 
o železničním neštěstí v Ostravě, kterého byli účastníky bohužel i jejich rodinní příslušníci a sousedé. 
Při cestě za novým životem v osídlovaném pohraničí došlo k vykolejení vlaku, a bohužel 8 tichavských občanů 
(z toho 4 děti) zaplatilo cenu nejvyšší. 
 
Byli to: 
Kocián Alois, řezník, 38 let 
Kocián Josef, rolník, 45 let 
Harabišová Anna, 36 let 
Harabiš Miroslav, žák, 15 let 
Škrbel Josef, hutník, 42 let 
Šrámek Josef, žák, 13 let 
Gach Bohumil, žák, 8 let 
Gachová Milada, 6 let 
 
Tragicky zahynulí byli dne 24. července 1945 dopraveni do Tiché a v rakvích vystaveni v sále Lidového domu. 
Pohřeb se konal o čtvrté hodině. Dlouhý smuteční průvod za veliké účasti celého okolí se ubíral zvolna 
nejdříve do kostela a pak na hřbitov. Nad těmi otevřenými hroby, do nichž byli postupně k věčnému spánku 
ukládáni, promluvilo 7 řečníků, kteří zhodnotili práci, život a ideje tragicky zahynulých.                                                            
                                                                                             (Zápis z tichavské kroniky)  
 
V červenci uplynulo 75 let od železničního neštěstí, a právě v tento den položili symbolický květinový věnec 
paní starostka Mgr. Michaela Štefková, místostarostka Mgr. Dana Kocourková a kronikář, historik 
p. Vratislav Zeman k ústřednímu pomníku na hřbitově, aby uctili památku zesnulých spoluobčanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELKÁ GRATULACE 

Paní Marie Petrová z Tiché oslavila krásných dožitých 100 let. 

Paní Marie Petrová se narodila 20. srpna 1920 v Tiché 

v malém domku, jako nejstarší ze tří sourozenců. Její otec 

byl legionář, pak mistr v kopřivnické Kachlovce. Matka byla 

v domácnosti, starala se o děti a také všichni společně 

o malé hospodářství, které je částečně živilo. Všichni chodili 

do obecné školy. Vyučila se strojovou šičkou ve Frenštátě 

p. R. 

Poprvé se vdala ve svých 20 letech v době války, její 

manžel byl tesař z blízké vesnice. V roce 1943 se jí narodil 

syn Pavlík, téhož roku jí gestapo odvedlo manžela 

za spolupráci s partyzány, několik měsíců nevěděla, kde 

se nachází. Syn onemocněl, neměla peníze na léky a téhož 

roku syn zemřel. Začátkem následujícího roku byl 

v Mauthauzenu v Rakousku popraven její manžel. Byla 

bez prostředků, nikdo ji nemohl zaměstnat, do konce války 

pracovala u sedláků za stravu. Její sestra Jarmila byla odsunutá na nucené práce do Německa, po válce 

se vrátila. O tomto krutém období se téměř nezmiňovala. Následně obdržela vyznamenání Československý 

válečný kříž 1939 "IN MEMORIAN" pro svého zesnulého manžela. 

V roce 1947 se vdala podruhé, s manželem vystavěli domek na pozemku svých rodičů v Tiché, tam také 

prožila celý svůj aktivní život, věnovala se zahrádce. Až do svého důchodu pracovala ve Frenštátě p. R. 

v textilní továrně LOANA, jako manipulantka. Vztah k textilu a přízi se jí stal největším koníčkem, její výrobky 

pletené, háčkované, šité a drhané nacházely velký obdiv a zdobí nejednu domácnost jak v rodině, tak u jejich 

kamarádek. 

Ve svých 72 letech ovdověla, ale nezatrpkla. Měla ráda společnost, navštěvovala klub důchodců v Tiché 

a aktivně se zapojovala do všech akcí. Hlavně byla ochotná pomáhat ve všem jak rodině, tak sousedům. V 

87 letech se přestěhovala do pečovatelského domu ve Frenštátě, protože domek v Tiché vyžadoval celkovou 

rekonstrukci. V pečovatelském domě již několik let bydlela i její sestra Jarmila a ve Frenštátě většina jejích 

spolupracovnic  z LOANY.  Následně se přemístila do Medely v Ostravici. V Medele k ní přistupují s láskou 

a úctou a pečují o ní již pět let . Vzpomínává na bývalou ředitelku školy v Tiché paní Jarku Vlčkovou a učitelku 

ze školy paní Marušku Šustalovou. 

Za občany Tiché přejeme paní Marii Petrové mnoho elánu a zdravíčka do další stovky ! 

 

ŠKOLA INFORMUJE 

PODĚKOVÁNÍ 
     Nad každým školním rokem je potřeba zamyslet se, zavzpomínat a především poděkovat. Školní rok 
2019/2020 měl nejen pro naši školu tu zvláštnost, že jsme si všichni prošli novou „školní – epidemiologickou“ 
situací – díky COVID-19. 
 

     Perfektní práci odvedli všichni učitelé, kteří dokážou žáky zaujmout, naučit i usměrnit. K vytváření dobrých 
třídních kolektivů, kde se nikdo necítí odstrčený, jim pomáhaly také asistentky pedagoga. Paní vychovatelky 
vytvořily v družině místo velké zábavy i účinné relaxace. Všichni pedagogové organizovali nad rámec svých 
pracovních povinností spoustu zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým 
pracovníkům. 
 

     Samostatnou kapitolou je školní jídelna. Denně uvaří 135 obědů pro zaměstnance, děti a žáky MŠ, ZŠ při 
plném provozu. Ročně jde tedy asi o 27 000 jídel. Poděkování za náročnou práci patří tedy kuchařkám a za 
vynikající manažerský výkon vedoucí školní jídelny. 
 



     Doslova mezi pilíře školy lze zařadit paní školnice Miroslavu Vybíralovou, paní Radku Palackou a paní 
účetní Pavlínu Stanečkovou, jejichž rozsah činnosti v budově by vydal na mnoho listů papíru. A všichni taky 
víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde se vyskytují děti. Ocenění za dlouhodobé udržování 
čistého školního prostředí a péči o zeleň směřuje k obětavým uklízečkám. Za vyhřáté místnosti a milé slovo 
během dne děkuji panu Josefu Kovářovi. 
 

     Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup 
zřizovatele nejen k naší škole. Není to bohužel automatická záležitost každé obce, či města. Velmi dobrá je 
spolupráce s požárním záchranným sborem Nový Jičín – s programem Hasík, sdružení spolku zahrádkářů v 
Tiché, kteří nás zvou na každoroční výstavu ovoce a zeleniny, pozvánky na koncerty frenštátské ZUŠ. 
Nechybí nabízené programy ve frenštátském muzeu a pravidelná návštěva knihovny. Doufáme v další 
spolupráci, nejen s těmito organizacemi. Činnost školy se také prolíná s aktivitami Unie rodičů, která pozitivně 
ovlivňuje a vede ke správnému chování žáků, což škole velice pomáhá. 
 

     Velký dík však samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné 
zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je výborná a dětem svědčí. 
 

     Všem tedy ještě jednou děkuji, přeji hezký zbytek dovolené a dětem příjemně strávené poslední dny 
prázdnin. 
                                                                                                                                         Mgr. Lucie Dobiášová 

 

„Prázdniny končí, nový školní rok začíná 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 2020/2021 

v úterý 1. září 2020 v 8 hodin za příznivého počasí na hřišti 

vedle budovy základní školy. 

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v tělocvičně. 

S sebou přezůvky. 

Od středy 2. 9. 2020 budou zajištěny obědy a také bude 

zahájena činnost školní družiny. 
 

Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy 

 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Na konci června jsme v MŠ Tichá pro naše budoucí školáky a jejich rodiče uspořádali akci s názvem 
„Pasování předškoláků“. Na tuto slavnostní událost jsme pozvali klauna Pepina prcka, který se nám dokonale 
postaral o zábavu. Děti si s rodiči společně zatancovaly, zahrály si hry a zasoutěžily, pobavily se klaunskými 
vtípky a na závěr se dočkaly i „pasovacího“ ceremoniálu. Klaun každého předškoláka pasoval na školáka. 
Celý tento rituální akt byl podkreslený příjemnou hudbou a slavnostní náladou, která byla přítomna všude 

kolem nás. Paní učitelky 
obdarovaly děti dárečky, a i 
my jsme byly potěšeny 
rozmanitostí dárků, které 
nám byly věnovány. Avšak 
nejcennější dárek, který jsme 
my učitelky od dětí a posléze 
i od rodičů dostaly, byl dárek 
vděku za naší celoroční 
práci. Se slzami v očích jsme 
se vzájemně rozloučili. 

                                                                                                       
Mgr. Buchtová Pavlína, 

vedoucí učitelka MŠ  
 
 
 
 

 
 



Starosta SDH v Tiché zve srdečně spoluobčany na 

slavnostní posvěcení 

praporu sboru 

v neděli 30. srpna 2020 
 

během tradiční mše v místním kostele. Součástí je 
slavnostní průvod s hudbou. Pozvání na slavnost 
je poděkováním našim příznivcům, kteří přátelsky 
přispěli během krmášové sbírky. 

 

 
 
Nemusíme letět za hranice, 
nám stačí navštívit Luhačovice. 
 
Zralé a zrající cvičenky paní Liby Rečkové děkují vedení 
OÚ Tichá za podporu prázdninových výletů. 
 

 

 

 

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ pod vedením paní Liby Rečkové 

se bude konat od 8. září 2020 každé úterý v 18:00 hodin 
v místní tělocvičně. 

 
TABATA - INTERVALOVÝ TRÉNINK V TICHÉ 
Intervalový trénink je cvičení, při kterém se střídají úseky s velkou intenzitou 
zatížení a odpočinkem. 
Vždy každé pondělí od 19:00-20:00 hod. v místní tělocvičně, 
 

                                   začínáme 21. září 2020. 
 

                      Těší se instruktorka Dana Kocourková 
         (whatsApp- skupina ,,cvičení Tichá“ tel. kontakt: 605081490) 
 

 

 

Spolek Tichánek informuje: 

 Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do charitativní akce ,,Darujte brýle lidem, 

kteří je opravdu potřebují, ale nemohou si je dovolit“. Za měsíc červen se vybralo 

v obci Tichá celkem 96 kusů dioptrických a slunečních brýlí a 15 obalů, které 

poputují k potřebným lidem zejména do zemí Afriky a Asie. 

 Byli jsme nuceni zrušit novou aktivitu „Keramické tvoření pro děti, dospělé a seniory“. Tato aktivita 

měla probíhat v prostorách budovy KARMEL, v níž se nachází keramická dílna. Z důvodu opatření 

spojené s pandemií COVID 19 není možné objekt navštěvovat. 

 Počítačový kurz pro začátečníky a seniory taktéž není možné v podzimním období roku 2020 realizovat 

v prostorech ZŠ Tichá z důvodu opatření proti šíření COVID 19. 

 Právě v podzimních měsících je naše zdraví ohroženo nejvíce, nejen z důvodu COVID 19, ale i 

začínajícího sychravého počasí. Zveme širokou veřejnost na nový projekt „Vaření, které uzdravuje“. 

Nutriční terapeut Vám řekne, jak si udržovat dnes tolik potřebnou silnou imunitu a nabídne 



vhodné kombinace potravin k přípravě jídel. Závěrem s ním budete společně vařit, abyste si byli 

schopní tyto jídla připravit i sami doma. Přihlášené osoby si mohou vybrat ze dvou termínů. Více 

informací na samostatném plakátu v rámci zpravodaje. 

 Podzimní BAZÁREK se uskuteční v termínu od 22.9 do 25.9.2020. Tímto žádáme dobrovolnice, 

které by měly zájem pomoci při organizaci této akce v KD Tichá, aby se přihlásily na email Tichánku. 

Bližší informace na stránkách spolku a viz přiložený plakát ve zpravodaji. 

 Z důvodu pokračující spolupráce se vzdělávací agenturou Marlin s.r.o. se můžete hlásit na nový kurz 

„Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (s praxí)“, který bude probíhat v obci 

Tichá od října 2020. Více informací naleznete v samotném plakátu. Prostředky jsou čerpány z EU na 

projekt „Pro snadnější návrat na trh práce“. Projekt je určen pro obyvatele Moravskoslezského kraje, 

kteří pečují o děti do věku 15 let a chystají se vrátit na trh práce. V rámci projektu mohou účastníci 

ZDARMA využít několika aktivit: Individuálního kariérového poradenství, skupinového motivačního 

poradenství, hloubkového psychologického testování "Bilanční diagnostika", vzdělávání v oblasti 

Finanční gramotnosti nebo vzdělávání v rekvalifikačních kurzech. 

Vzdělávací projekt potrvá až do konce roku 2021. Předpokladem je proškolit minimálně 40 účastníků. 

V případě Vašeho zájmu o další informace se můžete obrátit na kariérovou poradkyni a projektovou 

manažerku Mgr. Lenku Bednářovou (tel.: 604 754 965, bednarova@marlin.eu). 

 Pandemie Covid-19 nám nedovolila uspořádat jarní akci u příležitosti Dne Země. Proto je prodloužena 

uzávěrka výtvarné soutěže pro děti od 4 do 18 let až do 20. září 2020. Tímto děti vyzýváme, aby své 

výtvory nosily na OÚ Tichá, dle úředních hodin. Od MAS Lašsko jsme na tuto akci získali dotaci, takže 

ceny budou hodnotné! Rovněž všechny zveme dne 24. září 2020 do areálu Horečky Ranč ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, kde proběhne naučně ekologický program pro děti. Podrobnější informace o celé akci 

na samotném plakátu v rámci zpravodaje. 

 Spolek Tichánek podporuje vědomí odpovědnosti za své životní prostředí a aktivní přístup obyvatel 

k utváření životního prostředí v obci. Zrodila se proto myšlenka společně zkrášlit obec. Tento nápad již 

v minulosti OÚ Tichá podporoval a vyzýval občany k osázení okrasných truhlíků a umístění na 

veřejných prostranstvích jako mosty, svozová místa apod. Aktivním občanům byly propláceny náklady 

na pořízení truhlíků. V letošním roce pod záštitou starostky obce Tichá byl vyhlášen I. ročník soutěže 

„Kvetoucí Tichá 2020“.  

 

Byly vyhlášeny tři kategorie: 

I. Balkóny a okna v bytových domech  

II. Balkóny a okna v rodinných domech  

III. Truhlíková výzdoba veřejného prostranství 

Tato soutěž přiměla občany ke zkrášlení nejen svých obydlí, ale i k celkovému rozkvetlejšímu obrazu 

obce Tichá. Krátké video ze všech přihlášených fotografií můžete shlédnout na facebooku obce Tichá. 

Hodnotící komise vybírala celkem z devíti přihlášených v I. kategorii, z dvaceti pěti v II. kategorii a z 

tří přihlášených z III. kategorie. V hodnotící komisi byli přítomny p. starostka Michaela Štefková, 

místostarostka Mgr. Dana Kocourková, Ing. Dana Fusová a Jaroslav Mikeska. 

V každé kategorii byli vybráni tři vítězové, kteří obdrží v měsíci září na OÚ Tichá poukázky na 

libovolný nákup v prodejně zahradnických potřeb ve Frenštátě p. R. 

1. místo – poukázka na 1.000,- Kč 

2. místo – poukázka na 600,- Kč 

3. místo – poukázka na 400,- Kč 

Obec Tichá ve spolupráci se spolkem Tichánek hodlá i v následujících letech v této akci pokračovat. 

Věříme, že přilákáme další potencionální zájemce, kteří se do zkrášlení obce zapojí. Taktéž navýšíme 

počet cen v kategorii balkóny a okna v rodinných domech, kde byla velmi silná konkurence. 

Děkujeme všem za květinové výzdoby, dále můžete shlédnout vítězné fotografie: 

mailto:bednarova@marlin.eu


      I. kategorie - balkóny a okna v bytových domech 

      1. místo - p. Špačková Hana             2. místo - p. Zemanová                  3. místo - p. Pavelková Mirosl.                                                                                                                     
 

  

 

 

 

 

 
            

         

      II. kategorie - balkóny a okna v rodinných domech 

           1. místo - p. Šubečíková Veneta                                       2. místo - p. Majer Josef                    

                                                                                     

                                                

                                                        

                                                                                                        

 

 

 

 

 
                   

             3. místo - p. Havlová Ludmila 

                                                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      III. kategorie – truhlíková výzdoba veřejného prostranství 

           1. místo - p. Bačáková Romana, rozkvetlý most na horním konci     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      2. místo - p. Halama a p. Mikeska, rozkvetlý most na horním konci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      3. místo – p. Stanečková Pavlína, horní konec, truhlíky u kontejnerů 

 

V případě zájmu či otázek kontaktujte:  

Mgr. Danu Kocourkovou  

      tel: 739 067 169 nebo e-mail: tichanekos@email.cz  

 

 

Starostka obce Tichá děkuje všem, kteří věnují svůj  
drahocenný volný čas zvelebování obce včetně sečení  

proluk v okolí svých domů.  
 

 
 

Komise pro mládež a sport informuje: 

 Běh o pohár starostky 2020 – je již zvykem, že tato oblíbená akce probíhá v prvním týdnu školního roku. 

S ohledem na epidemiologickou situace a s nejistým startem školních omezení, přesouváme tuto akci na 

první říjnový pátek - 2.10.2020. Registrace závodníků je od 15:00 hod. Samotný start v 15:30 hod. Více 

informací na samotném plakátu ve zpravodaji. 

 

 Závěrem školního roku připravili členové komise Pohádkový les pro děti a jejich doprovod. Samotná akce 

proběhla od 14 hodin v oblasti zvané Polachy. Všechny příchozí vítaly postavičky Pat a Mat a rozdávaly 

soutěžícím mapu trasy, křížovky, psací potřeby a cenné informace ke zvládnutí trasy.  V rámci pohádkového 

lesa byly připraveny dvě trasy, jedna kratší Pat (cca na 30 min) a delší trasa Mat (cca na 1 hod). Na trase 

děti plnily úkoly, luštily křížovku a hledaly ukryté pohádkové postavičky. V lese na ně číhala ježibaba, která 

svými děsivými zvuky strašila soutěžící. Ještě, že na blízku byl Rumcajs, který vždy ježibabu svou bambitkou 

zastrašil a zahnal ji pryč. Celkem trasou prošlo 150 malých i velkých účastníků a za splnění úkolů obdržely 

děti sladkou odměnu. Dle ohlasů zúčastněných se nám tento druhý ročník opravdu povedl a již nyní se 

těšíme na třetí ročník pohádkového lesa 2021 a již nyní máme spoustu dalších nápadů, jak tuto akci opět 

vylepšit. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Komise životního prostředí informuje: 

V jarním termínu se měla uskutečnit tradiční akce Ukliďme Česko - Ukliďme Tichou. Vzhledem k nouzovému 
stavu jsme byli nuceni tuto akci zrušit. U příležitosti Celosvětového úklidového dne je vyhlášen podzimní 
úklidový den, který se bude konat v sobotu 19. září 2020. Více informací ve zveřejněném plakátu dále. 
Přijďte na úklidový podzimní den a společnými silami udělejme Tichou ještě krásnější! 
 
 

Český zahrádkářský svaz v Tiché informuje:                        

Tradiční podzimní zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny, květin, jehličnanů a rukodělných prací, 
původně plánovaná ve dnech 12. a 13. září 2020, se z důvodu stávající epidemiologické 
situace neuskuteční. Děkujeme za pochopení. 
 
 

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

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 2020: 
 

70 let Eliška Skýbová 
  Jaromír Čulák 
               Vlastimil Holub 
               Eliška Mičulková 
               Alena Korčeková 
               Zdeňka Janáčová 
 

75 let Jiřina Pavlíčková 
               Rudolf Čajánek 
 

80 let Jan Šimíček 
               Ludmila Pustějovská 
               Daniel Janda 
 

85 let Vědunka Zýrková 
 

87 let Hedvika Žižková 
 

91 let Marie Konvičková 
   
98 let Božena Marková 
  

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

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na obecní úřad -  můžete 

osobně, zaslat poštou anebo případně napsat na emailovou adresu:  obecni.urad@ticha.cz. 

 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


 



SPORTOVNÍ KLUB TICHÁ 
 

                  ROZPIS PODZIM 2020 | SEZONA 2020/2021 
DATUM DEN ČAS DR.     VÝSLEDEK ODJEZD pozn. 

15.08 Sobota 17:00 MUŽI TJ Sokol Lískovec SK TICHÁ 3 : 1 15:30 BUS 

22.8 Sobota 10:00 ML. ŽÁCI Hodslavice SK TICHÁ 1 : 10       

22.8 Sobota 17:00 MUŽI TJ Sokol Fryčovice SK TICHÁ 1 : 2 15:30 BUS 

28.8 Pátek 17:00 PŘÍPRAVKA SK TICHÁ Bartošovice         

30.8 Neděle 10:00 ML. ŽÁCI TJ Mořkov SK TICHÁ         

30.8 Neděle 17:00 MUŽI Slavoj Jeseník n.O. SK TICHÁ   15:30 BUS 

                    

3.9 Čtvrtek 17:00 PŘÍPRAVKA Kateřinice SK TICHÁ         

5.9 Sobota 16:30 MUŽI SK Spálov SK TICHÁ     BUS 

11.9 Pátek 17:00 PŘÍPRAVKA SK TICHÁ FC Libhošť         

12.9 Sobota 16:00 MUŽI AFC Veřovice SK TICHÁ   14:45 AUTA 

13.9 Neděle 10:00 ML. ŽÁCI Bludovice SK TICHÁ         

16.9 Středa 16:00 PŘÍPRAVKA TJ Jistebník SK TICHÁ         

19.9 Sobota 14:15 ML. ŽÁCI SK TICHÁ FK Štramberk         

19.9 Sobota 16:00 MUŽI SK TICHÁ TJ Mořkov         

23.9 Středa 16:30 ML. ŽÁCI FK Štramberk SK TICHÁ         

25.9 Pátek 17:00 PŘÍPRAVKA SK TICHÁ Žilina         

27.9 Neděle 16:00 MUŽI FC Kozlovice SK TICHÁ   14:50 AUTA 

                    

3.10 Sobota 13:45 ML. ŽÁCI SK TICHÁ Bludovice         

3.10 Sobota 15:30 MUŽI SK TICHÁ Ostravice         

4.10 Neděle 14:00 PŘÍPRAVKA Sedlnice SK TICHÁ         

8.10 Čtvrtek 17:00 PŘÍPRAVKA Lubina SK TICHÁ         

10.10 Sobota 13:00 ML. ŽÁCI SK TICHÁ Hodslavice         

10.10 Sobota 15:00 MUŽI Skotnice SK TICHÁ   13:40 AUTA 

16.10 Pátek 17:00 PŘÍPRAVKA SK TICHÁ Mošnov/Skotnice         

17.10 Sobota 13:15 ML. ŽÁCI SK TICHÁ TJ Mořkov         

17.10 Sobota 15:00 MUŽI SK TICHÁ FC Kopřivnice         

23.10 Pátek 17:00 PŘÍPRAVKA SK TICHÁ Olbramice         

 24.10  Sobota 14:00 ML. ŽÁCI SK TICHÁ FC Vlčovice         

                    

1.11 Neděle 14:00 MUŽI Starý Jičín SK TICHÁ   12:30 BUS  

                    

7.11 Sobota 14:00 MUŽI SK TICHÁ Tísek         

 

Zpráva z akce: 
 

Větřkovický triatlon – 11. ročník 
 

V neděli 23. 8. 2020 se konal 11. ročník Větřkovického triatlonu (plavání 600-650 m, kolo 10-11 km, běh  
4,5 km). Mezi 150 účastníky byli i borci z naší obce a svými výsledky rozhodně neudělali ostudu. Na 3. místech 
ve svých kategoriích se umístili: Vaňková Romana-ženy, Vaněk Leoš-muži nad 50 let a Jurečka Tomáš-muži 
do 25 let. Další účastníci byli Gilar Lukáš, Chýlek Patrik, Jurečka Filip, Jurečka Otakar a Vaněk Matěj. 
Blahopřejeme k sportovním výkonům a k reprezentaci Tiché.  
 

Vratislav Zeman 
 

 

 

 



Hasiči varují - pozor na lesní požáry! 
 

Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do lesa a na jiné lesní 

pozemky. Příčinou lesního požáru může být přírodní jev (blesk, vysoké teploty), ale v naprosté většině se jedná o lidskou 

nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený nedopalek cigarety nebo nesprávně založený či nedostatečně 

zlikvidovaný oheň v lese či v jeho blízkosti. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo, které za slunečného počasí 

funguje jako lupa. 

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde  v těžce přístupném terénu, kde nelze plně 

využít hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně v 

lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se může šířit například i pod zemí a je pak velmi obtížné odhadnout, kde se znovu 

vynoří. Zásahy na lesních požárech jsou proto časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek 

požární ochrany. Likvidace lesních požárů si vyžaduje rovněž značné množství vody, kterou je třeba často velice 

komplikovaně k místu požáru dostat.  

Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.  

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa a to až do vzdálenosti 

50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty.  

I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přímo zakazuje vypalování trávy a porostů, 

stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Pak stačí jen silnější vítr, který zanese jiskry až do prostoru lesa. Za silného 

větru nebo v období extrémního sucha je obecně zcela nevhodné rozdělávat oheň v přírodě. Hazardem je také rozdělávání 

ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině.  

Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody, pokud by se oheň vymykal kontrole, ale 

rovněž na dokonalé dohašení ohniště. Je dobré vybírat pro ohniště místo v blízkosti vodního zdroje. Mějte na paměti, že 

půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková, protože hrabanka tvořená zetlelým 

jehličím může prohořet až do značné hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i mimo ohniště. Rozdělený 

oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho okolí opusťte až poté, kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně 

důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je 

může znovu rozdmýchat a oheň roznese do okolí. Pamatujte také na to, že děti by neměly nikdy samy rozdělávat oheň 

nebo zůstávat u hořícího ohniště bez dozoru dospělé osoby!  

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a 

bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.  

V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je vhodnější utéci do dostatečné vzdálenosti od 

ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na linku 150 nebo 112.  
 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 01  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

 

 
Společnost ČEPS, a.s. informuje  
o zahájení  stavby nazvané „V 403/803 – zdvojené vedení“ na pozemcích katastru obce Tichá mezi stožáry č. 163 – 
č. 174: 
 

• Podrobná situace v mapě KN, tj. trasa v k.ú.Tichá na Moravě mezi stožáry č.163 – č.174, je k dispozici k nahlédnutí na 
Obecním úřadě v Tiché. 
 

• Trasa je v místě původní trasy. 
 

• Ochranné pásmo se nerozšíří, rozšíří se koridor vodičů. Stávající vedení má krajní vodiče 12.2m na každou stranu od 
osy vedení, nové vedení bude mít vodiče 14.7m od osy na každou stranu. Pro původní vedení platí původní zákon o 
ochranném pásmu a to je 25 m od krajního vodiče, nové vedení bude mít ochranné pásmo podle nového zákona a to 20 
m od krajního vodiče. Tzn. šířka stávajícího ochranného pásma (25+12.2+12.2+25)=74.4m, nové ochranné pásmo bude 
(20+14.7+14.7+20)=69.4m. 
 

• Pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Újma zemědělcům (polní škody) bude 
kompenzována, je to uvedeno v energetickém zákoně. Uživatel pozemku bude písemně vyrozuměn o zahájení stavby 
a bude s ním dohodnuta příjezdová cesta ke stavbě a náhrada za škody na pozemcích. 
 

Ing. Milada Ritterová 

projekty vedení vvn 

EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice 6 
office: Starochodovská 1359/76, 149 00 Praha 4 
gsm: +420 603 303 415 
  



 



 



 

 
 

  



 



Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá pořádá 
 

VÝŠLAP NA JAVORNÍK 

  s dětmi, mamkou, taťkou, babičkou, dědou a domácími mazlíčky,.. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Pro děti je připraven kvíz a odměna. 
                                                                         Za deštivého počasí se akce nekoná. 
                                                                         Tel. kontakt na pořadatelé: 739 067 169 

                                                                          Všichni jste srdečně zváni😊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

RODOKMENY 
Vladislava Schindlerová, Frenštát p. R. 

605 875 230, rodok@centrum.cz  

 
Hledáte rodinné kořeny? Nebo ideální dárek k Vánocům, jubileu, sňatku?  

Darujte rodový strom! 

RODOVÉ STROMY 

mailto:rodok@centrum.cz
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