
 

 

 

„Vážení a milí, rozvolňuje se“ slýcháváme z médií, „je doba pocovidová“.  
Bilancují se ztráty a nálezy. Nebývá to však ale vyrovnané zjištění. Ztráty v mnoha ohledech 
přebíjejí nálezy. Nalezli jsme solidaritu mezi lidmi, gesta pomoci během již více než jednoho 
roku, mnoho dobrovolníků se zapojilo do samotného boje s chorobou, mnoho jich vypomáhalo 
s nákupy a jinými záležitostmi taktéž při zdolávání choroby. Avšak ztrát je mnohokráte více,  
a co je horší, stále nové ztráty se objevují a vyplouvají na povrch. Někteří ztratili blízké. Někteří 
ztratili svou oblíbenou práci, jiní ztratili pracovní návyky v době, kdy jisté práce byly upozaděny 
či přerušeny při boji s covidem nebo se jim dlouhodobě podlomilo zdraví. Mnoho z nás nyní 
ztratilo vnitřní jistotu, co bude dál, co nás čeká, kam se svět řítí, jakým směrem se ubírá. I obce 
a města napříč celým státem jsou v nejistotě. Jaké budou příjmy, jaké budou vyhlašovány 
dotace v novém programovém období 2021–2027. Jaká bude podpora ze strany státu k rozvoji 
municipalit. Jaká hlediska budou při vyhodnocování záměrů převyšovat např. u OP Spravedlivá 
transformace.  
 

Na obec přišla dobrá zpráva - Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje obci schválilo 
poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci "Komunitní dům, Tichá č.p. 243", čímž by 
mohlo dojít v budoucnu k transformaci zahrádkářského domu spolu i s přístavbou knihovny.  
 

Naopak špatná zpráva dorazila při zveřejnění seznamu projektů podpořených Ministerstvem 
financí ČR, projekt „Rekonstrukce ZŠ Tichá – otopná soustava, družina, jídelna“ je na 
187. místě mezi podpořenými projekty, ale bohužel nad alokací. Alokace se údajně zatím 
neplánuje navyšovat. Celkem bylo podpořeno pouze 61 projektů za 476 mil. Kč z 681 
podaných projektů v celkové hodnotě 4 785 mil. Kč.  
 

Čekáme ještě na verdikt poskytovatele dotace Státního fondu dopravní infrastruktury 
ohledně projektu „Výstavba chodníkového tělesa v západní části obce Tichá podél silnice 
III/4864, etapa Zastávka U lomu – Zastávka Pod Hůrkou“.  
 

Úspěch s žádostí nyní evidujeme k projektu „Předcházení vzniku odpadů v obcích  
Moravskoslezského kraje I.“ (Kompostování v obcích východní Moravy IV., Zvýšení 
materiálového využití odpadů v obcích MSK I), kde nyní bude schválena Smlouva o spolupráci 
a bude možné se v průběhu roku 2022 těšit ze strany občanů na poskytování kompostérů od 
obce.  
 

Obec taktéž podala žádost o dotaci IROP (MMR) přes MAS Lašsko, které je členem. Pokud 
bude projekt podpořen, mělo by v průběhu roku 2022 dojít k částečné rekonstrukci objektu 
budovy KARMEL.  
 

Další projekty (jako např. zbylá chodníková tělesa na dolním konci, stezka pro chodce a cyklisty 
Tichá-Frenštát, sanace zdiva v MŠ a další) jsou ve fázi příprav s tím, aby bylo možné taktéž 
se ucházet o získání dotací. I v obci samotné se přesto stále něco děje. Možná si někteří všimli, 
že průběžně probíhají restaurátorské práce na kříži na novém hřbitově, kde musí docházet 
k technologickým pauzám, proto jsou práce časově náročnější.  
 
 
 

  Slovo  starostky 
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18. června proběhlo rozsáhlé celodenní cvičení Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
v Tiché. Členové byli proškoleni a nacvičována byla evakuace žáků a zaměstnanců ZŠ, do 
které se zapojili samotní žáci ZŠ Tichá a dále záchrana osoby z hořící budovy, k čemuž byl 
zapůjčen obcí Trojanovice prostor bývalé chaty Koksař. Do akcí se zapojila obě hasičská 
vozidla obce CAS 20 T815-7 a DA VW Transporter. Za zřizovatele – za obec Tichá tímto děkuji 
za řádné plnění úkolů, za účast, přístup a bezproblémový průběh. Věřme, že v konečné fázi 
toto bude ku prospěchu právě našim spoluobčanům.  
 

Závěrem bych ještě chtěla poděkovat dosavadní paní ředitelce Mgr. Lucii Dobiášové za plnění 
činností a zajišťování řádného chodu ZŠ a MŠ Tichá a přeji jí tímto mnoho krásných chvil do 
nastávajícího mateřství. Zároveň dávám na vědomí, že novým ředitelem Základní školy  
a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace, se ke dni 1. 7. 2021 stává Ing. Petr 
Černošek a taktéž jemu přeji mnoho zdaru a úspěchů v nové pozici.  
 

A Vám všem přeji pokud možno klidné a pohodové chvíle volna v rámci prázdninového letního 
času s dostatkem relaxu a nabráním nové energie do druhé půli roku. 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 

 

 USNESENÍ ze zasedání č. 20 Zastupitelstva obce Tichá ze dne 16. 6. 2021 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Závěrečný účet obce Tichá za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Tichá za rok 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce Tichá 
za rok 2020, a to bez výhrad. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje účetní závěrku obce Tichá sestavenou k 31.12.2020. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Tichá za rok 2020. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Tichá za r. 2020 ve výši 202,17 Kč do rezervního fondu. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí: Zápis č. 1/2021 z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko 
ze dne 10.02.2021, Zápis č. 2/2021 z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko ze dne 27.04.2021, Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Frenštátsko za r. 2020, Závěrečný účet DSO 
Mikroregion Frenštátsko za r. 2020. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.000 Kč SH ČMS – SDH Tichá, 
Tichá č. p. 297, 742 74 Tichá, IČ 65471865, za odevzdaný železný šrot při sběru odpadu v obci dne 10.04.2021. 
20/313 Zastupitelstvo obce Tichá neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1744/3 v k. ú. Tichá na Moravě - ostatní 
plocha - ostatní komunikace z důvodu zachování obslužnosti a integrity obecních pozemků. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků ze dne 
31.12.2012 na dobu neurčitou s panem Josefem Špačkem, IČ 04962478, se sídlem Tichá č. p. 484, 742 74 
Tichá, a pověřuje starostku obce vyhotovením a podpisem výpovědi stávající nájemní (pachtovní) smlouvy  
s dosavadním nájemcem (pachtýřem). 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí doručení dvou nabídek k Záměru obce na uzavření zemědělského 
pachtu, schváleného zastupitelstvem obce Tichá dne 21.04.2021, usnesením č. 19/301c. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s firmou RenoFarma Javorník, a. s.  
IČO 00146897, se sídlem Lichnov 47, 742 75 Lichnov, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků 
ve vlastnictví obce Tichá a to parc. č. 1558/36, 1558/66, 1558/84, 1558/85, 1558/86, 1558/89, 1558/99, 1578/11, 
1578/14, 1578/17, 1578/35, 1578/37, 1578/44, 1595/104, 1595/98, 1651/18, 1651/36, 1651/7, 1657/10, 1657/6, 
1765/19, 1767/2, 1768/51, 1768/52, 1768/53, 1768/61, 1768/62, 1768/63, 1768/64, 1768/69, 1799/17, 1799/21, 
1799/23, 1799/3, 1799/4, 1799/9, 1805/1, 1805/2, 1805/3, 1805/4, 1805/5, 1805/6, 1805/7, 1806/2, 1806/3, 
1806/4, 1806/6, 1807/1, 1872/2, 1885/2, 1885/3, 1885/4, 1885/6, 1885/8, 2034/8, 2035/22, 2035/26, 2035/28, 
2066/12, 2158, 2160, 2161/2, 2161/24, 2161/25, 2161/26, 2161/29, 2161/30, 2161/31, 2161/32, 2161/37,  
161/40, 2172/1, 2172/10, 2185/3, 2185/4, 2188/17, 2188/18, 2188/19, 2188/21, 2188/34, 2188/36, 2188/39, 
2188/40, 2188/41, 2188/50, 2215/20, 2215/21, 2258/17, 2311/17, 2311/3, 2311/4, 2503/5 vše v k. ú. Tichá na 
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Moravě, o celkové výměře 13,057 ha, za cenu pachtovného 5.500,- Kč/ha/rok bez DPH, s dobou účinnosti od 
01.10.2022 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou RenoFarma Javorník, a. s.  
IČO 00146897, se sídlem Lichnov 47, 742 75 Lichnov, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č 67/30, 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 589 m2 v k. ú. Tichá na Moravě za cenu 384.400,92 Kč, dle 
Znaleckého posudku č. 17/2021 ze dne 10.05.2021. Kupní cena pozemku je splatná postupně v deseti 
splátkách, v případě ukončení pachtovního vztahu s firmou RenoFarma Javorník, a. s. IČO 00146897, se sídlem 
Lichnov 47, 742 75 Lichnov před uhrazením všech splátek bude dosud nesplacená část kupní ceny uhrazena 
jednorázově do 30 dnů ode dne, kdy dojde k výše uvedenému ukončení pachtovního vztahu. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující obec Tichá. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr propachtování zemědělské půdy ve vlastnictví obce Tichá, a to 
pozemků parc. č. 1197,1376/28, 1496/1, 1496/18, 1557/10, 1557/6, 1658/1, 1744/29, 1768/73, 1798/5, 1871/4, 
1886/1, 1946/11, 2036/6, 2063/1, 2063/3, 2063/4, 2080, 2150/1, 2157/4, 2157/7, 2157/8, 2164, 2189/6, 2189/9, 
2205/2, 2205/3, 2214/8, 2299/1, 2299/22 a 2299/23, vše v k. ú. Tichá na Moravě, v celkové výměře 3,293 ha,  
s dobou nájmu - neurčitá, s výpovědní lhůtou 1 rok. Minimální výše pachtovného je stanovena v částce  
3 000 Kč/ha/rok bez DPH. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr propachtování zemědělské půdy ve vlastnictví obce Tichá, a to 
pozemků parc. č. 1042/8, 1043, 1049/1, 1050, 1065, 1650/2, 1654/9, 1655/13, 1656/9, 1656/10, 1656/11, 
1799/28, 1972/37, 203/2, 2091/1, 2091/2, 2155/10, 2155/2, 2155/3, 65/4, 2066/10, 1744/3, 2185/2, 2188/20, 
2297/21, 2297/22, 1804/2, 1804/3, 1799/9, 1804/5, 1799/17, 1799/28,  1655/29, 1658/4, 1659/2, 238/10, 
1622/12, 1376/28, 1377/6, 2384/29, 2125/3, 2126/4, 2130/11, 2130/12, 2188/48, 2297/7, 2297/20, 2188/51, 
2066/15, 2066/13, 2066/19, 1807/3, 1814/5, 1868/6, 1821/77, 1821/79, 1821/81, 1744/27, 1768/66, 1821/68  
a 1821/41, vše v k. ú. Tichá na Moravě, v celkové výměře 7,367 ha, s dobou nájmu - neurčitá, s výpovědní 
lhůtou 1 rok. Minimální výše pachtovného je stanovena v částce 3 000 Kč/ha/rok bez DPH. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Tichá, IČO 00298476, se sídlem Tichá 
č. p. 1, 742 74 Tichá, a firmou RenoFarma Javorník, a. s., IČO 00146897, se sídlem Lichnov č. p. 47, 742 75 
Lichnov, jejímž předmětem jsou pozemky parc. č. 1651/26 - orná půda – o výměře 8.240 m2, parc. č. 1563/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace – o výměře 1.025 m², parc. č. 1576/27 – ostatní plocha, manipulační plocha 
– o výměře 647 m², parc. č. 1558/44 – orná půda – o výměře 617 m² vše v k. ú. Tichá na Moravě, za celkovou 
kupní cenu 1.392.800,- Kč, dle Znaleckého posudku č. 18/2021 ze dne 10.05.2021, a pověřuje starostku obce 
podpisem kupní smlouvy dle návrhu. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Zemědělské Pozemky a. s., IČO 29233968, 
se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice a Obcí Tichá, IČO 00298476, se sídlem Tichá č. p. 1, 742 74 
Tichá jejímž předmětem je koupě pozemků: 
 

pozemek parc. č.  druh pozemku o výměře cca 

1768/91 orná půda 205 m² 

1768/92 orná půda 251 m² 

1768/93 orná půda 163 m² 

1769/6 trvalý travní porost  269 m² 

1768/8 trvalý travní porost 144 m² 

1769/10 trvalý travní porost 96 m² 

1771/7 ostatní plocha, jiná plocha 176 m² 
 

vše v k. ú. Tichá na Moravě, za celkovou cenu 296.400 Kč, dle Znaleckého posudku č. 13/2021 ze dne 
10.05.2021 a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy dle návrhu. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Zemědělské Pozemky a. s., IČO 29233968, 
se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice a Obcí Tichá, IČO 00298476, se sídlem Tichá č. p. 1, 742 74 
Tichá jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 1565/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace – o výměře 125 
m², parc. č. 1565/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace – o výměře 929 m², parc. č. 2506/18 – ostatní plocha, 
silnice – o výměře 343 m², vše v k. ú. Tichá na Moravě, za celkovou cenu 404.111,75 Kč, dle Znaleckého 
posudku č. 17/2021 ze dne 10.05.2021 a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy dle návrhu. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi paní *** a Obcí Tichá, IČO 00298476, se 
sídlem Tichá č. p. 1, 742 74 Tichá, jejímž předmětem je koupě 1/6 pozemku parc. č. 1768/77 - orná půda  
o celkové výměře 4.853 m2, a 1/6 pozemku parc.č. 2506/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 484 m2 vše v k. ú. 

pozemek parc. č.  druh pozemku o výměře cca 

1772/11 ostatní plocha, jiná plocha 9 m² 

1772/13 ostatní plocha, jiná plocha 64 m² 

1821/93 orná půda 330 m² 

1821/92 orná půda 75 m² 

2506/24 ostatní plocha, silnice 467 m² 

2506/25 ostatní plocha, silnice 438 m² 

2506/28 ostatní plocha, silnice 277 m² 
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Tichá na Moravě, za celkovou cenu 88.950,- Kč, dle Znaleckého posudku č. 19/2021 ze dne 10.05.2021  
a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy dle návrhu. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi paní *** a Obcí Tichá, IČO 00298476, se 
sídlem Tichá č. p. 1, 742 74 Tichá jejímž předmětem je koupě ½ pozemku parc. č. 2505/11 - ostatní plocha, 
silnice v k. ú. Tichá na Moravě o celkové výměře 90 m2  za celkovou cenu 3.825,- Kč a pověřuje starostku obce 
podpisem kupní smlouvy dle návrhu. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí rozhodnutí starostky obce Tichá č. 303 - 315/2021. 
 

• Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy, příspěvkové 
organizace, Ing. Petra Černoška, s účinností od 01.07.2021, po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou. 

 

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

 TERMÍNY  VÝVOZU  POPELNIC 
 

Svoz komunálního odpadu v naší obci provádí vždy v sudé středy firma AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. Vyvážené popelnice musí být 
přistaveny v den svozu od 6:00 hodin. 
Nebudou-li přistaveny včas, nebudou vyvezeny.  
Termíny svozů popelnic v následujících dvou 
měsících:  

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

 VÝZVA  k  zaplacení místních poplatků 
 

Upozorňujeme občany, kteří dosud na rok 2021 nezaplatili místní poplatek za odpady, 
případně za psa, aby tak neprodleně učinili.  
Úhrady provádějte přednostně převodem na číslo bankovního účtu obce 
u KB a.s. 6023801/0100 - jako VS uvádějte č.p. nemovitosti, v nezbytných případech do 
pokladny obce. 
 
Místní poplatek za odpady pro rok 2021 je stanoven v Obecně závazné vyhlášce obce  
č. 1/2020, jeho sazba činí 445 Kč/1 poplatníka a splatný je do 30.6.2021! Místní poplatek za 
psa je stanoven v Obecně závazné vyhlášce obce č. 3/2019 a splatný byl do 31.3.2021! 
 

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

 UPOZORNĚNÍ k dotačnímu programu obce Tichá „Návratná finanční 

výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění – bezúročné zápůjčky“ 
 

Upozorňujeme občany, kteří uzavřeli s Obcí Tichá Smlouvu o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí na 
pořízení nového zdroje vytápění, že dokončení výměny nevyhovujícího kotle 
v domácnosti musí být provedeno do 31.12.2021 dle podmínek výše uvedeného dotačního 
programu obce Tichá. 

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

Nové kovové popelnice o objemu 
110 litrů je možné zakoupit i na Obecním 
úřadě v Tiché. Zde také obdržíte červený 
čárový kód, který je nutné nalepit na 
popelnici. Popelnice bez červeného  
čárového kódu není firma AVE 
oprávněna vyvézt. 

I nadále si na obecním úřadě můžete 

vyzvednout tašky na tříděný odpad, 

k dispozici jsou i tašky větších rozměrů. 

Sady tašek na třídění odpadů 

distribuované mezi občany byly pořízeny 

za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, 

a.s. a EKOKOM a.s. 
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 RESPEKTUJME  klid  v neděli  a  o  státních  svátcích 
a  DODRŽUJME  noční  klid 
 

Léto a slunečné počasí mnozí z nás jistě využívají k posezení s rodinou či známými na 
zahradách či terasách. Jako každý rok bychom Vás chtěli 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. 
 

Dále prosíme občany o dodržování nočního klidu. Celospolečensky akceptováno  

a judikaturou potvrzeno se jedná o dobu mezi 22. hod. a 6 hod. Porušení nočního klidu je 

přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit sankci dle zákona  

o přestupcích. V letním období při pořádání rodinných oslav lze sousedským sporům předejít 

slušným oznámením mezi nejbližšími sousedy a jde tak předejít zbytečným nadávkám či volání 

městské policie. To taktéž platí i pro použití pyrotechniky. Je tím rušena celá řada lidí i zvířat. 

Všechny tyto souvislosti by si lidé měli uvědomit. Prosíme občany o vzájemnou ohleduplnost. 
       

Děkujeme za pochopení.                                   Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce 

Mgr. Dana Kocourková, místostarostka obce 

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

 Prosíme občany o průběžné hlášení případných poruch reproduktorů místního 

 rozhlasu a také poruch veřejného osvětlení, a to na tel. 556 858 128. 

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

 Obec  Tichá  nabízí  občanům 

pomoc při registraci na očkování proti COVID-19 

Registrace je možná na webových stránkách https://crs.uzis.cz nebo bezplatné lince 1221. 
Pokud si s registrací nevíte rady a nemáte v okolí nikoho, kdo by Vám pomohl 

VOLEJTE 739 067 169 denně 8:00 - 18:00 
 

 

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

 TISKOVÁ  ZPRÁVA 
 

„Plán těžby uhlí v Beskydech nás poškozoval více jak 30 let, chceme mít stejné 
možnosti získání peněz na pohornickou činnost, jako mají na Karvinsku“, volají 
beskydské obce. 

 

V úterý 4. května jednali na obecním úřadě v Tiché zástupci beskydských obcí o dalším využití 
likvidovaného dolu Frenštát. Své vize chtějí Moravskoslezskému kraji předložit už v pondělí  
10. května 2021. Zadání k předložení svých vizí a plánů dostali starostové od kraje minulý 
týden ve středu 28. dubna 2021 ve Frenštátě pod Radhoštěm.  
 

Důl Frenštát by měl být v nejbližších letech zlikvidován a spolu s tím zrušen také dobývací 
prostor. Obce pak byly na setkání vyzvány, aby do 14. dnů předaly projekty a vize co zamýšlejí  
s areálem dolu a dalším dotčeným územím. Času je prý málo, ale jsou připraveny to zvládnout. 
„Jedná se opravdu o šibeniční termín. Máme jasné představy o tom, kam chceme náš region 
po odstranění důlní zátěže posunout. Zkusíme zabojovat, ale nedostali jsme na přednesení 
našich plánů moc času. Chceme například vytvořit příležitosti pro inovativní řešení místních 
firem ve spojení s univerzitami. Cílem je v budoucnu vytvářet udržitelné projekty a produkty  

https://crs.uzis.cz/
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s vysokou přidanou hodnotou. K tomu, ale potřebujeme, abychom mohli plně využívat bývalý 
areál Dolu Frenštát”, řekl po dnešním jednání starostů Jiří Novotný, který je starostou obce 
Trojanovice a také předsedou Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu.  
 

Starostové volají po tom, aby byly jejich obce zahrnuty do oblastí poškozených hornickou 
činností, což zatím nejsou. Zařadily by se tak ke Karvinsku a mohly by dosáhnout na prostředky 
vyčleněné pro transformaci pohornické činnosti. S tímto jim ale musí pomoci Moravskoslezský 
kraj. „U nás se sice netěžilo, ale je třeba si 
uvědomit, že kvůli šachtě byl zbourán historický 
Frenštát pod Radhoštěm a neoddiskutovatelnou 
pravdou je, že jsme díky značným omezením 
vyplývajícím z naší polohy v největším dobývacím 
prostoru v ČR byli výrazně omezováni více jak třicet 
let. Jako dotčené obce jsme neměli například 
možnost nakupovat státní pozemky, bez toho 
abychom se museli ptát těžaře, občané museli více 
investovat do svých staveb  
v rámci jejich zakládání. Celý náš region byl zkrátka 
do nedávna výrazně blokován v rozvoji  
a předurčen k těžbě.” Přidává se místostarosta 
Frenštátu Jiří Unruh.  
 

Dnešní setkání je důkazem, že obce na Frenštátsku nyní postupují koordinovaně a tvoří plány 
na transformaci území. Už do pondělí mají v plánu předat komplexní materiál, který by měl 
představit základní vize, kam se region chce ubírat. Vize, které diverzifikují strukturu 
hospodářství regionu. Vize, které otevřou možnosti malým a středním podnikům v chytré 
konkurenci velkým korporacím. Jako zásadní nyní ale vidí, aby byly zařazeny k obcím 
postižených hornickou činností po boku obcí na Karvinsku a také požadují, aby krajská 
společnost MSID a.s., která již dlouhou dobu pomáhá Karvinsku, byla krajem pověřena 
pomáhat také jižní části hornického regionu moravskoslezského kraje.  
 

V Tiché dne 4. května 2021                                        Michaela Štefková, starostka obce Tichá 
 

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

 TISKOVÁ  ZPRÁVA - Domy s pečovatelskou službou (DPS) 
 
 

Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením a bydlení ve svém domě, bytě již zvládáte 
jen s obtížemi? Máte doma mnoho bariér, bydlíte v domě, kde máte topení na tuhá paliva, 
nemáte v dosahu nikoho blízkého, kdo by vám pomohl v základních úkonech každodenního 
života? Určitě si přečtěte následující řádky.  
 

Pokud se nechcete stěhovat, pak určitě zvažte využití registrovaných sociálních služeb, 
pečovatelské služby, služby osobní asistence, senior přepravu viz kontakty níže. Jestli ale 
vnímáte jako možné řešení vašich obtíží byt v DPS, rádi bychom vás informovali, jaké jsou 
podmínky pro jeho přidělení.  
 

Město Frenštát pod Radhoštěm má tři domy s pečovatelkou službou, dva v Martinské čtvrti  
a jeden na ulici Rožnovská. V domech je celkem 154 bytů jak pro jednotlivce, tak pro dvojice.  
V současné době evidujeme 63 žadatelů o DPS celkem. Z toho 12 párů  
a 51 jednotlivců. Nicméně z praxe posledních měsíců musíme konstatovat, že většina žadatelů 
má podanou žádost spíš pro jistotu, a i když podle kritérií splňují všechny podmínky pro 
přidělení bytu, zatím byt v DPS nechtějí. Tak se stává, že při uvolněném bytu oslovujeme  
30–40 žadatelů bez úspěchu. To se ale nyní změní. Pokud je podaná žádost o byt, 
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předpokládáme i zájem o něj, takže budeme byty přidělovat bez předchozího oslovení 
žadatelů, čistě podle pořadí, ve kterém jsou v evidenci, dle bodových kritérií schválených 
v pravidlech. Na horních místech jsou především žadatelé se zdravotním stavem, který jim už 
působí problémy zvládat každodenní život ve svém domě, bytě, mají těžko dostupné služby, 
bydlení má mnoho bariér apod. Pokud žadatel byt 2x bez závažných důvodů odmítne, jeho 
žádost bude vyřazena. Nic mu však nebrání ve chvíli, kdy se jeho stav zhorší o byt v DPS 
znovu požádat. A díky bodovému hodnocení se klidně opět dostane na jedno z prvních míst. 
 

Ještě jedna poznámka – samozřejmě jde o byty v domě s pečovatelskou službou – klienti, kteří 
již nyní registrovanou službu využívají jsou také výše bodově hodnoceni, nicméně nyní máme 
takové žadatele z celkového počtu 63 pouze 3 a ti zatím bydlet do DPS jít nechtějí.  
A proč hlavně Vám podáváme výše uvedené informace? Abyste věděli, že pokud řešíte 
obdobný problém, víte o někom, kdo jej řeší, obraťte se na nás, odbor sociálních věcí a my se 
pokusíme Vám pomoci. Nepodléhejte veřejnému mínění, že byt v DPS jen tak lehce nelze 
získat. Jistě, podmínky jsou jasně stanoveny, těch se musíme držet, ale pokud máte problémy 
zvládat již bydlení sami, přivítáte bydlení v komunitě věkově vám blízké, rádi vám poradíme jak 
na to. 

 

Agendu bytů v Domech s pečovatelskou službou vyřizuje: 
Dana Janáková DiS., tel. 556 833 180, e-mail: dana.janakova@mufrenstat.cz. 
autor článku: Bc. Jana Prášková, vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad Frenštát p.R. 
 

 

Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům 
dožívajícím se významných životních výročí v měsících červenci a srpnu 2021: 
 
     70 let   František Janečka 
    Jarmila Čápová 
    Tomáš Bordovský 
    Marie Jurková 
    Maria Černošková 
 

     75 let   Pavel Ryška 
    Zdeněk Žemba 
 

     80 let   Marie Kociánová 
    Irena Hoppová 
    Bohumil Štefek 
    Irena Quardová 
    Olga Böhmová 
    Věra Šrubařová 
     

     86 let   Marie Janotková 
 

     87 let   Marie Šablaturová 
 

     88 let   Karla Pospíšilová 
 

     91 let   Kamila Dovalová 
 

     92 let   Ludmila Hyklová 
 
 

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. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Jubilanti 

mailto:dana.janakova@mufrenstat.cz
mailto:obecni.urad@ticha.cz
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Pietní akt u příležitosti 76. výročí konce druhé světové války 
 

Ve čtvrtek 6. května 2021 položili představitelé obce, starostka  
Mgr. Michaela Štefková a místostarostka Mgr. Dana Kocourková, kytici  
u pomníku 2. světové války před Obecním úřadem v Tiché. Připomněli 
tak letošní 76. výročí konce 2. světové války a památný den obce – den 
jejího osvobození.                         

 

Pietní akt s ohledem na stávající situaci proběhl bez přítomnosti občanů 
Tiché. 
 

Mgr. Dana Kocourková, místostarostka obce 
 
 

Jan Parma, narozen 23. 6. 1921 ve Frýdku-Místku.  
 

Vystudoval Střední lesnickou školu v Hranicích a pracoval jako polesný na různých místech  
v Beskydech, pak na manipulačním středisku ve Frenštátě p. R.  
 

Během 2. světové války se v letech 1944-1945 zapojil do partyzánského odboje na Pustevnách 
a stal se členem II. Slovenské partyzánské brigády M. R. Štefánika, která pod velením majora 
Popova operovala v Beskydech v oblasti Prostřední Bečva, Horní Bečva, Trojanovice a Kačice. 
Svou bojovou činnost ukončil 5.5.1945. Po skončení války se vrátil ke svému lesnickému 

povolání. Za svou partyzánskou činnost obdržel „Osvědčení podle 
zákona č.255/46 Sb.“ Od roku 1981 byl v důchodu. Bydlel v Tiché, 
č.p.172. Vstoupil do řad Českého svazu bojovníků za svobodu,  
v roce 2016 při příležitost 95. výročí narození mu byla udělena 
Pamětní medaile I. stupně, v roce 2020 při příležitosti 75. výročí 
ukončení 2. světové války obdržel Pamětní odznak od ministra 
obrany a Medaili Moravskoslezského kraje za zásluhy od hejtmana 
kraje. Měl spoustu zájmů, byl velmi manuálně zručný, spoustu prací 
při opravě domku si uměl udělat sám, měl rád rodinu, les, zvířata, 
která vyřezával ze dřeva, sestavoval rodokmen rodiny Parmů a jiné. 
Zemřel dne 31. 10. 2020 ve věku 99 let. 

Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce 
 
 

Zajímavost: Seznam živnostníků v obci Tichá v roce 1923 
Bednáři Janečka Jan (č.p. 276) 

Obchod dobytkem Šťastný František (č.p. 31) 

Obchod dřívím Kopelec Jan  

Hokynáři, obchod ovocem a 
zeleninou apod. Šustala Jan (č.p. 6) 

Hostinští – hostinec obecní 
                   (nyní zahrádkářský dům) Parma Josef (č.p. 243) 

                – hostinec Fojtství Parma Leopold ml. (č.p. 261) 

                – hostinec na dolním konci Šťastný František (č.p. 31) 

                – hostinec Žuchov Vašinek Josef (č.p. 208) 

Hudebníci  Adamec Jan (č.p. 43), Mičulka František (č.p. 277) 

Koláři Drozd Petr (č.p. 59) 

Kováři a podkováři Peterek Jan (č.p. 64) 

  Komise pro kulturu a historii  
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Krejčovství mužské 
Chalupa František (č.p. 169), Havlák František (č.p. 187), 
Janečka Josef (č.p. 178), Mičulek Jan (č.p. 173) 

Krupařství Federmann Daniel (č.p. 210) 

Prodej lihovin v uzavřených lahvích Vašinek Josef (č.p. 208) 

Malíři a natěrači Ryška Jan (č.p. 257) 

Mlýny Javorek František (č.p. 40), Turek Valentin (č.p. 96) 

Obuvníci 
Lešnovský Vilém (č.p. 76), Makový Antonín,  
Pargač Jan (č.p. 158), Vašinek Isidor (č.p. 137) 

Pekaři Švrček Josef (č.p. 156) 

Pily Javorek František (č.p. 40) 

Pohřební ústavy, obchody rakvemi  Janák Cyril (č.p. 8) 

Porodní asistentky Dembová Emilie (č.p. 83) 

Řezníci a uzenáři Šťastný František (č.p. 31) 

Sedláři a řemenáři Špaček Josef (č.p. 275) 

Obchod smíšeným zbožím Janák Alois (č.p. 14), Konvičková Julie (č.p. 128) 

Stolaři 
Drozd Jan, Kovář Jan (č.p. 117), Holub Josef (č.p. 118), 
Zátopek Mikuláš 

Trafiky 
Federmann Daniel, Holubová Marie (č.p. 261),  
Peterek Jan (č.p. 64), Šťastný František, Šustala Jan 

Obchod veškerým zbožím Majerek a Adamec 

Průmyslové podniky 

Josef Parma, strojní cihelna v Tiché 
Josef Parma, mechanická tkalcovna, bělírna a úpravna 
v Tiché 
Parma a spol., přádelna bavlny v Tiché 
Albert Reiser, továrna na punčochy v Tiché 

Poštovní úřad v Tiché – poštmistr 
                     – výpomocný listonoš 

Ehrmann Leopold ml. 
Mičulek Alois 

Četnická stanice v Tiché Zimmer Josef (velitel - vrchní strážmistr) 

Obecná škola v Tiché  – správce školy 
                                       –  učitelský 
sbor 

  – učitelka ručních prací 

Bordovský Emil 
Hanke Josef, Tomeček Stanislav, Kalusová Anna, Holý 
Ladislav 
Bordovská Bohuslava 

Peněžní ústavy Spořitelní a záložní spolek v Tiché 

Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce 
 

 

 

Duben v tichavské školce 
Začátek dubna ještě stále pokračoval v distančním způsobu výuky. Dětem jsme v prvním týdnu 
vkládali na naši facebook stránku výukové, výtvarné a hudební náměty na téma „Co se děje 
v trávě“. Od 12. 4. 2021 se mateřská škola otevřela pro předškolní děti a děti rodičů vybraných 
profesí. Během prvního týdne v MŠ jsme se věnovali adaptačním hrám a činnostem. I nadále 
jsme pokračovali v činnostech a vkládání příspěvků na FB na téma „Klapy klap, já jsem čáp“. 
V dalším týdnu jsme se zaměřili na třídění odpadů a den Země a ke stejnému tématu směřovaly 
i příspěvky na FB. Poslední dubnový týden byl plný čar a kouzel. S dětmi jsme si přiblížili lidový 
zvyk „Pálení čarodějnic“. 
 

Květen u Světlušek 
Měsíc květen začal u nás ve školce ještě v omezeném provozu. V prvním květnovém týdnu 
nám k předškolákům přibyly ještě i děti rodičů vybraných profesí, proto jsme se rozdělili na dvě 
třídy. Během tohoto týdne jsme si povídali o maminkách a k jejich svátku jsme s dětmi vyráběli 

  Mateřská škola a základní škola v Tiché  
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malé dárečky. Od pondělí 10. května jsme se vrátili k běžnému provozu MŠ. Prvních pár dnů 
jsme se věnovali adaptaci a děti se seznamovaly s novou paní učitelkou, která se vrátila po 
mateřské dovolené. V dalších týdnech jsme si povídali o tom “Čím chci být, až vyrostu”  
a k tomu směřovaly i činnosti a aktivity. S dětmi jsme malovali, tvořili a formou námětových her 
jsme si vyzkoušeli hru na lékaře, kadeřníka, policisty atd... V závěru měsíce jsme se seznámili 
s dopravou, dopravními značkami a dopravními prostředky.  

Ludmila Šimíčková, učitelka MŠ 

Květen u Cvrčků 
 

V měsíci květnu 2021 jsme se s dětmi věnovali následujícím tématům: Rodina, Maminky mají 
svátek, Odkud pocházím (moje obec, bydliště), Doprava (dopravní prostředky, dopravní 
značení apod. Maminkám jsme k jejich svátku s dětmi vyrobili dárečky a každá dostala také 
perníkové srdce (za které patří velký dík mamince naší paní učitelky Pavlíny Buchtové, která 
je dětem upekla). Učili jsme se s dětmi pojmenovávat členy domácnosti, dostaly také domácí 
úkol, zjistit, kde pracují jejich rodiče. Další týden jsme se věnovali obci Tichá. Děti se prohloubily 
znalostmi o místě svého bydliště a nezapomněli jsme také na významné budovy v obci Tichá. 
Posledním tématem měsíce jsme se s dětmi věnovali dopravě (její druhy a k nim správné 
rozdělení dopravních prostředků), dopravnímu značení, pravidlům silničního provozu aj. 

Bc. Barbora Rajnochová, učitelka MŠ 
1. třída 
Žáci 1. třídy letos pomalu končí svůj první školní rok, který pro ně představoval dost netradiční 
pojetí výuky. Střídaly se týdny chození do školy s mnohem delším obdobím učení se doma, 
s distanční výukou. Každé dítě se s touto situací vyrovnávalo jinak, ale bez zodpovědného 
přístupu rodičů, kteří se velmi snažili, aby jim s náročnou výukou na dálku pomohli, by byly 
jejich pokroky rozhodně pomalejší. 
Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se konalo v hezkém prostředí areálu mateřské školy jejich první veřejné 
vystoupení, kde prokázali před svými blízkými, jak dobře zvládli techniku čtení, a zasloužili si 
být pasování na čtenáře. 
Všem prvňáčkům přejeme, aby našli zalíbení v knížkách, rodičům, aby měli radost z velkého 
pokroku svých dětí, které tímto vstoupí do krásného světa knih.             Mgr. Ivana Bednářová 
 

 
 

2. třída 
Přiblížil se konec školního roku, který byl pro žáky, vyučující i rodiče náročný. Distanční i rotační 
výuka nebyla pro žáky jednoduchá. Museli se učit větší samostatnosti, také jim bylo smutno po 
spolužácích a potíže občas způsobovala také nevyzpytatelná technika.  Ale naši druháci jsou 
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velcí optimisté a dokázali na každé situaci najít i pozitivní stránky. Pochvalovali si pozdější 
vstávání i o něco méně vyučovacích hodin během distanční výuky, naučili se lépe pracovat na 
počítači a po příchodu do školy byli moc rádi, že jsou zase všichni spolu. Nezaskočilo je ani 
povinné testování, zvládají ho úplně bez potíží. Teď už schází jen úspěšně zakončit druhou 
třídu a pak si co nejlépe užívat letní prázdniny, po kterých snad bude následovat klidnější školní 
rok.                                                                                                       Mgr. Marcela Valchařová 
 

3. třída 
Všichni jsme rádi, že se po dlouhé době, kdy žáci museli zvládat online výuku, můžeme opět 
každý den vídat ve třídě. Tato změna napomáhá také k motivaci žáků získávat nové vědomosti. 
Dočkali jsme se i radosti z každodenního chození do školy, potkávání se, výměny zkušeností 
a zážitků. Po obnovení prezenční výuky se žáci třetí třídy stejně jako v předchozích letech 
zúčastnili sběru citronové a pomerančové kůry. V rámci mimoškolních aktivit se účastnili 
kroužku deskových her a logiky, který jim napomáhá v rozvoji matematické představivosti. 
Také o pobyt ve venkovním prostředí v naší třídě není nouze. Snažíme se co nejvíce času 
trávit na zahradě školy, případně v jejím okolí. Zde procvičujeme probrané učivo. V tělesné 
výchově hrajeme míčové hry a zdokonalujeme fyzickou kondici. Snad už jen vzpomínkou na 
distanční výuku je nám ulička do školy, která je lemována květinovou galerií, na které se podíleli 
žáci naší třídy. V neposlední řadě musím ocenit snahu dětí i rodičů a energii, kterou do školy 
vkládají i v posledních měsících školního roku.                                              Anna Mikulenková 
 

4. třída 
Žáci 4. třídy se v hodinách přírodovědy učí o rybnících, potocích a řekách. Vznikl tak nápad 
ztvárnit život pod hladinou vody. Žáci si nejdříve vyhledali na internetu ryby, které se jim zalíbily. 
Následně si je měli nakreslit tužkou a vybarvit pastelkami.  Hotoví obratlovci po precizním 
vystřihnutí vypadali jako živí. Bylo třeba „připravit“ vodu, ve které by se živočichové zabydleli. 
Skupina šesti dětí vybarvila vodovými barvami šest velkých výkresů. Do vody však patří také 
vodní rostliny a kamínky. Část dětí pracovala na mracích. Ještě slunce a bude všechno hotové.  
Samotná práce trvala šest hodin. Někteří dobrovolníci po vyučování zůstali, aby vše nalepili. 
Nakonec to s paní učitelkou připevnili. Není o tom žádných pochyb, že máme šikovné žáky. 

Mgr. Darina Timková 

5. třída 
Děti dětem 
Téměř obyčejné reflexní pytlíky pro budoucí školáky se staly kreslící plochou v hodině výtvarné 
výchovy v 5. třídě. Po chvíli přemýšlení a invencí se nakonec zrodily prima jednoduché  
i náročnější kresby, díky kterým si tak prvňáčci bezpečně poznají svůj pytlík. Ale to není vše. 
Uvnitř je bude čekat překvapení, které ocení během roku a které pro ně připravila Unie rodičů. 
I takto funguje spolupráce Unie rodičů s žáky naší školy, kteří se opravdu velmi rádi podíleli na 
dotvoření těchto dárků. 
Věříme, že jim tímto vykouzlíme úsměv na tváři a zasadíme semínko vzpomínek na začátku 
jejich dlouhé cesty za poznáním a učením.                                           Mgr. Marcela Žingorová 
 
Z Afriky na Valašsko! 
„Jú, kdo to bude? Jak vypadá?  Co dělá? Proč je v Česku?“ 
Spoustu otázek napadlo žáky 5. třídy při oznámení, že s nimi hodinu anglického jazyka stráví 
paní Geraldine. A to paní černé pleti, která nehovoří česky. Ale žáci budou moci uplatnit 
alespoň něco ze svých znalostí a domluvit se anglicky.  
Až z daleké Keni tedy zavítala Gerry do ZŠ Tichá coby rodilý mluvčí v rámci programu MAP 
Frenštát p.R. Gerry navštěvuje žáky okolních škol a vede s nimi konverzační hodiny tak, aby 
se žákům tento jazyk přiblížil v jiné rovině a měli ho možnost používat nejen ve škole. 
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Tato sympatická mladá Afričanka nadchla žáky svým přátelským přístupem. Všichni se museli 
představit a nato navázalo bouřlivé povídání o oblíbených zvířatech, jídle, aktivitách a tradicích 
v Keni. Ne všichni rozuměli všemu, ale za pomoci překladu paní učitelky to zvládli. Jelikož už  
zažili hodiny v angličtině s Roaldem z Norska, nebyli nervózní, a naopak svou otevřeností 
příjemně překvapili i Gerry. A to natolik, že si domluvili další hodinu. 
 

„Geraldine nám přišla sympatická a hodná.“ 
„Bylo to užitečné, vím, jak se řekne africky ryba.“ 
„Naučili jsme se anglický jazykolam.“ 
„Užili jsme si to, ale neumíme moc anglických slovíček. Mluvila moc rychle.“ 
„Vyprávěla nám o své rodné zemi ovšem anglicky.“ 
„Líbilo se mi to mega moc.“ 
Pár postřehů páťáků vás snad také přesvědčilo o tom, že se na další setkání těší a nemají 
obavy z jazykové bariéry, protože za ně leckdy hovoří i řeč těla, zářivé oči a úsměvy na tvářích. 

Mgr. Marcela Žingorová 
 

Den dětí – Dopravní soutěž 
Konečně se na nás usmálo slunce, úterý 1. června 2021 Den dětí byl den jako malovaný. Paní 
vychovatelky ze školní družiny a páťáci zorganizovali pro žáky ze školy dopravní soutěž a jízdu 
zručnosti. Jízda slalomem, přes lávku pozadu, oblékání, přesun přes překážky i podjezd, tvořily 
základ této jízdy. V další části se žáci soustředili na povinnou výbavu jízdního kola a poznávání 
dopravních značek. 
Kluci i holky se s vervou zapojili jak do jízdy, tak do poznávání. Páťáci jim pomáhali s navigací, 
podporou při oblékání i s poznávací soutěží.  Některé žáky jízda na koloběžce nadchla natolik, 
že prosili rodiče o koupi nové koloběžky.  
Snaha všech žáků byla odměněna sladkostí, tři nejlepší z každé třídy dostali diplom a věcné 
ceny. Ovšem nejdůležitější byla skvělá nálada, pohoda, elán všech zúčastněných a také fakt, 
že díky bezpečným jízdám se nikomu nic nestalo. Jen pozor, že součástí povinného vybavení 
je také cyklistická helma, která může zabránit těžkému úrazu při nehodě. 

Mgr. Marcela Žingorová 
 

Spolupráce s Medela-péče o seniory o.p.s., Ostravice 
V týdnu od 24. - 29. 5. 2021 proběhlo na zahradě tohoto zařízení tradiční smažení vaječiny 
společně s kácením máje. Smažení vaječiny má připomenout konec velikonočních svátků. 
V tyto slavnostní dny byla součástí i bohatá tombola připravená pro klienty. Opět jsme 
nemeškali a s žáky školy přichystali několik malých drobností, maličkostí pro radost všem 
seniorům. Žáci malovali obrázky, vyráběli přáníčka a ve školní družině za asistence paní 
vychovatelek upekli muffiny. Odměnou nám bylo poděkování, pozdrav a fotky z Ostravice všem 
šikovným žákům. Doufáme, že nám do budoucna epidemiologická situace „vyjde vstříc“,  
a s tím spojená nařízení brzy umožní osobní setkání s klienty. 

Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy 
 
Zápis do 1. ročníku ZŠ Tichá 
Ve dnech 8. – 15. dubna 2021 proběhl elektronický zápis do 1. ročníku ZŠ Tichá. K zápisu 
podalo žádost celkem 23 uchazečů, z toho šesti dětem byl udělen odklad povinné školní 
docházky na jeden rok. Složení žáků v 1. ročníku bude 6 dívek a 11 chlapců. Předškoláci  
a jejich rodiče mohli v průběhu školního roku „absolvovat“ díky emailové korespondence 
projekt Předškolák, který pro ně připravili pedagogové ZŠ. V něm si mohli vyzkoušet a ověřit 
své schopnosti a dovednosti, které budou rozvíjet dále v naší škole.  
Tímto děkuji všem učitelům, kteří jednotlivé lekce přichystali.                  Mgr. Lucie Dobiášová 
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Upozorňuje na nebezpečí při zakládání ohně. Jsme v období teplých dnů a sucha, proto si 
dávejme pozor na bezpečná místa k rozdělání ohniště.          Stanislav Šrámek, starosta SDH 
 
 

Hasiči překvapili i v době nepříjemného covidu 
V pátek 30. dubna odpoledne vztyčili na návsi 
nazdobenou májku. Od slunečného sobotního rána 
mohli udivení spoluobčané obdivovat 18 m štíhlý 
kmen se smrkovou nástavbou plnou pestrých 
mašlí. Poslední květnovou sobotu věnovali hasiči 
klasickému kácení májky, již za podpory skupiny 
příznivců.  
Během května se členové měli možnost setkat 
v kostele při oslavě sv. Floriána, později se bavili 
při vaječině, průběžně doplňovali expozici výstavy 
k dosud neoslavenému 130. výročí sboru. Členové 
jednotky plnili povinnost např. i při záchraně 
štěněte a ekologické havárii v obci. 
Žákovské družstvo i dorostenci se zúčastnili závodů v Trojanovicích, snaha při trénování se 
vyplatila a již se parta i vedoucí mohou těšit na prázdninové soustředění v Jeseníkách. 

za výbor SDH – Alena Korčeková 
 

Starosta SDH Tichá zve všechny příznivce i zvědavce na prohlídku výstavy. Je milé 

zamyslet se nad černobílými fotografiemi a jmény, která tvoří historii sboru. S úsměvem lze 
porovnat, jak se za několik let změnily soutěžící ratolesti, vážně ocenit práce na změně 
hasičárny…na 3D výstavu je dobré si udělat čas! 

 

  Sbor dobrovolných hasičů obce Tichá 
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Akce „Ukliďme obec Tichou“ 
     Při příležitosti Dne Země se konal dne 28.4. 
úklid obce Tiché. Odpadky se sbíraly  
u multifunkčního hřiště, kostela, nad 
hřbitovem, kolem řeky Tichávky směrem na 
horní konec, příkopy na Kozlovice, Frenštát p. 
R., Žuchov, u Tichavského rybníka, nad 
Dubánkem, v lesíku u tzv. JZD bytovek. 
Nasbíralo se celkem 35 pytlů odpadků a tyto 
se následně roztřídily na plasty, sklo  
a plechovky a uložily se do sběrných míst na 
tříděný odpad.  
     Děkujeme zúčastněným dětem, dospělým, 
rodinám, paní starostce a taktéž klientům 
domova Karmel, kteří se v dopoledních hodinách do této akce taktéž zapojili. Odměnou nám 
Všem je čistější obec. Věříme, že tato akce má smysl. Děkujeme Všem, kteří se chováte 
zodpovědně k životnímu prostředí a těmto návykům učíte i své děti.  

 

Brigáda „U Dubánka“ 
     Dne 3. června se v odpoledních hodinách uskutečnila brigáda 
,,U Dubánka‘‘ v obci Tichá na cyklotrase Tichá-Frenštát p. R. 
Celkem se sešlo 15 brigádníků včetně dětí. Nejprve jsme 
posbírali odhozené odpadky, vyhrabali listí, odklidili polámané 
větve, které bránily bezpečnému přístupu k prostranství  
a krásným rozhledům. Za tři hodiny se nám společně podařilo 
postavit bosý chodníček, naistalovat dvě lavičky, houpací síť 
k odpočinku a relaxaci a také zprovoznit slidgeline neboli chůzi 
na laně, která je vhodná pro dospělé i děti. 
     Děkujeme všem malým i velkým pomocníkům, kteří se této 
akce zúčastnili. V průběhu letních prázdnin proběhne poslední 
společná brigáda, kdy nás čeká instalace informativní tabule  
a poslední drobné úpravy. Koncem léta se můžete těšit na 
oficiální slavnostní otevření. 

 
II. ročník soutěže „Kvetoucí Tichá“ 
Toto léto se koná již druhý ročník „Kvetoucí Tichá“, do kterého se mohou opět zapojit všichni 
spoluobčané. Těšíme se opět na kvetoucí balkóny či okna, které budou zářit rozkvetlými 
muškáty, petúniemi, surfiniemi či jinými kombinacemi květin.  
Další informace naleznete na plakátu.  
 

V případě zájmu či jiných otázek na spolek Tichánek kontaktujte:  
Mgr. Dana Kocourková, tel: 739 067 169, e-mail: tichanekos@email.cz 

 
 
 

  Spolek Tichánek  

mailto:tichanekos@email.cz
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Činnost zahrádkářů byla také dosud velice omezena vzhledem k vládním protikoronavirovým 
nařízením. Většinou jsme se tedy věnovali svým zahrádkám a práci v sadu. Snad je již ta 
nejhorší kovidová vlna za námi a budeme moci brzy navázat na naši dříve tak pestrou 
spolkovou činnost.  
V létě, jakmile to epidemiologové povolí, se jistě rádi sejdeme všichni zahrádkáři v sadu ve 
Fialovicích nebo na dalších venkovních aktivitách a stejně jako v minulých letech „U Dubánka“ 
posedíme u kytary.   
Tak sledujte vývěsku zahrádkářů, o případných akcích bude výbor své členy včas informovat. 

Lenka Mladěnková, jednatelka ČZS Tichá 

 
 

 

Facebook.com/FotbalSKTicha         Instagram.com/fotbalskticha         YouTube.com/FotbalSKTicha 
 

Webové stránky – www.fotbalskticha.cz 
Web SK Tichá zaznamenal 10.června 2021 40 000 návštěv od svého spuštění 1.prosince 
2020. Průměrná denní návštěva webu je 208 návštěv/den. Děkujeme za přízeň všem 
fanouškům. 
 

 
Losování nové sezóny 25. června 

Rozlosování nové sezóny 2021/22 soutěží FAČR má přesný termín. Losovací aktiv se 
uskuteční v pátek 25. června v Ostravě. Složení jednotlivých skupin I.B tříd bude upřesněno 
před samotným losem. Los se týká pouze soutěží, které spadají pod Moravskoslezský 
krajský fotbalový svaz, nižší soutěže budou rozlosovány dle své územní příslušnosti. I.B třída 
letos startuje o víkendu 14. a 15. srpna. 1.kolo Okresního poháru FAČR se odehraje o víkendu 
7. a 8. srpna. Rozpis zápasu najdete po losovacím aktivu na webu. 
 

 
Novým předsedou VV FAČR se stal Petr Fousek 

Novým předsedou Fotbalové asociace České republiky byl zvolen Petr Fousek. 
Osmapadesátiletý dlouholetý funkcionář při volbách na valné hromadě v Nymburce ve druhém 
kole hlasování porazil bývalého úspěšného reprezentanta Karla Poborského. Fousek získal 
106 hlasů, jeho protikandidát 91 hlasů. Fousek získal na Moravě 55 ze 70 platných hlasů, 
zatímco jeho soupeř jen 15 hlasů. Poborský sice zvítězil v Čechách, ale 76 ze 127 hlasů mu 
ke zvolení nestačilo. Pro Fouska se totiž v české komoře vyslovilo 51 delegátů. Jeden 
hlasovací lístek byl neplatný. 
 

 
PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS – MUŽI 

 

06.06.2021 / FC Dolní Bečva - SK Tichá 0:4 (0:1) 
 

Branky Tiché: 3.Tománek Martin, 68.Kocián Dominik, 80.Svoboda Štěpán, 90.Švrček Ondřej. 
Sestava Tiché: Pikulík – Kocián T., Sládeček, Kudýn, Fojtík – Kocián D., Balcárek, Janáč – 
Tománek M., Houšťava, Švrček O. Střídali: Svoboda, Vrána. Diváci: 95 
 

TRENÉR DANIEL KULA: "Jsem hlavně rád, že jsme mohli konečně odehrát zápas, výsledek 
nepřeceňuji, ale po takové pauze a navíc při naší premiéře to potěší. Soupeř byl možná 
uspokojen výsledkem z minulého týdne (8:1) s Viganticemi, ale mě přístup našich hráčů k  

  ZO Českého zahrádkářského svazu Tichá  

   SK Tichá  -  FOTBAL                                                  www.fotbalskticha.cz         

http://www.facebook.com/FotbalSKTicha
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utkání velmi uspokojil a dokud jsme kondičně stačili, tak jsme dokázali plnit i narychlo 
stanovené taktické záměry. Nadále nás trápí nízký počet hráčů v kádru, dnes za nás odehrál 
první zápas Tomáš Kudýn, který by byl velkou posilou, ale v poháru s ním ještě nemůžeme 
počítat a tak do Příbora pojedeme pravděpodobně ještě s užším kádrem." 
 

 
SEMIFINÁLE OKRESNÍHO POHÁRU FAČR – MUŽI 

 

12.06.2021 / FK Příbor - SK Tichá 1:0 pk. 
 

Sestava Tiché: Pikulík – Kocián T., Sládeček, Vrána, Fojtík – Kocián D., Fajčák, Janáč – 
Tománek M. (79.Závodný), Houšťava, Švrček O. Diváci: 100.  Penalty Tiché proměnili: 
Janáč, Houšťava. Penalty Tiché neproměnili: Švrček O., Fojtík, Kocián D. 
 

TRENÉR DANIEL KULA: "Vynechám slovo kdyby, protože by to hodnocení nemělo konce. 
Pro mě velké zklamání z vyřazení a z výkonu rozpaky, v porovnání s tím, co jsme předvedli 
před šesti dny na Bečvě. Ve čtvrtek večer jsme ještě nevěděli, zda vůbec postavíme jedenáct 
hráčů a k utkání nastoupíme, takže žádné výčitky vůči těm, co nastoupili ode mě nečekejte. Tři 
naše neproměněné penalty jen potrhly náš nepovedený zápas. Prohry jsou k tomu, abychom 
se z nich poučili, a neodradilo nás to, ale bez pořádné dřiny to nepůjde stejně jako nutnost 
doplnění kádru." (Podrobné informace k zápasu naleznete na webu)  
 

 
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY – MLÁDEŽ 

 

• 05.06.2021 / SK Tichá - FC Kozlovice 4:9 (1:5) 
Branky Tiché: 2x Krpec Jan, 2x Kopečný Jakub 
SK Tichá: Štefek – Brettšnajdr, Kopečná A., Holubová, Kopečný J., Bok M., Genzer, Bartoň, 
Pospíšil, Krpec J., Mikeska, Piskoř, Bok T. 
 

• 07.06.2021 / SK Tichá - TJ Trojanovice-Bystré 10:3 (3:1) 
Branky Tiché: 4x Krpec Jan, 3x Genzer Michal, 2x Kopečný Jakub, 1x Brettšnajdr Adam 
SK Tichá: Štefek – Bartoň, Bok M., Bok T., Brettšnajdr, Genzer, Holubová, Kopečná,  
Kopečný, Krpec, Kundrát, Mikeska, Piskoř, Pospíšil 
 

• 09.06.2021 / SK Tichá - TJ Hukvaldy 10:1 (4:1) 
Branky Tiché: 4x Genzer Michal, 3x Kundrát Ladislav, 1x Bok Tomáš, 1x Bok Mikuláš, 1x 
Krpec Jan 
SK Tichá: Štefek – Bartoň, Bok M., Bok T., Brettšnajdr, Genzer, Holubová, Kopečná, Kopečný, 
Krpec, Kundrát, Mikeska, Piskoř, Pospíšil 
 

• 16.06.2021 / SK Tichá - TJ Hukvaldy 7:4 (0:1) 
Branky Tiché: 2x Genzer Michal, Bartoň Matyáš, Bok Mikuláš, Krpec Jan, Bok Tomáš, 
Kopečný Jakub 
SK Tichá: Štefek – Bartoň, Bok M., Bok T., Brettšnajdr, Genzer, Holubová, Kopečná, Kopečný, 
Krpec, Kundrát, Piskoř, Pospíšil, Kunčíková, Janáč 

 
HOSPŮDKA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI ( Facebook.com/HospudkaNaHristiTicha ) 
 

Otevírací doba: PO–ČT (16°°-19°°), PÁ (16°°-22°°), SO (14°°-22°°), NE (14°°-19°°). 

Hospůdka je otevřená denně. NA ČEPU:          Radegast 10° a          Radegast 12°, PIVO - BIRELL 

- ZRNKOVÁ KÁVA - ALKO - NEALKO - ČEP.POMELO&GREP - VÍNO - HRANOLKY - 

CIBULOVÉ KROUŽKY - PÁRKY V ROHLÍKU - NANUKY a další       
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VÝZVA KREVNÍHO CENTRA Fakultní nemocnice Ostrava 
 

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve 
k odběru! 
 

Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc 
se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme 
všechny krevní skupiny. Děkujeme! 
 

Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo 
mailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní datum  
a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.  Více informací 
na https://www.fno.cz/krevni-centrum.  
 

POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY! 
DAROVÁNÍM KRVE ZACHRÁNÍTE ŽIVOT! 

Ing. Petra Petlachová, vedoucí Oddělení komunikace Fakultní nemocnice Ostrava 
 

mailto:krevni.centrum@fno.cz
https://kceobj.fno.cz/
https://www.fno.cz/krevni-centrum
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Ostrava 15. června 2021 

Evropský den proti vloupání 

Letní měsíce a tedy dny dovolených bývají z hlediska kriminality nejrizikovějším obdobím roku. Mnoho 
občanů tráví své volné dny mimo domov, například někde v zahraničí a jejich obydlí zůstává opuštěné. 
Letos připadl „Evropský den proti vloupání“ na 16. června 2021. Cílem této informační kampaně je 
zintenzivnit potírání zločinu vloupání do domovů, bytů a rekreačních objektů způsobem, že veřejnost 
bude včas informována a budou jí poskytnuty rady, jak se před vloupání vhodně chránit. Předmět 
zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost, šperky z drahých kovů a drobná 
elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky a fotoaparáty). Není reálné, aby policie uhlídala 
veškerá obydlí. Každý majitel může přispět k bezpečí svého majetku zodpovědným přístupem. Určitě 
je neefektivní, řešit zabezpečení svého obydlí před odjezdem na dovolenou, vhodné je mít na to větší 
časový prostor. 
 

A jak se levně a bezpečně chránit před nežádoucím vniknutím do obydlí: 
 

• Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že jsou dveře skutečně uzamčeny). 

• Vhodné je kombinovat mechanické a elektronické prvky zabezpečení. 

• Pokud odcházíme z domova i krátkodobě, ujistit se, že jsou všechna okna zajištěna a pokud balkón 
disponuje lodžiemi, i tyto uzamknout. 

• Klíče neschovávat pod rohožku nebo pod květináč (či jiné takto nápadité místo). 

• Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v množném čísle, bez titulů 

• Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí např. pravidelně 
vybírala poštovní schránku. 

• Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí (pachatelé jsou stále více 
sofistikovaní). 

• Zvážit možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených intervalech zapnou světla, televizi 
nebo rádio. Vytvoříte zdání, že obydlí není opuštěné. 

• Nevystavujte zbytečně cenné předměty na odiv, pokud o ně nechcete přijít, zvažte možnost 
bezpečnostních schránek, mnohdy můžou být levnější, než pojištění. 

• Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci, a pokud je možnost, opište si výrobní čísla. 

• Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku, raději 
předmětné uschovejte.  

• Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob a podezřelých vozidel v blízkosti 
obydlí.  

• Pakliže se i přes bezpečné rady stanete oběti vloupání, zavolejte na linku 158 nebo věc oznamte 
na nejbližší policejní oddělení. Do objektu nevcházejte, neuklízejte a vyčkejte příjezdu policie. 

 

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci 
„Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách http://stopvloupani.cz.   
 

Letáky k probíhající kampani naleznete zde: 
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/1_vecere_leto_2021.pdf 
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/2_dovolena_leto_2021.pdf 
Letošní informace naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx 
 
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence 

http://stopvloupani.cz/
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/1_vecere_leto_2021.pdf
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/2_dovolena_leto_2021.pdf
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx
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Na kolečkových bruslích bezpečně 

Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými, což přináší možnost 
častěji využívat rekreační a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi tyto patří velmi populární 
kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích  
a základní zásady bezpečné jízdy na nich. 
 

Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven? 
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb.,  
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem 
účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to 
v § 53 zákona 361/2000 Sb. 
 

Mezi povinnosti bruslaře patří: 

• Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových bruslích ohrozit ostatní 
chodce. Tato povinnost platí také pro lyžaře nebo osoby pohybující se na obdobném sportovním 
vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují 
děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí bruslař dostatečně rychle 
zareagovat na změnu směru pohybu těchto osob a může dojít ke střetu. 

• Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat po levé 
krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím vozidlům). 
Během jízdy při levém kraji vozovky mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném 
provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou. 

• Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, 
zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. 

• Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pro 
cyklisty, je bruslař povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo  
a jednotlivě za sebou. 

• Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde 
platí pro bruslaře povinnost řídit se pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole. 
 

 

Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích: 

• Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. 
Respektujte technické možnosti bruslí. Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní. 

• Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však používejte ochrannou přilbu, 
sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty a kolena. 

• Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte na vodítku zvíře. 

• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete. 

• Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších či manipulace  
s mobilním telefonem za jízdy. 

• Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslích je 
v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná. 

• Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně zejména při snížené viditelnosti. 
 

 

Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpracováno hravou formou téma, 
jak se bezpečně chovat na silnici. 
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MDV_casopis_06_042020_s
creen_KM_prona.pdf 
 

Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního 
provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky vrátíte ve zdraví domů. 
 
 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence 
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Nejefektivnější využití sluneční energie. 
Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší 
položkou jsou náklady na vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám 
daří snižovat díky zateplování domů, výměně oken apod.  Druhou největší položkou je 
ohřev vody, který tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu možných 
úspor stranou, přitom existuje ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.  
  

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara 
do podzimu prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii. 
Jedná se o patentované řešení vyvinuté firmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském 
Meziříčí, která ho dodává do desítek zemí po celém světě.  
 

Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké 
kabely. To vyžaduje minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za 
jeden den. Princip fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie 
přemění na elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už doma 
máte. Výhodou také je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem. 
 

Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace 
na cca 60.000,- Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 
6 let. Jde o nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu, s 
bezúdržbovým provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat 
dotaci 35.000,- Kč z programu Nová zelená úsporám.   
Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 606 796 406.  

http://www.solar-kerberos.cz/
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Informační centrum města Frenštát pod Radhoštěm – kulturní a sportovní akce v okolí 
 
léto 2021, Pustevny PÍSKOVÉ SOCHY POD ŠIRÝM NEBEM PÍSKOLES - www.pustevny.cz  
do 3.10.2021, Frenštát p.R. Muzeum výstavní síň - NÁVRATY DO DĚTSTVÍ - Výstava originálních ilustrací dětských knih  
do 29.8.2021, Frenštát p.R. Muzeum podkroví - 70 LET FRENŠTÁTSKÉHO MUZEA  
do 5.9.2021, Frýdek Místek Muzeum Beskyd - Proč?... protože Karel LOPRAIS  - výstava - historie, závodní kariéra, současnost  
2.7.2021, 21:30 hod., Lichnov vedle obecního úřadu  - IVAN TROJAN V KOMEDII ONDŘEJE TROJANA - BOURÁK  
2.-3.7.2021, Frenštát p.R. Amfiteátr na Horečkách - HORSKÁ VÝZVA - www.horskavyzva.cz  
2.-4.7.2021, Rožnov p.R. Dřevěné městečko - ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI - www.nmvp.cz  
2.7.-27.8.2021, Trojanovice Horečky Rekovice - Rekovická Letní Discgolfová Liga 2021 - www.idiscgolf.cz/ligy  
3.7.2021, 13:00 hod., Trojanovice hřiště na Bystrém - 54. MEMORIÁL JIŘÍHO JAŠKOVSKÉHO  
3.7.2021, 21:30 hod., Lichnov vedle obecního úřadu - 3BOBULE  
4.7.2021, 21:15 hod., Lichnov vedle obecního úřadu - TROLLOVÉ - SVĚTOVÉ TURNÉ  
5.7.2021, Radhošť - POUŤ SVATÉHO CYRILA A METODĚJE  
7.-10.7.2021, Frenštát p.R. - HOREČKY FEST  
10.7.2021, Rožnov p.R. Dřevěné městečko - ZVONEČKOVÝ JARMARK - www.nmvp.cz  
14.7. 2021, 6:04 hod., Frenštát p.R. z vlakového nádraží - Turistika pro seniory - Čeladná, Podolanky, Samčanka   
15.7.2021, 21:15 hod., Frenštát p.R. Autokemp/Amfiteátr - MINIBIJÁK ŠPALEK - 3BOBULE  
16.7.2021, 19:30 hod., Frenštát p.R. Autokemp - Z HORNÍ DOLNÍ A DÁL NA JIH - Koncert vynikající folkové kapely z Dolní Bečvy 
17.7.2021, Frenštát p.R. Amfiteátr na Horečkách - BESKYDY 2021 7 POHOŘÍ TRAIL RUN - www.7pohori.cz  
18.7.2021, 10:00-16:30 hod., Frenštát p.R. Rekovice - BESKYDSKÝ BIATLON 2021  
20.7.2021, 8:00-16:00 hod., Frenštát p.R. náměstí - SLEZSKÝ RYNEK - FARMÁŘSKÝ TRH  
22.7.2021, 21:00 hod., Frenštát p.R. Autokemp/Amfiteátr - MINIBIJÁK ŠPALEK - ŠARLATÁN  
23.7.2021, 19:30 hod., Frenštát p.R. Autokemp - MARIAN FRIEDL A 11 PODOB LÁSKY  
24.7.2021, Rožnov p.R. Dřevěné městečko - ROMSKÁ PÍSEŇ - www.nmvp.cz  
28.7.2021, 6:50 hod., Frenštát p.R. od škol - Turistika pro seniory - Busem do Hutiska, pěšky, Karlův kopec, Rožnov p.R. 10 km  
29.7.2021, 21:00 hod., Frenštát p.R. Autokemp - MINIBIJÁK ŠPALEK - MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN  
30.7.-1.8.2021, Nový Jičín - GARDEN FOOD FESTIVAL - www.gardenfoodfestival.cz  
31.7.2021, 9:30 hod., Frenštát p.R. Amfiteátr na Horečkách - GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI - 29. ročník  
31.7.2021, Rožnov p.R. Dřevěné městečko - DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ - www.nmvp.cz  
 
5.8.2021, 20:45 hod., Frenštát p.R. Autokemp/Amfiteátr - MINIBIJÁK ŠPALEK - JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY  
6.-7.8.2021, 20:30 hod., Frenštát p.R. Amfiteátr na Horečkách - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 2020  
6.-7.8.2021, Čeladná - LADNÁ ČELADNÁ - www.ladnaceladna.cz  
6.-8.8.2021, Rožnov p.R. Dřevěné městečko - JANOŠÍKOV DUKÁT - www.nmvp.cz  
10.8.2021, 8:00-16:00 hod., Frenštát p.R. náměstí - SLEZSKÝ RYNEK - FARMÁŘSKÝ TRH  
11.8.2021, 8:10 hod., Frenštát p.R. z vlakového nádraží - Turistika pro seniory - Vlakem do Hostašovic, pěšky N. Jičín  
12.8.2021, 14:00 hod., Frenštát p.R. Muzeum podkroví - O KLUKOVI, KTERÝ CHTĚL BÝT MALÍŘEM  
12.8.2021, 20:30 hod., Frenštát p.R. Autokemp/Amfiteátr - MINIBIJÁK ŠPALEK - RANDE NASLEPO  
13.8.2021, 19:00 hod., Frenštát p.R. Autokemp - JIŘÍ SCHMITZER  
13.8.-15.8.2021, Frenštát p.R. Skokanský areál Jiřího Rašky - X. ročník Memoriálu Jiřího Rašky  
14.-15.8.2021, Rožnov p.R. Dřevěné městečko - STARODÁVNÝ JARMARK - www.nmvp.cz  
14.-15.8.2021, Lichnov - CYKLISTICKÝ ZÁVOD LICHNOV 24 HODIN - lichnov.cz  
15.8.2021, Veřovice - Veřovská pouť  
19.8.2021, 20:15 hod., Frenštát p.R. Autokemp/Amfiteátr - MINIBIJÁK ŠPALEK - AFRIKOU NA PIONÝRU  
21.8.2021, 10:00 hod., Frenštát p.R. hasičské hřiště - DEN SE ZÁCHRANÁŘI   
21.8.2021, Frenštát p.R. Amfiteátr na Horečkách – FRENŠTÁTSKÉ SLAVNOSTI  
21.8.2021, Rožnov p.R. Valašská dědina - 31. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ  
21.8.2021, Rožnov p.R. Dřevěné městečko - VELKÉ PRÁDLO - www.nmvp.cz  
21.8.2021, Čeladná - BIKE ČELADNÁ - www.bikeceladna.cz  
25.8. 2021 - AUTOKAROVÝ ZÁJEZD JAVORNÍKY-KASÁRNA  
26.8.2021, 20:00 hod., Frenštát p.R. Autokemp/Amfiteátr - MINIBIJÁK ŠPALEK - PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE  
26.-27.8.2021, Frenštát p.R. Amfiteátr na Horečkách - 4 DOHODY a PÁTÁ DOHODA - www.proudyinspirace.cz  
27. – 29. 8. 2021 - Koňská mast BESKYDSKÁ SEDMIČKA - 12. ročník 
28.8.2021, Rožnov p.R. Amfiteátr na Stráni - HLASY - www.festivalhlasy.cz  
31.8.2021, 8:00-16:00 hod., Frenštát p.R. náměstí - SLEZSKÝ RYNEK - FARMÁŘSKÝ TRH  

http://www.nmvp.cz/
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