
 

 

     Dítka školou povinná se jistě nemohla dočkat, až opět zasednou do lavic a opakováním učiva zjistí, 
co vše se měla v minulém covidovém školním roce naučit a co jim v hlavách z toho vlastně zbylo. 
Věřme, že hlavy jsou plné, nadité informacemi co nejvíc, a že rozjezd nového školního roku bude 
hladký a provozně rovnoměrný po celý školní rok 2021/2022. V Tiché se mohou žáci těšit na 
zrekonstruované prostory školní jídelny, školní družiny a na topení, které všímavější děti jistě poznají, 
že je jiné.  
     Rozpohybovává se kulturní život, společenských akcí přibývá, o čemž se můžete přesvědčit i dle 
plakátů zveřejněných v tomto zpravodaji, můžete se těšit na divadelní představení i jiné společenské 
zážitky. Sportovní aktivity také dostávají zelenou již ve větší míře, a snad to tak i zůstane. Pohyb 
v každém věku je velmi důležitý, proto je dobré, že v Tiché jsou prostranství, která můžete k pohybu 
užívat. Povrch multifunkčního hřiště v centru obce prochází povinnou obnovou tak, aby se zajistila jeho 
dlouhotrvající životnost. 
     Obci byla schválena dotace od Ministerstva zemědělství ČR z dotační výzvy MAS Lašsko pro 
projekt "Modernizace vybavení komunitního domu v Tiché, č.p. 243", kde bude tímto možno pořídit 
část nového vybavení do zahrádkářského domu. 
     Obec podala v lednu tohoto roku žádost o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury na 
projekt „Výstavba chodníkového tělesa v západní části obce Tichá podél silnice III/4864, etapa 
Zastávka U lomu – Travertinová kaskáda“. V druhé půli srpna obec obdržela hodnocení a sdělení, 
že projekt nebyl schválen k realizaci. Obec však tuto liniovou stavbu považuje za jednu z priorit a bude 
usilovat o získání dotace z přicházejících možných finančních zdrojů. 
     Obec taktéž podala žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu přes MAS 
Lašsko, které je členem. Žádosti bylo vyhověno a v průběhu roku 2022 by mělo dojít k částečné 
rekonstrukci obecního objektu budovy denního stacionáře KARMEL v Tiché tak, aby se zkvalitnil 
a zpříjemnil pobyt klientů v tomto zařízení provozovaném Slezskou diakonií. 
     Další dotační tituly se s novým programovým obdobím budou teprve rozjíždět a nejsou zřejmé 
podmínky a parametry výzev. V této oblasti je proto nutné vyčkávat, ale připravovat projekty do fáze 
vyhotovené projektové dokumentace, případně vydání stavebního povolení. Je však nutno 
konstatovat, že úbytek příjmů je zřejmý. 
     V této době ukončuje stávající provozovatel Pohostinství Fojtství svou činnost a obec zahájila 
výběrové řízení na nového nájemce – provozovatele se zajištěním pohostinské činnosti. Věřme, že 
pohostinství plynule přejde do dalšího provozu a bude v blízké době k dispozici. 
 

Přeji Vám klidné dny a dětem mnoho elánu do nového školního roku. 
 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 

 
 

 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:  
 

 

  Slovo  starostky 

  Informace  Obecního  úřadu 
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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.        

Žádáme občany, aby průběžně ořezávali větve stromů a keřů zasahujících ze soukromých 
pozemků (zahrad) nad místní komunikace, a to z důvodu nutnosti zajištění řádného  
a bezpečného průjezdu svozového vozidla odpadů firmy AVE CZ. 

 

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

 TERMÍNY  PODZIMNÍHO  SVOZU objemného a nebezpečného 
odpadu, železného šrotu a elektroodpadu v roce 2021 
 

     Objemný odpad bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle uvedeného rozpisu: 

sobota 
9.10.2021 

horní konec 
u Vašíčkova mostu 9:00 – 11:00 hod 

u pěstitelské pálenice 9:15 – 11:15 hod 

střed obce 
u obchodu COOP 9:30 – 11:30 hod 

u střediska ZD 9:45 – 11:45 hod 

dolní konec 

u ČOV 10:00 – 12:00 hod 

u dolní prodejny 10:15 – 12:15 hod 

u domu č.p. 33 10:30 – 12:30 hod 

pátek  
8.10.2021 

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

u domu č.p. 244 15:30 – 16:00 hod 

Na Nivách u domu č.p. 319 16:15 – 16:30 hod 

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

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

sobota  
9.10.2021 

horní konec – u pěstitelské pálenice 9:00 – 9:30 hod 

střed obce – u obchodu COOP 9:30 – 10:00 hod 

dolní konec – u dolní prodejny 10:00 – 10:30 hod 

 
Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude proveden jednotkou SDH Tichá v sobotu 9.10.2021. 
Šrot ukládejte podél místní komunikace až v den odvozu, v minulosti totiž železo uložené u komunikace 
již přede dnem svozu zmizelo! 
V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte velitele JSDH Tichá,  
p. Michala Hoffmanna, tel. 737 357 070 – je možno dohodnout termín vývozu přímo od vašeho domu. 

 

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

 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 byl do 30.6.2021!  
Místní poplatek za psa je stanoven v Obecně závazné vyhlášce obce č. 3/2019 (a také 
v Tichavském zpravodaji č. 1/2021) a splatný byl do 31.3.2021! 
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 VÝZVA - KOTLÍKOVÉ  ZÁPŮJČKY  

 

Upozorňujeme občany, že byla poskytovatelem dotace prodloužena lhůta pro možnost čerpání 
návratné finanční výpomoci na pořízení nového zdroje vytápění – bezúročné zápůjčky, a to  
do února 2023. Tato výzva se týká občanů Tiché, kterým byla přislíbena dotace Moravskoslezským 
krajem v rámci 3. výzvy OPŽP na výměnu kotlů a mohou tedy požádat o poskytnutí zápůjčky 
k předfinancování samotné výměny kotle. Výměna kotle musí být dokončena do února 2023 i ze strany 
občanů Tiché, kteří již zápůjčku čerpají. 
 

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

 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 
 

 

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

 VEŘEJNÁ  VÝZVA  -  přísedící soudu 
 

 

Vážení občané, 
 

na základě doručené žádosti Okresního soudu v Novém Jičíně zveřejňujeme výzvu k obsazení 
pracovní pozice - přísedící soudu pro volební období 2022 - 2026. 
 

Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, 
bezúhonný a jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude soudcovskou funkci řádně 
zastávat a v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let, souhlasí se svým ustanovením přísedícího 
a s přidělením k Okresnímu soudu v Novém Jičíně. Přísedícím může být zvolen občan, který je 

https://crs.uzis.cz/
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přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro 
který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. 
 

Své přihlášky zašlete nejpozději do 15.09.2021 na e-mail: obecni.urad@ticha.cz, nebo odevzdejte na 
podatelně Obecního úřadu v Tiché v době úředních hodin. 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 

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

 VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ 
 

Tento krásný zvyk je v obci Tichá již zažitou 
tradicí. V sobotu 19. června v prostorách 
obecního úřadu slavnostně přivítala 
místostarostka obce Dana Kocourková mezi 
naše nové občany dvacet dětí.  
 

Pro každé z nich byl připraven věcný dárek, 
finanční poukázka a také kytička pro maminku. 
Všichni rodiče nově narozených dětí se 
podepsali do pamětní knihy a poté následovalo 
fotografování u kolébky. 
 

Děkujeme dětem z mateřské školky Tichá, 
které pod vedením paní učitelky Šimíčkové 
svým zpěvem vítání našich občánků 
zpříjemnily.  
 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, další vítání občánků se uskuteční v průběhu podzimních 
měsíců letošního roku. 

Mgr. Dana Kocourková, místostarostka obce Tichá 
 
 

 
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům dožívajícím se 
významných životních výročí v měsících září a říjnu 2021: 

 
     70 let   Karel Kocourek 
    Jaroslav Mikeska 
    Věra Petrová 
 

     75 let   Anna Maralíková 
    Miroslav Kubalec 
    Miroslava Pavelková 
    Marie Polášková 
 

     80 let   Jan Mužný 
     

     85 let   Marie Tobolová 
 

     86 let   Věduňka Zýrková 
 

     88 let   Hedvika Žižková 
 

     92 let   Marie Konvičková 
 

     99 let   Božena Marková 
 

  Jubilanti 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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      50 let manželství  „ZLATOU  SVATBU“  oslavili 

                             Vlastimil  a  Jarmila  Holubovi 

                                     BLAHOPŘEJEME ! 
 

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

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. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

Pohádkový les konaný 30.6.2021 
 

     Tak už máme za sebou třetí ročník Pohádkového lesa v Tiché a všichni pořadatelé už přemýšlejí, 
jak udělat ten příští ročník zase o něco lepší. Ale teď jaký byl ten náš třetí a zatím poslední ročník? 
 

     Opět jsme měli dvě trasy v lese Poláchy. Startovalo se u fotbalového hřiště. Červenou trasu nám 
ukazovala Maková panenka a žlutou motýl Emanuel. Trasa se od druhého ročníku nezměnila, jen jsme 
ji tentokrát obrátili ;-) V tomto třetím ročníku jsme měli na trase mnohem více živých pohádkových 
postaviček a děti, případně i rodiče, vyplňovali křížovku nebo plnili úkoly. A jaké pohádkové postavičky 
jsme měli na trase Pohádkového lesa? Pat a Mat nám na startu vysvětlili kudy máme jít, předali nám 
mapu a prázdnou křížovku k vyplnění. Všechny úkoly a pohádkové postavičky se nacházely na trase 
motýla Emanuela a na trase Makové panenky byly hlavně obrázky pohádkových postaviček 
rozmístěné na stromech. Obě trasy se místy protínaly a postavičky byly umístěny tak, aby je potkali 
všichni procházející. Potkali jsme Čarodějnici, která měla připravené úkoly s hádáním a přípravou 
lektvarů. Rumcajs měl připravenou střelnici, kde se střílelo z malé Nerv pistole nebo se házelo 
dřevěnými válečky na špalíčky. Další postavička byla Včelí královna, u které jsme měli uhádnout kdo 
je, co sbírá, co vytváří a kdo jsou její kamarádi. V hlubokém lese byl i Hajný Robátko (většina 
zúčastněných měla problém jej poznat – bude to asi tím, že pohádka o hajném Robátkovi už moc  
v televizi nebývá a děti i rodiče tuto pohádku moc neznají). Dále byl na trase i Rákosníček, zelený 
mužíček, kterého poznali určitě všichni.  
 

     Tentokrát nás nepřekvapil žádný déšť ani bouřka. Počasí nám přálo a tak se přišlo na náš 
pohádkový les podívat asi 180 dětí, plus rodiče a prarodiče. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno 
v cíli pití a sladkosti. Doufám, že se vám náš Pohádkový les v Tiché líbil a už teď se můžete těšit na 
ročník příští s pořadovým číslem 4.                       

Tak příště ahoj!!! 

 
Taneční pro dospělé 2021 
 

Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá oznamuje, že z důvodu nejisté covidové doby se letošní 
ročník TANEČNÍCH PRO DOSPELÉ konat NEBUDE. Manželé Syrkovi letos zrušili všechny své 
taneční kurzy.  

Aleš Kocián, předseda komise pro mládež a sport  
 
 
 
 

  Komise  pro  mládež  a  sport  obce  Tichá  

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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Vážení rodiče, občané Tiché, 
 

dostal jsme tuto příležitost informovat Vás o dění v základní a mateřské škole v průběhu letních 
prázdnin. Na začátku tohoto roku by mě takováto výzva překvapila, ale vývoj událostí k tomu vyústil. 
Doufám, že v této nové pracovní pozici využiji své dosavadní zkušenosti. 
 

V průběhu července a srpna došlo k:  

• výměně otopné soustavy v celém objektu ZŠ 

• obnovení podlahy ve školní jídelně, včetně úpravy výdejního místa 

• úpravě prostoru před školní jídelnou 

• vytvoření nového prostoru pro školní družinu 

• rozsáhlým úklidovým pracím včetně výmalby některých místností a společných prostor 

• vyklizení půdních prostor v MŠ 

• opatření skleněných ploch ochrannou folií v horním patře MŠ 

• tvorbě nových webových stránek školy www.zsticha.cz 

• zprovoznění výpočetní techniky po odstavení z důvodu stavebních úprav 

• proškolení všech zaměstnanců v kurzu první pomoci včetně vyzkoušení modelových situací 

• a hlavně přípravám pedagogického sboru a zaměstnanců provozu na zahájení nového školního 
roku 2021/2022 

 

  Mateřská  škola  a  základní  škola  v  Tiché  
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V září a říjnu nás čeká: 

• úspěšně zahájit školní rok a přivítat žáky ve školních lavicích 

• realizovat informativní třídní schůzky 

• nastavit systém komunikace mezi rodiči a školou/školkou 

• nabídnout žákům možnost zájmových kroužků v prostorách školy 

• projekční práce na budoucí 3. třídě v MŠ 

• zahájit realizaci projektu Šablony III 

• a vše další, co školní rok přináší 
 

Závěrem chci poděkovat Mgr. Lucii Dobiášové za vynaložené úsilí při vedení školy. 
Kolektivu ZŠ a MŠ Tichá přeji úspěšný vstup do nového školního roku a radost z možnosti vzdělávat 
a vychovávat novou generaci Tichavjanů. 

Ing. Petr Černošek, ředitel ZŠ a MŠ Tichá 
 

Mateřská škola 
 

Závěr měsíce června se v mateřské škole Tichá nesl v slavnostním duchu. Pro naše budoucí školáky 
a jejich rodiče jsme uspořádali akci s názvem „Pasování předškoláků“.  
Na tuto slavnostní událost jsme pozvali klauna Pepina prcka, který se nám dokonale postaral  
o zábavu. Děti pobavil klaunskými vtipy, připravil si také soutěže a hry a nechyběl ani klaunský tanec. 
Na závěr se děti dočkaly tak dlouho očekávaného 
„pasovacího“ ceremoniálu.  
 

Klaun svým mečem pasoval každého předškoláka 
na školáka. Děti při ceremoniálu odříkaly 
slavnostní slib a poté od paní učitelek a paní 
asistentky dostaly dárky na rozloučenou.  
 

Celou zahradou mateřské školy se nesla velmi 
příjemná atmosféra. Vděčíme za ni dětem, které 
se postaraly o emotivní závěr odpoledne  
a samozřejmě i rodičům, kteří nám poděkovali za 
celoroční práci.  
 

Mgr. Pavlína Buchtová, vedoucí učitelka MŠ 

 
 
 
 

Mladí hasiči v Jeseníkách  
     I v letošním roce se uskutečnilo soustředění mladých hasičů. K prvnímu půlkulatému výročí 
existence zdokonalovacích pobytů jsme připravili pro děti nové prostředí. Po čtyřech úspěšných 
pobytech v Radimi u Krnova jsme se vypravili na osm dnů v červenci do Jeseníků, do obce Dolní 
Moravice, kde se nám podařilo objevit pro nás ideální chatu a její okolí. Tentokrát se výpravy zúčastnilo 

  Sbor  dobrovolných  hasičů  obce  Tichá 

    Oslava 130. výročí 
     založení SDH Tichá pokračuje (opožděně), dalším dílem je:  
  

     slavnostní schůze v našem kulturním domě s vyznamenáním našich  
     zasloužilých členů.  
 

     Přizváni jsou zástupci sousedních hasičských sborů,  
     starostka Obecního úřadu Tichá, představitel okrsku a okresu. 
     Osobní pozvánku na 4. září obdrželi všichni naši členové, jsou srdečně zváni  
     starostou sboru Stanislavem Šrámkem. 
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28 dětí a vedoucí pro ně měli připravený bohatý program. Místo v krásné oblasti skýtá velké množství 
možných činností. Mimo hasičské aktivity jsme navštívili blízkou rozhlednu. Další den jsme vyjeli na 
Ovčárnu, kde nám místní záchranná horská služba ukázala svou stanici a dozvěděli jsme se, jak 
záchranáři fungují, potom jsme prošli lázně Karlova Studánka. Fyzičku a odolnost proti výškám 
prověřilo lanové centrum. Nechyběl ani každoroční bazén v Bruntále, diskotéka a letos opravdu 
strašidelná stezka odvahy na hřbitově.   
         
     Celý pobyt vyplňovalo velké množství her a soutěží, za které děti získávaly body jak pro sebe, tak 
pro své týmy, každý účastník si na konci pobytu odnesl zasloužený počet odměn.  Zde se nabízí 
poděkovat vedení obecního úřadu za podporu pobytu pro tichavské děti.    
                     
     Nové místo dalo naší akci i nový náboj a lze bez okolků říct, že byl naprosto splněn účel: radost  
a krásné zážitky naší hasičské omladiny. A to je pro vedoucí ta největší odměna, protože připravit 
atraktivní program není jen tak a všichni dospělí odvedli velký kus svědomité a zodpovědné práce. 
Dětem i vedoucím proto patří obrovský dík za to, že všichni dělali přesně to, co měli, aby všichni 
odjížděli domů spokojeni.                                                          Stanislav Kurečka, vedoucí mladých hasičů 
 
 

 
 
 

Vzpomínka malé účastnice 
 

     Už po páté jsem jela na letní soustředění mladých hasičů z Tiché. Nyní jsme bydleli na chatě 
Slunečná, ale nebylo to spojení s televizním seriálem. Trenéři pro nás připravili na každý den plno 
„práce“: rozcvičky, hry, soutěže, výlety, všechny chytla sranda i při organizaci svatby. Velkým zážitkem 
byl výlet na Ovčárnu pod horou Praděd, tam sídlí horští záchranáři. Cestou jsme viděli opravdovou 
záchranářskou akci s pomocí vrtulníku. Poslední večer, vlastně noc, jsme museli odvážně projít kolem 
hřbitovních zdí na různá stanoviště, kde nás ve tmě překvapili klaun, čert, duch i gorilák.  

 
     Již první den jsme byli rozděleni do tří družstev: Banditi, Komáři a Šmoulové. Celý týden jsme 
soutěžili o celkové vítězství, získali ho Komáři. Také jednotlivci se snažili o poctivé body, ty jsme směnili 
za lístky do bohaté tomboly. Každoročně dostáváme na pobyt pro poznání v davu trička, letošní byla 
černé barvy s červeným nápisem. Překvapeni jsme byli při návratu domů, každý dostal ještě krásnou 
kšiltovku. Velký dík patří kuchaři a kuchařkám, výborně a kvalitně se starali o naše bříška. Poděkování 
posílám trenérům za jejich skvělou přípravu a organizaci celých bezvadných dnů.  

Spokojená účastnice Eliška Bakšiová 
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• V jarních měsících z důvodu epidemiologické situace neproběhla osvětová akce na podporu zdraví. 
Proto Vás nyní srdečně zveme do kulturního domu v Tiché na Festival zdraví. Akce se uskuteční 
v neděli 3. října 2021 (bližší informace viz plakát). Přednášky nabízí pohled na zdraví i z jiné 
stránky než medicínské a připravili si je pro vás Mgr. Jarmila Podhorná, Gabriela Lataníková, Ing. 
Bohdan Matwikow a Ing. Tereza Slezáková. Po přednáškách si návštěvníci akce mohou zakoupit 
jejich produkty. Součástí akce bude i doprovodný program pro děti a dospělé (tvořivé dílny, 
interaktivní hry pro děti zaměřené na zdravý životní styl, možnost si zacvičit jógu s lektorkou  
a prezentace Českého zahrádkářského svazu Tichá). Více informací na plakátu. 
 

• Komunitní projekt na úpravu veřejného prostoru na trase Tichá – Frenštát p. R. v lokalitě „u Kříže“ 
tzv. „U Dubánka“ dosáhl svého cíle, a kdo z Vás ještě toto místo nenavštívil, srdečně zveme  
dne 9. září 2021 od 16:00 hodin na slavnostní otevření. Více informací viz plakát. Všichni jste 
srdečně zváni! 
 

• Bazárek dětských věcí – PODZIM: uskuteční se v termínu od 6. do 8. září 2021 v kulturním domě 
v Tiché. Bližší informace viz plakát. 
 

• V minulém roce proběhla vydařená akce Vaření, které uzdravuje. Letos budeme vařit pro štíhlou 
linii polévku, hlavní jídlo a dezert. Každý účastník k celému menu ochutná i čtyři druhy vín. Můžete 
být svědkem, že i české jídlo lze připravit dietním způsobem. Více informací viz plakát.  
 

• Spolek Tichánek má aktivní přístup k utváření životního prostředí v naší obci. Letos proběhl již  
II. ročník soutěže „Kvetoucí Tichá 2021“ pod záštitou starostky obce. 
 

Byly vyhlášeny tři kategorie: 
I. Balkóny a okna v rodinných domech (7 ocenění) 
II. Balkóny a okna v bytových domech (3 ocenění) 
III. Truhlíková výzdoba veřejného prostranství (3 ocenění) 
 

Tato soutěž přiměla občany ke zkrášlení nejen svých obydlí, ale i k celkovému rozkvetlejšímu 
obrazu obce Tichá. Fotografie můžete shlédnout na facebooku obce Tichá. 
Členy hodnotící komise byli: starostka Mgr. Michaela Štefková, místostarostka Mgr. Dana 
Kocourková, František Vaněk a Jaroslav Mikeska. 
 

V každé kategorii vítězové obdrží poukázky na libovolný nákup v prodejně zahradnických potřeb ve 
Frenštátě p. R.: 1. místo – poukázka na 700, - Kč 
   2. místo – poukázka na 600,- Kč 
   3. místo – poukázka na 500,- Kč 
   4.-7. místo – poukázka na 400,- Kč  

  Spolek  Tichánek  
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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.  
Děkujeme všem za květinové výzdoby!! 
 

Níže můžete vidět vítězné fotografie. 
 

I. kategorie - balkóny a okna v rodinných domech  

1. místo – p. Jančová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo - p. Štefková (Žuchov)                   3. místo - p. Kociánová 

        4. místo – p. Šubčíková                                            5. místo – p. Vaňková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

září / říjen  2021                                    

-11- 
 

 

6. místo – p. Havlová                                                        7. místo – p. Šrubařová                                                                               

 

 

II. kategorie – balkóny a okna v bytových domech 

1. místo – p. Kuběnová                                        2. místo – p. Zemanová  

                                

     3. místo - p. Rečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III. kategorie – truhlíková výzdoba veřejného prostranství 

1. místo – most horní konec                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

září / říjen  2021                                    

-12- 
 

 

2. místo - most „u Adamečka“                                             3. místo – lávka „zastávka U Adamce“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

za spolek Tichánek Mgr. Dana Kocourková, tel: 739 067 169 nebo e-mail: tichanekos@email.cz 

      

mailto:tichanekos@email.cz
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Výlet zahrádkářů 
 

     Po utlumení činnosti a dvouleté pauze, kterou do života celé společnosti přinesl koronavirus, jsme 
konečně uskutečnili výlet zahrádkářů. S úsměvem na tvářích a vzpomínkou na zdařilý výlet na Jižní 
Moravu, který nám předloni připravil Zdeněk Žemba, jsme se po ránu scházeli  
u autobusu. 
     Nejprve jsme byli seznámeni s platnými epidemiologickými předpisy, stvrdili svým podpisem, kdo je 
očkován a kdo jen testován. Pak jsme si u tajemnice ČZS Lenky Mladěnkové vybrali z nabídky 
obědového menu v restauraci u Richarda 
v Rychalticích. Hospodářka Zuzana 
Strnadlová vybírala účastnické poplatky 
a předseda František Vaněk, který 
s členy výboru obětavě výlet připravoval, 
nás před odjezdem seznámil 
s plánovaným programem zájezdu. 
     Naším prvním cílem bylo starobylé 
chlebovické Fojtství, kde jsme ve 
Včelařském muzeu mohli shlédnout úly 
od nejstarších po ty nejnovější. Přivítala 
nás včelařka paní Knodlová, která nás 
seznámila s muzeem a s významem 
včelařství pro lidstvo v každé době. Pak 
jsme shlédli film „Kdopak by se včely 
bál“. Žasli jsme nad strukturou  
a organizací práce každého včelstva. 
Prohlédli jsme si celý areál, obdivovali bylinnou spirálu či rostlinky včelkami oblíbené. Zakoupili jsme 
si ve Včelařském obchůdku medové perníčky, limonádu či další produkty. 
     Naše cesta pokračovala do Miniarboreta a zahradnictví u Holubů ve Staříči. Přivítal nás pan Holub, 
který velice zajímavě a poutavě vyprávěl o svých čarověnících, ale také o různých biotopech,  
o významu půdní banky, zachování lesů a škodlivosti monokultur. Jeho přednášku a diskuzi jsme si 
užili a prohlédli nádherné prostředí arboreta. Sluníčko ovšem pálilo, tak jsme ocenili lesní posezení  
a obdivovali hmyzí domeček. Na závěr jsme si mohli zakoupit vybrané rostlinky či suvenýry. 
     Pak jsme poseděli v restauraci u Richarda a pochutnali si na výborném obědě. V Golfovém klubu 
na Hukvaldech jsme měli možnost sledovat trénink tohoto zajímavého sportu. Povídali jsme si u kafíčka 
a pak už pokračovali do Tiché.  Ve výstavní síni nás paní Alena Korčeková provedla po výstavě  
a vyprávěla o historii tichavských hasičů. Touto prohlídkou jsme náš výlet zakončili. Děkujeme 
obecnímu úřadu za grant na náš zahrádkářský výlet.             

 Lenka Mladěnková, tajemnice ČZS Tichá 
 

 

     Činnost Mysliveckého spolku Hubert Tichá taktéž postihla protiepidemická opatření, kdy jsme 
nekonali žádné společenské akce a rovněž tak pronájem naší chaty byl na nule. Ovšem činnost na 
úseku starosti o zvěř probíhala jako obvykle, o čemž svědčí výsledky mysliveckého hospodaření, které 
jsou srovnatelné s ostatními roky. 
     Je pravdou, že různé zákazy pohybu a cestování vytáhly lidi do přírody a není problém je nyní 
potkávat v takových místech a v takovém čase, o kterých se nám ani nezdálo. Rovněž se zvýšil pohyb 
v přírodě se psy, kteří jsou vesměs na vodítku nebo u nohy svého pána, ale najdou se i takoví, kteří 
psa vypustí ihned za barákem, ať se pes proběhne. Co na tom, že je v lese zvěř a jejich mláďata.  
     Samotná kapitola jsou „motorkáři“ na terénních motorkách, kterým vůbec nevadí, že vjezd do 
lesů je zakázán Zákonem č. 289/1995Sb., Lesní zákon, zejména § 11 a § 20, tento zákaz platí i bez 

  ZO  Českého  zahrádkářského  svazu  Tichá  

  Myslivecký  spolek  Hubert  Tichá  
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povinnosti osazování dopravními značkami B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel. Lokality „Bučník“  
a „Tichavská“ by mohly vyprávět o tom, jak se zde porušuje zákon.  
 

Pro tyto lidi máme výzvu: 
Když už neberete ohled na zákony a vlastníky pozemků,  

mějte ohled alespoň k té zvěři a samotnému lesu.   

 

Co připravujeme 
Pokud nám to situace kolem pandemie koronoviru dovolí,  
máme v plánu uskutečnit:  • Zvěřinové hody dne 30.10.2021 
     • Svatohubertskou mši dne 31.10.2021 

    • Hubertský večer dne 20.11.2021 
 

Zájemci o odkoupení zvěřiny se mohou obrátit na mysliveckého hospodáře p. Šmajstrlu,  
tel. 731159953.  
 
 

 

 

VALNÁ HROMADA SK TICHÁ, Z.S. 

Valná hromada Sportovního klubu SK Tichá, z.s, která se konala v pátek 9. července 2021 přinesla následující 
změny ve vedení klubu. V rámci valné hromady došlo ke jmenování nových členů VV (Výkonného výboru)  
SK Tichá. Jejím předsedou bude nově Ondřej Švrček, dále zůstávají stávající členové Milan Bartoň 
(Místopředseda klubu), Leoš Petřík (sekretář klubu) a Dušan Štefek (člen VV). Mezi nové členy se řadí  
Pavel Fojtík, Roman Bok a Miroslav Srněnský. Sportovní klub Tichá,z.s. touto cestou zároveň ještě jednou 
děkuje dlouholetému předsedovi klubu panu Vratislavu Zemanovi (který již nekandidoval jako člen do VV) za 
jeho odvedenou práci a oddanost fotbalu v Tiché. Děkujeme také Mojmírovi Lackovi, Michalovi 
Lackovi a Pavlovi Vránovi za jejich odvedenou práci ve VV SK Tichá, z.s. za minulé volební období. 

 
Domácí Tichá vítězem memoriálu Aloise Kupčíka 
Turnaj se odehrál v sobotním slunečném odpoledni (31.07.2021) a zúčastnili se ho týmy Tiché, Veřovic  

a Trojanovic. K vidění bylo spoustu kvalitních fotbalových výkonů. Vítězem se stal domácí tým Tiché I., který 
celým turnajem prošel bez jediné porážky. Děkujeme všem účastníkům turnaje, návštěvníkům. Ohlasy na 
samotný turnaj byly velmi pozitivní a už se těšíme na další ročník. Konečné pořadí: 1. SK Tichá I. (9b.), 2. FK 
Trojanovice I. (6b.), 3. SK Tichá II. (3b.), 4. AFC Veřovice (0b.). Podrobnosti o memoriálu včetně fotografií 
naleznete na našem webu. Za fotografie děkujeme Markétě Tabachové ( www.mtfotografie.cz ). 

FAČR: Informace pro fanoušky 

Přehled epidemiologických pravidel. BEZINFEKČNOST - na stadion / do areálu budou vpuštěni pouze diváci, 
kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, a kteří splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, 
podmínky bezinfekčnosti. Klub je dle nařízení FAČR a MZČR povinen splnění podmínek bezinfekčnosti při 
vstupu na stadion / do areálu kontrolovat. V případě jejich nesplnění nebude tato osoba na stadion / do 
areálu vpuštěna. Potvrzení o bezinfekčnosti je možno doložit v papírové podobě nebo na obrazovce mobilního 
telefonu. Děkujeme za dodržování všech bezpečnostních opatření! Podrobné informace k mistrovským 
zápasům naleznete na webu – www.fotbalskticha.cz a www.facr.fotbal.cz 

 

POHÁR S HOSTAŠOVICEMI 8.ZÁŘÍ 2021 

Zápas mezi Hostašovicemi a Tichou má svůj termín. Utkání 2.kola Okresního poháru FAČR se bude hrát  
v Hostašovicích, ve středu 8.září 2021 od 16:30 hodin. Tichá do druhého kola Okresního poháru postoupila 
po předchozím triumfu 6:0 na půdě Ženklavy. Hostašovice postoupily kontumačně, poté, co soupeř z Hodslavic 
k utkání nedorazil. 

 

Hráči SK Tichá na fotbalovém kempu OFS NJ 2021 
Kemp Okresního fotbalového svazu Nový Jičín za účastí hráčů SK Tichá.  

 

   SK Tichá  -  FOTBAL                                                  www.fotbalskticha.cz         

http://www.mtfotografie.cz/
http://www.fotbalskticha.cz/
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Na fotografii níže:  
Michal Genzer, Kateřina Holubová, Mikuláš Bok, Tomáš Bok, Vojtěch Piskoř. 

 
Vratislav Zeman "čestný předseda" klubu 
 

Bylo nám ctí při memoriálu Aloise Kupčíka 2021 poblahopřát dvěma významným osobám našeho klubu.  
Památeční plaketu „čestný předseda“ obdržel od členů VV pan Vratislav Zeman, za svou dlouhodobou práci  
v klubu. Blahopřání a milou pozornost k 65. narozeninám poté převzal i místopředseda klubu, pan Milan Bartoň. 
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30 let společnosti ASOMPO, a.s. 
V říjnu to bude 30 let od vzniku sdružení 56 obcí a měst pro nakládání s odpady pod názvem SOMPO, 
od roku 2001 společnosti ASOMPO, a.s.  
 

Na začátku skvělý nápad, následně tvrdá práce na nelehkém projektu stavby skládky včetně dalších 
zařízení. Počátky se datují k roku 1991, kdy se za pomocí vkladů obcí a měst ve výši 200 Kč na 
obyvatele, dotací a půjček zainvestovalo v I. etapě cca 70 mil. korun.  
 

Skládka byla v dané době čtvrtou zabezpečenou skládkou v České republice pro téměř veškeré 
odpady vyjma odpadů nebezpečných. Těleso skládky bylo následně v roce 2007 rozšířeno o II. etapu 
s investicí cca 36 mil. Kč. Díky této změně je do skládky o velikosti téměř 14 hektarů možno uložit 
neuvěřitelných 1 941 000 t odpadů (k 31.12. 2020 uloženo 1 762 000 t) a životnost zařízení se tím 
významně prodloužila až do roku 2024. Zajímavým číslem je i množství skládkových vod, které byly 
odvezeny za dobu provozu skládky na čistírnu odpadních vod, tj.  630 tis. m3. Prosperující společnost 
ušla za třicet let velký kus cesty. Samotné skládkování a následná rekultivace postupně přerostly 
v další aktivity. V roce 2004 byl zahájen provoz první kogenerační jednotky pro využití skládkového 
plynu. Následně v roce 2007 byly v provozu již dvě jednotky. Celkem se za dobu provozu vyrobilo 
27 497 MWh energie. Výstupem ze zařízení je nejen elektrická energie distribuována do sítě ČEZ  
a pro vlastní spotřebu firmy, ale rovněž teplo, které je využíváno zejména k sušení dřeva a k vytápění 
provozní budovy včetně dvou bytových jednotek. Spuštění druhé KJ v daném roce zároveň 
odstartovalo projekt svozu biologicky rozložitelného odpadu v obcích a městech. Ten byl 
v následujících letech postupně rozšiřován na současných 960 kusů nádob o velikosti 770 l. V roce 
2008 bylo započato s výstavbou sušáren dřeva, skladu a přístřešku řeziva s investicí ve výši 3,5 mil.  
Kč. Třemi objekty sušáren o velikosti 50, 25 a 20 m3 prošlo do loňského roku celkem 1 700 m3 dřeva 
(zejména dubů a jasanů). V roce 2013 byla v areálu vybudována kompostárna s investicí ve výši téměř 
8 mil. Kč. Za dobu svozu BRO a provozu kompostárny se vyrobilo celkem 48 500 t kompostu. 
 

Výčet činností společnosti je velmi bohatý a pestrý, přesto není konečný, neboť se skládkou úzce 
souvisí i ekologická výchova (např. Den Země, Ekologický chodníček, exkurze v zařízení, distribuce 
28 tis. tašek na tříděný odpad).  
 

Uvedené informace jsou promítnutím třiceti let skvělého fungování prosperující společnosti, což je 
zásluhou všech, kteří se na jejím rozvoji podíleli. Proto mi dovolte, abych na závěr poděkovala zejména 
bývalému řediteli, panu Přemyslu Hajníkovi, a dále předsedovi a členům představenstva a dozorčí 
rady, kolektivu pracovníků, zkrátka těm, kteří do firmy vložili nepřeberné množství své energie  
a nápadů, které se postupně realizovaly. 

 Marta Kiššová, ASOMPO a.s. 
 

   Tiskové  zprávy         

 

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 tělocvičně v Tiché, 
začínáme 4. října 2021. 

 

Těší se na Vás instruktorka Dana Kocourková 
Tel: 605 081 490 
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Průlomové změny v odpadovém hospodářství obcí 
 

Od 1. 1. 2021 máme nový zákon o odpadech, který představuje řadu významných změn, které mají 
vliv na obce a tím pádem i na běžného občana. 
 

Obce mají povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního 
odpadu (tzn. nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů  
a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu). Legislativou byly proto v jednotlivých letech stanoveny vysoké 
procentní cíle pro zajištění odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu. Úkolem tedy bude 
zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud.  
 

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že obce budou mít stoupající náklady na svoz směsného 
komunálního odpadu oproti sběru využitelných odpadů (papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný 
odpad aj.). Jedná se až o trojnásobek, což je důvodem, proč by měli občané předcházet vzniku odpadů, 
např. formou domácího kompostování, maximálně třídit recyklovatelné složky komunálního odpadu  
a snažit se o co nejmenší podíl zbytkového směsného odpadu. 
 

Od letošního roku došlo ke zvýšení poplatků za ukládání využitelného odpadu na skládku a tento 
poplatek bude v následujících letech pravidelně navyšován, tj. pro připomenutí v loňském roce 500 Kč, 
nyní 800 Kč a od roku 2029 již 1.850 Kč za jednu tunu. Následný rok 2030 je navíc zlomový, neboť se 
váže k zákazu ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. 
 

Pokud tedy nedojde u občanů k výraznému snížení produkce směsného komunálního odpadu, budou 
muset obce v blízké budoucnosti přistoupit k významnému navýšení poplatků za svoz komunálních 
odpadů.  
 

Změnu zaznamenají občané i v případě nakládání se stavebním odpadem. Pokud se nejedná  
o výjimku, kdy nad malým množstvím vzniklým při drobných opravách (např. kyblík omítky, kachliček 
apod.) přebere zodpovědnost obec v rámci svého obecního systému, pak musí být jejich předání 
oprávněné osobě pouze na základě písemné smlouvy. Zákon řeší také problematiku tzv. černých 
skládek. Vlastník pozemku má neprodleně povinnost informovat obecní úřad obce s rozšířenou 
působností o její existenci. Není-li znám vlastník odpadu, vyzve tento správní orgán majitele pozemku, 
na kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení.  
 

Uvedené informace jsou rychlým přehledem změn, které nás čekají. Je v rukou nás všech, jak osobním 
přístupem přispějeme ke snížení produkce odpadů, ať již předcházením jeho vzniku, pečlivějším 
třídním nebo dalšími způsoby. 

  Marta Kiššová, ASOMPO a.s. 

   Inzerce         
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