
 

 

 

Vážení spoluobčané, 
 

ráda bych Vás seznámila s akcí „MILOSTIVÉ LÉTO“. 
I když už je tady podzim, tak ve světě exekucí panuje milostivé léto. Pro dlužníky, kteří se potýkají 
s vícečetnými nebo marnými exekucemi po možnosti zřízení chráněného účtu přichází možnost, jak se 
některých svých dluhů vymáhaných exekučně mohou zbavit v tzv. milostivém létě. 
 

Co to pro povinného v exekuci znamená a jakých dluhů se milostivé léto týká?  
Pokud dlužník od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatí jistinu a náklady na zastavení exekuce ve výši 
cca 908 Kč (750 Kč + DPH), exekuce pro něj skončí a zbývající část pohledávky (úroky, penále, náklady 
řízení) bude odpuštěna. Ovšem tato možnost se týká jen exekucí veřejnoprávních, ne však exekucí 
vedených pro neplacení úvěrů a hypoték. Jedná se tedy o exekučně vymáhané závazky, kde oprávněnou 
osobou, věřitelem, je subjekt navázaný na státní či veřejnou správu. Např. pro neplacení zdravotního 
pojištění, černé jízdy v hromadné dopravě, neuhrazené poplatky za televize, rádia, pohotovost, místní 
poplatky za popelnice, zvířata, dluhu na nájemném (kde pronajímatelem je obec) nebo pokuty udělené 
ve správním řízení.                                                                    (pokračování naleznete uvnitř zpravodaje) 
 

  Slovo  starostky 
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 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:  
 

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. 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. Dále žádáme o NEPARKOVÁNÍ vozidel v těsné 
blízkosti místních komunikací, kde při zimní údržbě – shrnování sněhu – může dojít ke kolizi! 
 

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

 ŠTĚPKOVÁNÍ 
Ve dnech 8. - 12. 11. 2021 v době od 7:30 do 14:00 hodin budou provádět pracovníci obce štěpkování 
klestí a větví, které pochází z vašich zahrad. Zájemci o tuto službu nahlaste svůj požadavek  
do 4. 11. 2021 na tel. č. 556 858 128, případně email: obecni.urad@ticha.cz. Vytvořenou štěpku nebude 
možné od občanů odebrat – zůstane na místě k vlastnímu využití. 

 

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

 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 
 

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

 Prosíme občany o průběžné hlášení případných poruch reproduktorů místního rozhlasu 

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

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

 Obecní kalendář na rok 2022 
Stejně jako v minulých letech i letos pro vás připravujeme obecní stolní kalendář pro rok 2022, který bude 
v prodeji přibližně ve druhé polovině prosince. Tentokrát se zájemci mohou těšit na výtvarná díla dětí 
z místní základní a mateřské školy. 
 

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

 PODĚKOVÁNÍ 
Obec Tichá a tichavský Sbor dobrovolných hasičů děkují panu Ivo MILICHOVI, sídlem Štramberk,  
za provedení revize zdvihacího zařízení určeného pro sušení hasičských hadic v místní hasičárně  
a těší se na budoucí vstřícnou spolupráci. 
 

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

  Informace  obecního  úřadu 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
https://crs.uzis.cz/
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 Ze  zasedání  č.  21  Zastupitelstva  obce  Tichá   dne  1. 9. 2021 

ZO schválilo: 
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků mezi městem 

Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852 a obcí Tichá, IČO 00298476 
• uzavření Nájemní smlouvy k nájmu prostor sloužících k podnikání v budově pohostinství Fojtství  

č. p. 261 na pozemku parc.č. 171/1 v k.ú. Tichá na Moravě s panem Jindřichem Drhou, IČO 11721065, 
a to na dobu určitou od 01.10.2021 do 30.09.2022, měsíční nájemné ve výši 12 000 Kč bez DPH  

• odkup majetku - vybavení kuchyně restaurace Fojtství - ve vlastnictví pana Milana Korčeka,  
IČO 03991911 dle přiloženého soupisu majetku v předpokládané výši 320 050 Kč bez DPH 

• zvýšení příspěvku na dovoz 1 obědu seniorům a plně invalidním občanům obce Tichá na částku  
15 Kč, poskytovateli služby panu Tomáši Milatovi, IČO 62369105, a to s účinností od 01.09.2021 po 
dobu zajišťování služby tímto poskytovatelem do otevření pohostinství Fojtství 

• rozpočtové opatření č. 8/2021 
• přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, na realizaci projektu „Komunitní dům, 
Tichá č.p. 243“ 

• volbu p. Jaroslava Mikesky a p. Věry Špačkové členy školské rady, s platností od 01.09.2021 
ZO vzalo na vědomí: 
• doručení Výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. p. 261 - Fojtství, která byla doručena  

panem Milanem Korčekem, IČO 03991911 
• rozhodnutí starostky obce Tichá č. 316 - 330/2021  
• doručené nabídky nesplňovaly parametry definované schváleným a zveřejněným záměrem pachtu 

a záměry byly opětovně řádně zveřejněny 
• volbu členů školské rady Základní školy a mateřské školy Tichá, p.o., a to Mgr. Marcelu Valchařovou 

a Mgr. Marcelu Žingorovou 
• zápis č. VSK-1-2021 o provedené kontrole u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Tichá dne 28.06.2021 
 

 Ze  zasedání  č.  22  Zastupitelstva  obce  Tichá   dne  20. 10. 2021 

ZO schválilo: 
• odkup pozemků parc. č. 2090/31 o výměře 788 m², 2090/39 o výměře 1360 m² a 2090/51 o výměře 

2180 m², vše lesní pozemek v k. ú. Tichá na Moravě určený k plnění funkcí lesa, od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, a to v aktualizované nabídkové kupní ceně za předmětné 
pozemky 143.000,- Kč  

• uzavření kupní smlouvy mezi paní AV a Obcí Tichá, IČO 00298476, jejímž předmětem je koupě 
pozemku parc. č. 1697/1 - lesní pozemek o celkové výměře 863 m² v k.ú. Tichá na Moravě za celkovou 
cenu 38.835,- Kč  

• Obecně závaznou vyhlášku obce Tichá č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, přičemž výše poplatku činí 545,- Kč / poplatníka / rok 2022  

• Obecně závaznou vyhlášku obce Tichá č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství v obci Tichá 

• záměr propachtování zemědělské půdy ve vlastnictví obce Tichá, v celkové výměře 10,4379 ha  
s dobou nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Minimální výše pachtovného je stanovena 
v částce 2.500,- Kč/ha/rok bez DPH. 

• volí paní ***, jako přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně, a to na volební období 2022-2026 
• změnu Dotačního programu obce Tichá "Návratná finanční výpomoc na pořízení nového zdroje 

vytápění - bezúročné zápůjčky" – spočívající ve změně termínu dokončení výměn nevyhovujících kotlů  
v domácnostech do února 2023 

• odstoupení od Smlouvy č. 02016/2017/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ze dne 22.06.2017 včetně následných dodatků a souhlasí s vratkou dotace 

• podání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu MMR ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na 
rok 2022, a to v rámci dotačních titulů Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, Podpora obnovy 
místních komunikací, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
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• poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč v rámci dofinancování Českému 
rybářskému svazu, z. s., MO Frenštát p.R., IČO 18050174, a to pro účel realizace odbahnění rybníka  

• poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Domovu Hortenzie, p.o., IČO 48804843 
• poskytnutí finančního daru ve výši 32.000 Kč SH ČMS - SDH Tichá, IČO 65471865, za odevzdaný 

železný šrot při sběru odpadu v obci dne 09.10.2021 
• rozpočtové opatření č. 11/2021 
ZO vzalo na vědomí: 
• rozhodnutí starostky obce Tichá č. 331 - 348/2021 
• Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 
ZO neschválilo: 
• obecní příspěvek na spolufinancování výměny kotlů administrovaný Moravskoslezským krajem  

v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací  

 

 Zpráva  okrskové  volební  komise  v  Tiché  

o výsledku hlasování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konaných ve dnech 08.-09.10.2021 

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

70 let Anna Kociánová 87 let Ludmila Bílková 

 Anna Krpcová 88 let Gizela Hegedüšová 

 Zdeněk Petr 89 let Jiřina Fojtíková 

 Jana Georgievová  Marie Pargáčová 

80 let Josef Pavelka 90 let Jarmila Hašová 

86 let Alois Knebl 97 let Dobromila Havláková 
 

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

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na obecní úřad, a to osobně, poštou případně na emailovou 
adresu: obecni.urad@ticha.cz 

Úplné znění anonymizovaného usnesení zastupitelstva obce naleznete přehledně také na webových 
stránkách obce Tichá v oddílu „Zápisy a Usnesení“:  https://www.ticha.cz/obecni-urad/    
 

  Jubilanti 

https://www.ticha.cz/obecni-urad/
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 „MILOSTIVÉ LÉTO“  (pokračování z první strany) 

 

Rovněž se to týká pohledávek vůči firmám a společnostem, kde je většinovým vlastníkem stát, například 
se dlužník může zbavit dluhu za energie vůči společnosti ČEZ a.s. 
 

Jak má dlužník jako povinný postupovat?  
Dlužník musí jasně sdělit exekutorovi, nejlépe písemnou formou doporučeným dopisem, ke každé 
jednotlivé exekuci, které se milostivé léto týká, že chce využít tuto možnost dle části 2, čl. IV, odst. 25, 
zákona č. 286/2021 Sb., a následně jednorázově nebo během 3 měsíců uhradit jistinu a náklady spojené 
se zastavením exekuce. Již nyní dlužník může požádat exekutora o vyčíslení nezaplacené jistiny, abyste 
přesně věděli, kolik se musí na jistině zaplatit. Obecně lze opět doporučit, aby žádost o vyčíslení jistiny 
byla zaslána nejlépe formou doporučeného dopisu s tím, že požadovanou informaci může exekutor zaslat 
dlužníkovi buď formou sms zprávy na uvedený mobil nebo na email. 
 

Co má dělat dlužník, když si nebude vědět rady?  
Navštívit poradnu, např. v Kopřivnici, která poskytuje bezplatně, nestranně, diskrétně a nezávisle 
poradenství v rámci dluhové problematiky. Občanská poradna se sídlem Štefánikova 1163 v Kopřivnici, 
tel. pro sjednání schůzky 556 879 634, mail: obcanskaporadna@czp-msk.cz. 
 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

     V sobotu 25.9. jsme měli možnost po delší nucené přestávce způsobené pandemií Covid-19 shlédnout 
v KD Tichá divadelní hru Zvonohrady v podání Divadelního klubu Vrchlabí. Úsměvná divadelní hra na 
námět knihy Gabriela Chevalliera "Zvonokosy", kterou velmi vtipně zrežíroval Václav Vondruška a přeložil 
Vladimír Mikeš. S touto divadelní hrou spolek Vrchlabí v celorepublikové soutěži amatérského 
divadelnictví a soutěžního festivalu ochotnických souborů v Červeném 
Kostelci v roce 2019 získal čestné uznání souboru za autorský počin, 
cenu diváků a cenu za nejlepší ženský herecký výkon Jitce Urbanové 
za roli baronky z Kratihájů.   
     Na pozadí původní zápletky týkající se sporu o veřejný pisoár, byl 
postaven příběh o moci, podvodu a potrestání. Každý máme své chyby 
a změna ne vždy znamená posun k lepšímu. V druhém plánu jsme pak 
mohli sledovat cestu místního don Juana do manželského chomoutu.  
     Divadelní hra trvala 90 minut a byla proložena mnoho známými  
i méně známými písničkami. V divadelní hře jsme mohli vidět starostu, 
jeho ženu, starou pannu Čubíkovou, hostinského, faráře, lehkou ženu, 
obecního úředníka, učitele, místního dona Juana, svůdnou Juditu Čuprovou a baronku z Kratihájů.  
Jen pro zajímavost, Divadelní klub Vrchlabí byl jediný soubor v historii divadelních přehlídek Klicperův 
Chlumec, který vyhrál tři ročníky za sebou s těmito divadelními hrami: 
70. ročník - Myslíme jenom na to, ...na motivy Starců na chmelu, 71. ročník - Hoří má panenko, 
72. ročník - Zvonohrady. Ve všech ročnících dostali řadu ocenění na herecké výkony. 

Mgr. Dana Kocourková, komise pro kulturu a historii 

Výstavní síň  
je nedílnou součástí kulturního domu. Pěknou návštěvnost měla expozice k 130. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Tiché. V listopadu a prosinci jste zváni každý čtvrtek mezi 16:00 – 18:00 hodin  
na výstavu Čas se zastavil I. Již nyní můžete odhadovat, co uvidíte. 

                                                                                  Alena Korčeková, správce výstavní síně 
 

Konec 1. světové války – Den válečných veteránů 
Obec Tichá si dovoluje pozvat širokou veřejnost na pietní setkání ke dni válečných veteránů – ukončení 
1. světové války, a to ve čtvrtek 11. listopadu v 11.00 hod u pomníku padlých u hasičárny. Zastavme 
se alespoň na malou chviličku a věnujme tichou vzpomínku všem, kteří neměli to štěstí a za svoji vlast, 
národ a přesvědčení položili svůj život. Všichni jste srdečně zváni.                             

Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce 

 Komise  pro  kulturu  a  historii  
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Běh o pohár starostky konaný dne 3.9.2021 
Pro příznivce sportu je vždy tradičně první pátek v měsíci září 
připraven závod v běhu na místním fotbalovém hřišti.  Akci zahájila 
starostka obce Mgr. Michaela Štefková, která se také samotného 
závodu aktivně zúčastnila. Děti přivítali a rozhýbali maskoti akce 
„Růžový panter“ a „Žabák“. Závodu se zúčastnilo celkem 136 běžců. 
Kategorie dívky, chlapci, ženy i muži byly hodnoceny zvlášť. 
Poděkování patří všem za disciplinovanost a přátelskou atmosféru 
při samotném běhu. Blahopřejeme všem medailovým pozicím  
a samozřejmě taktéž všem zúčastněným, i těm, kteří si zaběhli jen 
tak pro radost a dobrý pocit.  Opět bychom chtěli apelovat na 
samotné rodiče, aby se příštího běžeckého závodu zúčastnili 
ještě ve větším počtu a motivovali tak své děti sami ke sportu.   
 
 
Výsledková listina 
 

 Komise  pro  mládež  a  sport  
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Výšlap na Javorník 12.9.2021 
Krásné podzimní počasí nás provázelo nedělním výšlapem na Javorník. Pro všechny byl připraven kvíz, 
sladká svačinka a pro děti odměna. Budeme rádi, pokud se příští rok zapojíte i VY!     Sportu ZDAR!! 

Aleš Kocián, předseda komise pro mládež a sport  
 

Vážení rodiče, občané Tiché, 
 

uplynulé dva měsíce nám v ZŠ a MŠ Tichá rychle utekly. Dovolím si říct, že jsme toho již hodně zažili  
a mnoho nového se naučili. Podařilo se nám: uspořádat informativní třídní schůzky, zajistit volby nových 
členů školské rady, otevřít kroužky pro žáky ZŠ, zahájit doučování z projektu MŠMT, uspořádat nebo 
navštívit několik akcí (Soutěž o nejrychlejšího běžce, Dravci ve škole, 3D kino, Výstava zahrádkářů…), 
setkat se s projektantem v prostorách budoucí 3. třídy v MŠ, účastnit se jednání MAP II, navýšit kapacitu 
školní družiny, a především zajistit kvalitní výuku. Níže uvádíme výběr z článků, které také naleznete na 
webových stránkách: www.zsticha.cz.  

za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Tichá - Ing. Petr Černošek, ředitel 
 

Dravci ve škole 
     Viděli jste tu malou švitorku sojku v koruně stromu? Tak o těchhle obyvatelích nebe jsme nehovořili. 
Na školním dvoře se děti z MŠ a ZŠ opět setkaly s některými dravci a několika druhy sov za skvělého 
vyprávění zkušeného myslivce a sokolníka. Všichni užasli nad jemným peřím sovy pálené pojmenované 
Uhlík, legračním chováním supa George kráčejícím za masovou pochoutkou, kterou mu za odměnu dával 
sokolník, nebo závěrečným krátkým letem orla Ara nad hřištěm. 
     Zajímavé povídání bylo okořeněno praktickými ukázkami, které všichni ocenili dlouhým potleskem. 
Věříme, že tato návštěva nebyla poslední a příští rok se znovu necháme lapit do jantarových očí sov  
a tichého letu dravců. 
 

Nahrej! Střílej! 
     Obrovské nadšení a zápal do hry předvedli žáci všech tříd ZŠ, prvňáčky nevyjímaje, v Korfbalu. 
Původně je to hra z Nizozemí velmi podobná basketbalu, korf znamená koš. Výhodou jsou níže postavené 
koše a smíšená družstva, ve kterých mají šanci uspět všichni v týmu, pravidla jsou podobná jako  
v basketbalu.  
     Po natrénování střelby se žáci s vervou pustili do hry, na jejímž konci byste mohli cvičební úbory 
ždímat. Spousta dětí se již těší na zahájení tréninků, které budou probíhat v tělocvičně naší školy. 
  
Cvičení nazdar 
     Čtvrteční dopoledne 23. září 2021 bylo věnováno cvičení  
a soutěžím v přírodě.  Všichni žáci a děti z mateřské školy se 
sešli a hlasitým pokřikem zahájili tradiční závod  
O nejrychlejšího běžce. Děti opravdu běžely jako s větrem  
o závod. Dobíhaly s úsměvy na rtech nebo patřičnou koncentrací 
na finiš. Rovněž zkušení časoměřiči pak předali prvním třem 
výhercům z každé třídy diplomy a medaile, se kterými se většina 
již doma nepochválí, protože je snědli hned na místě. Všechny 
děti si pak doplnily ztracené kalorie lahodnými lízátky. 
Následovaly další sportovní aktivity, například slalomový běh, 
štafetové souboje, hody na cíl. Starší žáci se mimo jiné věnovali 
zdravovědě a první pomoci, mladší trénovali paměť a motoriku. 
     Přestože nepršelo, chlad a vítr nás popohnal zpět do školy na 
oběd a zasloužený relax. Nutno říci, že s přípravou jednotlivých 
úkolů velmi ochotně pomáhali i žáci 4. a 5. třídy a všichni si 
cvičení v přírodě užili.  
                         Mgr. Marcela Žingorová, třídní učitelka 4. ročníku 
 

 Mateřská  škola  a  základní  škola  Tichá 

http://www.zsticha.cz/
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Projektová výuka v 1. třídě - PODZIM 
Žáci v 1. třídě si vyzkoušeli vyučování trochu jinak. Tématem byl podzim, který je už všude kolem nás. 
Děti se učily ve skupinkách, trénovaly spolupráci se spolužáky a mohly si navzájem pomáhat. To vše jim 
výborně šlo. Do práce se zapojili všichni žáci, cvičili sčítání, čtení, vytvořili si draka a bavily je také aktivity 
s přírodninami. Už se těšíme na další projekt.                     Mgr. Dita Bezručová, třídní učitelka 1. ročníku 
 

Křemílek a Vochomůrka u Cvrčků 
     Čtvrteční dopoledne ve třídě Cvrčků zcela ovládli 
kamarádi z pařezové chaloupky. V komunitním kruhu si děti 
poslechly pohádku "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili 
šípkový čaj". S pohádkou jsme i nadále pracovali po celé 
dopoledne. Děti si v rámci výtvarného bloku namalovaly 
pařezovou chaloupku a dokreslovaly poté obrázek Křemílka 
a Vochomůrky. K procvičení správného držení tužky  
a cvikům k uvolnění rukou jsme využili grafomotorický 
pracovní list zaměřený na krouživý pohyb (mícháme 
šípkový čaj pro Křemílka a Vochomůrku). 
     Na závěr se děti učily i básničku o kamarádech  
z pařezové chaloupky. Důraz byl kladen na správnou 
výslovnost a cit k recitaci. 
 

Cvrčci v knihovně 
Středeční ráno a dopoledne jsme strávili v knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Paní Bc. Martina 
Vroblová, která v knihovně pracuje jako knihovnice a lektorka, měla pro děti připravenou vzdělávací lekci 
s názvem "Vítáme podzim". Děti si společně povídaly o ročním období, o počasí, jak se dobře na podzim 
obléci a v neposlední řadě také i o zvířátkách. Paní lektorka také četla dětem pohádku a děti měly možnost 
si dokonce půjčit obrázkové knihy a prolistovat je. Na závěr lekce si děti na arch papíru společně nakreslily 
znaky podzimu.                                                                      Mgr. Pavlína Buchtová, vedoucí učitelka MŠ 
 

Hasiči a jejich píle v září i v říjnu 
     Sobotní odpoledne 4. září patřilo velké oslavě v místním kulturním 
domu. Za přítomnosti hostů z okrsku a starosty OSH převzali členové 
našeho sboru zasloužená uznání za dlouhodobou aktivitu. Nejcennější 
medaile převzali pánové Jan Šimíček a Jaromír Vašinek, za věrnost 60 let 
ve sboru byli odměněni pánové Karel Kocián a Bohumil Mladěnka. Celkem 
bylo předáno 69 ocenění. 
     Členové jednotky se společně zúčastnili celorepublikové piety za padlé 
hasiče z Koryčan. 19. září ve 12:00 hodin sirény uctily obětavé muže. 
     Pro podporu pořádku v obci byla důležitá sobota 9. října. Sběr 
železného šrotu jistily četné posádky hasičů ve dvou traktorech s vleky  
i za spolupráce se zaměstnanci obecního úřadu. V době 9:00–14:00 hodin 
byly uklizeny hromádky železného odpadu a ve sběrně elektroodpadu se 
hromadily vyřazené přístroje z domácností i stará kola. 
     Po roční nucené pauze se během našeho tradičního krmáše mladí  
i dříve mladí opět scházeli mezi kolotoči i na návsi. Stánky hasičů podpořili 
mnozí spoluobčané, díky vaší náklonnosti bude výtěžek opět využit pro dobrou věc, v roce 2022 si 
připomeneme 100. výročí otevření zbrojnice (před dvěma roky jste podpořili výrobu vyšívaného praporu). 
 
Na krmášovou neděli 17. října přišli na oběd později,  
protože mnozí nejen naši spoluobčané využili pozvání na křest: 
scénář a režie: velitel jednotky SDH Michal Hoffmann; 

 Sbor  dobrovolných  hasičů / JSDH  obce  Tichá   
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v hlavních rolích: cisternová automobilová stříkačka CAS 20 - Tatra 815, přizvaní hosté – starostka  
a místostarostové obce, zástupce dodavatelů CAS - za THT Polička s.r.o. Martin Baláš a za TATRA 
TRUCKS a.s. Ing. Drahomír Lošák, pan farář Mgr. Mariusz Tomasz Banaszcyk a členové jednotky SDH; 
ve vedlejších velmi důležitých rolích: občané v nespočítatelném množství a další členové SDH Tichá.                                               
Po přátelských zdravicích a samotném pokřtění vozidla byl závěr slavnosti v pravé poledne zvukově 
zarámován kostelními zvony i hasičskou sirénou. Překvapením bylo představení cisterny v akci  
– prohlídka auta i ukázkové využití proudnic. 
V ČR je nedostatek dobrovolných hasičů, buďme rádi, že v Tiché máme svou funkční zásahovou jednotku 
i již oficiálně přivítanou hasicí cisternu.                                                                                 Alena Korčeková 
 

 

První týden v září proběhl tradiční Bazárek dětských věcí zaměřený na podzim a zimu. Zájem o prodej 
i koupi věcí byl velký. Po skončení této akce byly nevyzvednuté věci, jako každoročně, předány na Charitu 
do Frenštátu p. R.  Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem zúčastněným maminkám, které se zapojily 
a pomohly tuto akci uskutečnit.  V jarních měsících proběhne bazárek se zaměřením na jaro a léto. Pokud 
se najde mezi Vámi maminka, seniorka nebo studentka, která by nám byla ochotna pomoci, budeme moc 
rády. Výtěžek z prodeje slouží na akce pořádané spolkem. 
 

Ve čtvrtek 9.9.2021 proběhlo slavností ukončení komunitního projektu, na kterém se podílela parta 
místních nadšenců. Velké DÍKY patří p. Františku Vaňkovi, Radimu Vaňkovi a samozřejmě  
i ostatním spoluobčanům, kteří se aktivně zapojili. Upravili jsme veřejný prostor „U Dubánka“, kde se 
můžete projít bosou nohou po chodníčku, dále po chodícím lanu tzv. slackline nebo jen relaxovat 
v houpací síti či na dvou krásných ručně vyrobených lavičkách. Děti určitě rády využijí skluzavku. Věříme, 
že na tomto odlehlejším místě nebude docházet k ničení instalovaných prvků a toto 
místo bude využíváno jak místními obyvateli, tak i turisty, kteří bezprostředně míjí toto 
místo po cyklotrase. Místo nabízí krásné výhledy na vrcholky hor, které můžete 
podrobněji prozkoumat na informační tabuli.  
Tento projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje. 

 Spolek Tichánek, z.s.   
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Nová akce „Festival zdraví“, která proběhla v neděli 3.10. byla určena široké 
veřejnosti a měla za cíl předcházet civilizačním nemocím a informovat o prevenci 
zdraví. Proběhly zde čtyři přednášky odborníků se zaměřením na zdravý životní 
styl. Součástí akce byl bohatý doprovodný program – cvičení jógy pro děti  
a dospělé, prezentace Českého zahrádkářského svazu Tichá včetně ukázky jejich 
produktů. Návštěvníci si zde mohli nechat změřit své hodnoty tuků a svalů. Pro 
děti byl připraven dětský koutek. Výbornou praženou kávu a latté přijela připravit 
rodinná pražírna kávy „Strakafe“ z Vlčovic. Dále zde byly k ochutnání dezerty 
z cukrárny Pohoda z Frenštátu p. R. a sýry a mléčné výrobky přivezla  
paní Macurová z rodinné farmy z Kunčic pod Ondřejníkem. 
 

Ze zdravotních důvodů nebyla uskutečněna naplánovaná akce „Vaření pro štíhlou linii“. Náhradní 
termín, na který se můžete přihlásit, je 9. 11. 2021. Výživový poradce Vám předvede, jak lze zdravě  
a chutně připravit klasické české jídlo knedlo, vepřo zelo.  Každý účastník k celému menu ochutná navíc 
čtyři druhy vín. Více informací viz plakát.       Mgr. Dana Kocourková, tel: 739 067 169 , e-mail: tichanekos@email.cz 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tichanekos@email.cz
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     Zahrádkáři z Tiché zpočátku poněkud váhali, jestli po 
koronavirové pauze zvládnou připravit tradiční výstavu 
ovoce, zeleniny a rukodělných výrobků. Předseda František 
Vaněk na schůzích výboru všechny nakazil svým úsměvem 
a pracovním nasazením. Také přesvědčil mnohé 
spoluobčany k vystavení svých výpěstků a výrobků.   
     Dlouhé hodiny i dny práce, kdy jsme vše připravovali  
a chystali, se vyplatily. Úroda byla velice slušná, dýně 
rekordní, ovoce hrálo krásnými barvami podzimu. Naše 
výstava byla velice úspěšná a hosté přicházeli v sobotu  
i neděli a velice ji chválili. Setkávání se sousedy je všem 
v dnešní době velice vzácné. Obdivovali jsme nejen 
zahradní plodiny, ale třeba patchworková nebo korálková 
umělecká díla, dřevěná či látková zvířátka, tichavské 
fontány či malované a vypalované obrázky či modely 
dřevěné i vyrobené na 3D tiskárně. Ochutnávali jsme 
výhonky pana Ondřeje Monsporta z Vlčovic. Hodně jsme se 
dozvěděli o bylinkách a zdraví, které nám poskytuje příroda. 

Dlouhá léta jsme se dozvídali o rostlinách, které prospívají našemu zdraví prostřednictvím expozic naší 
nejstarší členky - paní Aurelie Mikolášové. Na její záslužnou činnost již navazuje mladší generace a třeba 
paní Lenka Vaňková již plánuje lednový workshop na téma „Zdravá zahrada a boj se škůdci pomocí 
bylinek“. Také děti ze základní i mateřské školy v pondělí obdivovaly výpěstky i výrobky pracovitých 
tichavských občanů. Užasle si prohlížely historické loutkové divadlo, garáže, které Jan Zahradník vyrobil 
pro své vnuky nebo nádherné práce Slezské Diakonie Karmel. Stěny Domu zahrádkářů zdobily výtvarné 
práce žáků školy a děti byly nesmírně pyšné i na své výkresy. Letos také obdivovaly živou přírodu: 
zpívající andulky, králíčka a slepice s kuřátky i obávané chlupaté pavouky sklípkany. 
     Mnohokrát děkujeme všem zahrádkářům a také dalším příznivcům, kteří nám poskytli své květiny, 
plodiny i rukodělné výrobky k vystavení. Všichni tak mohli spatřit, jak šikovné zahrádkáře, pěstitele  
i nadané, tvůrčí a činorodé občany má naše obec Tichá. 
 

Co plánují zahrákáři … 
     Po výroční schůzi a tradiční výstavě, která je vyvrcholením naší celoroční činnosti, se od 18.9.2021 
zase moštuje každou sobotu od 8.oo do16.oo hodin. Plánujeme také vázání adventních věnců nebo 
workshop o zahradě bez chemie. Pokud epidemiologická situace dovolí, už se všichni těšíme na 
Předvánoční posezení u krbu, které proběhne v pátek 10.12.2021 od 17.hodin. 
     Informovanost zahrádkářů o všech akcích zajišťují nejen pracovití skupináři, kteří pečují o svoje členy. 
Vývěsní skříňka u obchodu také informuje o aktuálním dění v ČZS. Každý člen také najde údaje  
o nejnovějších akcích na webu: www.zahradkari.cz/ticha.  

Lenka Mladěnková, tajemnice ČZS Tichá 
 

Myslivecký spolek Hubert v Tiché dává na vědomí, že z důvodu zhoršující se situace kolem Covid se 
Hubertský večer plánovaný původně na 20.11.2021 konat NEBUDE. 
 
Zveřinové hody se USKUTEČNÍ dne 30.10.2021, a to na myslivecké chatě v Tiché od 12:00 hodin. 
Hubertská mše bude 31.10.2021 v kostele sv. Mikuláše v Tiché od 10:30 hodin.  

Výbor MS Hubert Tichá 
 

 ZO Českého zahrádkářského svazu Tichá   

 Myslivecký spolek Hubert Tichá   

http://www.zahradkari.cz/ticha
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Po více jak roční pauze jsme jeli na závody do Prahy na LVI. roč. memoriálu Jana Budáka ve volném 
stylu, kde jsme vybojovali hned 4 medaile.   (11.9.2021, Praha – Vyšehrad) 

 

Jméno 
Věková 

kategorie 
Hmotnostní 
kategorie 

Umístění 

Martin Holášek přípravka B 47 kg 1. místo 

Sebastian Srněnský přípravka A 47 kg 2. místo 

Lukáš Zrubek přípravka A 28 kg 3. místo 

Damián Večeřa přípravka A 39 kg 3. místo 

Samuel Srněnský přípravka A 35 kg 5. místo 

Rostislav Švihálek přípravka A 39 kg 6. místo 

Matěj Svoboda ml. žáci 52 kg 5. místo 

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 
 
 

 

Nábory mladých fotbalových nadějí 
Sportovní klub Tichá pořádá nábory mladých fotbalových nadějí, kluků i děvčat každého věku. Chceš být 
novým Nedvědem, Barošem, Rosickým, Jankulovským a dalšími fotbalovými legendami? Jsi ročník 
narození 2015 a starší? Tak neváhej a přijď na náš trénink! Podrobné informace na webu – 
www.fotbalskticha.cz. 
 

 SK Tichá  –  Fotbal         Facebook.com/FotbalSKTicha, Instagram.com/fotbalskticha, YouTube.com/FotbalSKTicha  

 SK Tichá  –  Oddíl  zápasu   

http://www.fotbalskticha.cz/
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Jaro 2022: Muži na úvod dvakrát doma 
MSKFS potvrdil termínovou listinu jarní části sezóny. Tichá zahájí jaro domácím zápasem na konci 

měsíce března 2022. První venkovní zápase čeká svěřence Daniela Kuly druhý dubnový víkend ve 
Skotnici. Termíny všech zápasů jsou zatím orientační a budou se upřesňovat dle jednotlivých hracích 
dnů mužstev. Rozlosování druhé poloviny: 
15.kolo (26.března, 15:00): SK TICHÁ – TJ Fryčovice 
16.kolo (2.dubna, 15:30): SK TICHÁ – Real Lískovec 
17.kolo (9.dubna, 15:30): FK Skotnice – SK TICHÁ 
18.kolo (16.dubna, 16:00): SK TICHÁ – FK Tísek 
19.kolo (23.dubna, 16:00): FC Vlčovice/Mniší – SK TICHÁ 
20.kolo (30.dubna, 16:30): SK TICHÁ – AFC Veřovice 
21.kolo (8.května, 16:30): TJ Mořkov – SK TICHÁ 
22.kolo (14.května, 17:00): SK TICHÁ – FC Kozlovice 
23.kolo (22.května, 17:00): FK Starý Jičín – SK TICHÁ 
24.kolo (28.května, 17:00): SK TICHÁ – FC Kopřivnice 
25.kolo (4.června, 17:00): SK TICHÁ – TJ Spálov 
26.kolo (11.června, 17:00): TJ Ostravice – SK TICHÁ 
14.kolo (19.června, 17:00): TJ Slavoj Jeseník n.O. – SK TICHÁ 

 
FAČR slaví sto dvacet let od založení 

Dne 19.10 2021, tomu bylo 120 let, co byl založen Český svaz footballový (ČSF). Stalo se tak v sobotu 
19. října 1901 v staroměstské restauraci U zlaté váhy v ulici Karoliny Světlé. FAČR tedy slaví významné 
jubileum. Fotbal nasbíral za dobu své historie u nás významné úspěchy: stříbra z mistrovství světa 1934 
a 1962, zlato z ME 1976, stříbro z EURO 1996, zlato z olympiády 1980 a stříbro z OH 1964.  

 
Test z pravidel fotbalu 

Znáš dobře fotbalová pravidla? Vyzkoušej si test z pravidel fotbalu! Přístup pro veřejnost bez přihlášení 
naleznete na našem webu -  www.fotbalskticha.cz. 

  Inzerce 

LADISLAV  POTUŽÁK   -   KLEMPÍŘSKÉ  A  POKRÝVAČSKÉ  PRÁCE 
IČ 13620843          Tichá č. 118          tel. 702 023 302 

RADIM  KRISTEK – tel.č. 733 398 777, www.serves.cz , IČ 76454452 
Rizikové kácení, ořez nebezpečných, suchých nebo jinak poškozených stromů s možností 

výkupu některých dřevin. 

http://www.serves.cz/
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