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Jedna ruka netleská 
 

     Stále častěji slýchávám, že někteří už doma televizi vůbec nepotřebují. Nevyžadují ji a nemají potřebu kazit si 
náladu spoustou negativních informací, které nás zahlcují a někdy nás až zpanikaří. Je pravdou, že stále více 
především mladších občanů si je schopno najít požadované informace či zprávy i tak, dle svých možností a 
schopností. Bohužel je však nutno konstatovat, že lidé ve vedení našeho státu naopak dlouhodobě a velice často 
až denně spoléhají na to, že každý z nás včetně seniorů přejímáme informace z televize, a pak se jimi řídíme. Jak 
si jinak dovodit, že stále měnící se opatření, a především i možnosti či nemožnosti žádat o různé dávky, 
kompenzace, přepis z DPI, apod. i např. v rovině domácnosti, se útržkovitě dozvídáme především z televize. Avšak 
přesný návod a postup, jak o dávku či o jiné záležitosti žádat nebo co dokládat a předložit, po tom už pátrat musí 
každý sám, jak sám zvládá a umí. Obávám se, že se jedná o jistý alibismus, kdy jedni tvrdí, že se pro občany koná 
nadmíru, avšak ti sami pak vidí, že i tak jsou bezmocní. Doba covidových megaobav už asi ustoupila, ale bohužel 
přišly obavy zcela jiné, někdy až existenční.  
 

     Obecně je možno říci, že není co závidět seniorům, kteří se chválabohu dožili zaslouženého odpočinku, a na 
místo něho jsou zatěžováni ze všech stran požadavky – navyšování cen, zajišťování si stálého a stabilního 
dodavatele energií, být elektronicky nezávislí, umět ovládat PC, internet, umět si zajistit TV tak, aby fungovala, topit 
ekologicky, a mnoho a mnoho dalšího, co po nich, a nejen po nich, tato doba vyžaduje a očekává včetně např. 
výpomoci svým ratolestem.  
 

     Není však co závidět ani našim nejmladším. Z průzkumů je nadmíru jasné, že mnoho dětí zlenivělo, stále více 
času tráví v online prostředí, častěji se u nich vyskytují psychické obtíže a s problematickým chováním mládeže se 
v poslední době setkal nejeden ze seniorů i dospělých. Malé děti už ani netuší, jak vypadal život bez roušek  
a různých opatření a nařízení, které nyní jsou či byly dodržovány. Dětem je nyní asi nutno pomoci nejvíce. Musí 
znovu najít jistotu jak pro vzdělávání, tak pro své záliby, tak pro kamarády a mít oporu ve svých rodičích. 
Nenechejme je jen skákat do vody a šlapat vodu, naučme je plavat. Na nich bude, aby nám starým plavajícím pak 
z té vody oni sami pomohli vylézt na břeh. 
 

     A právě proto, není co závidět v dnešní době ani dospělákům. Mají se chovat zodpovědně, pomáhat dětem  
i seniorům, a přitom myslet i sami na sebe a živit své rodiny. Nemožné? Naopak, cca 99% dospěláků to dělá, a ani 
si to neuvědomuje. Lidské tělo je silné, zvládne mnoho nástrah. A jak bylo nedávno řečeno, největší požírač sil je 
samotný strach a obavy. A tak je nutno zde popřát dospělákům především odhodlání poprat se s obavami, zvítězit 
nad nimi, zachovat si chladnou hlavu a v případě přicházejících obtíží co nejrychleji bez průtahů si umět říci  
o pomoc či radu. 
 

     Popřejme dětem pohodovější dětství, s větší jistotou a stabilitou. Musíme k tomu přispět i my, jejich rodiče, a to 
velkou měrou. Nelze spoléhat na školství, že z našich dětí udělají vzorné osoby a osobnosti. Je nutno si přiznat, 
že dítě je především obraz svých rodičů nikoliv učitelů či trenérů apod. Ti sice mohou dítě směrovat, ale největší 
míra odpovědnosti za to, jaký člověk z dítka vyroste, mají přece jen rodiče. 
 

     Přejme i seniorům, ať se jim vrátí klid, o kterém tak dlouho, v dobách ještě jejich pracovních, snili. Ať mají dobrou 
náladu a umí ji rozdávat i mezi své blízké. Ať už i jen svou přítomností jsou nám oporou. Každý z nás je vlastně 
prodlouženou rukou osudu, a to nejen svého, ale i svých blízkých. Ale měli bychom si uvědomit, že jen jedna ruka 
tleskat neumí. 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 

 

 STATISTICKÉ  OHLÉDNUTÍ  ZA  ROKEM  2021 
 

   K 31.12.2021 měla naše obec 1.888 obyvatel, z toho  935 mužů a 953 žen. 

Tabulka změn v počtu obyvatel v průběhu roku 2021 

 celkem mužů žen 

k 01. 01. 2021 1.844 900 928 

narozeno 21 14 7 

zemřelo 21 15 6 

přistěhováno  76 39 37 

odstěhováno 32 17 15 

k 31. 12. 2021 1.888 935 953 
 

  Slovo  starostky 

  Informace  obecního  úřadu 
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 INFORMACE  Z  MÍSTNÍ  KNIHOVNY 
Knihovnu v roce 2021 navštívilo celkem 413 čtenářů, z toho 104 čtenářů ve věku do 15 let. Zapůjčeno bylo celkem 
1.803 titulů, a to dospělým čtenářům 8 knih naučné literatury a 1.618 knih běžné beletrie, dětem 43 knih naučné 
literatury a 134 knih běžné beletrie.                                                                                           Jiří Vraspír, knihovník  
 

 INFORMACE  o  nejbližších plánovaných investičních akcích:   
• Rekonstrukce objektu KARMEL – plánované zahájení v březnu 2022 – objekt bude přechodně vystěhován, 

klienti umístěni do náhradního provizorního bydlení; předpoklad dokončení prací do září 2022. 

• Obnova vybavení zahrádkářského domu – plánovaná obměna v dubnu 2022. 

• Sanace suterénu mateřské školy – plánované zahájení v květnu 2022 – MŠ bude v době letních prázdnin 
uzavřena, náhradní umístění dětí do nejbližších MŠ v okolí bude rodičům nabídnuto ze strany vedení MŠ; 
předpoklad zahájení provozu MŠ začátkem září 2022. 
Obec Tichá se tímto omlouvá za možné způsobené komplikace s péčí o své ratolesti a děkuje za pochopení. 
 

 Obec Tichá  vyhlásila  již několikátý ročník programu „Místní program na podporu činnosti  

zájmových spolků, seskupení a talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití 
volného času na rok 2022“. Je možno žádat o částku 2.000 - 10.000 Kč, přičemž samotnou žádost formulovanou 
na požadovanou ciferně uvedenou částku včetně zdůvodnění je nutno doručit na adresu Obecního úřadu v Tiché 
do 16. března 2022. Bližší informace o podmínkách programu získáte na úřední desce obecního úřadu nebo na 
internetových stránkách obce v sekci „Úřední deska“. 

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

 TERMÍNY  VÝVOZU  POPELNIC 
 

Svoz komunálního odpadu v naší obci provádí vždy v sudé středy firma AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. Plné 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. Poškozený kód je nutno vyměnit. 
 

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.    

 PLATBA místních poplatků v roce 2022: 
 

• Místní poplatek za odpady – splatnost do 30. 6. 2022, sazba činí: 545,- Kč / 1 poplatníka 
 

(Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci  zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. (Úplné znění OZV č. 2/2021 
naleznete na webových stránkách obce Tichá v oddílu „Vyhlášky a Nařízení“:  https://www.ticha.cz/obecni-urad/ ).   

 

• Místní poplatek za psa – splatnost do 31. 3. 2022, sazba činí:  
 
 

výše poplatku: 1 pes 2 psi 3 psi 
za každého 
dalšího psa 

a) za psa, jehož držitel bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty 150 Kč 
350 Kč 

(150+200) 
550 Kč 

(150+200+200) 
+ 200 Kč 

b) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a který  
    bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty 

100 Kč 
250 Kč 

(100+150) 
400 Kč 

(100+150+150) 
+ 150 Kč 

c) za psa, jehož držitel bydlí v domě s více než dvěmi byty 200 Kč 
500 Kč 

(200+300) 
800 Kč 

(200+300+300) 
+ 300 Kč 

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a který  
    bydlí v domě s více než dvěmi byty 

150 Kč 
350 Kč 

(150+200) 
550 Kč 

(150+200+200) 
+ 200 Kč 

(Úplné znění OZV č. 3/2019 naleznete na webových stránkách obce Tichá v oddílu „Vyhlášky a Nařízení“:  https://www.ticha.cz/obecni-urad/ ).    
 

Úhrady, prosím, provádějte přednostně převodem na číslo bankovního účtu obce u KB a.s. 6023801/0100, 
jako VS uvádějte č.p. nemovitosti, pouze v nezbytných případech do pokladny obce. 
 

https://www.ticha.cz/obecni-urad/
https://www.ticha.cz/obecni-urad/
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 TERMÍNY  JARNÍHO  SVOZU  objemného a nebezpečného odpadu, 
železného šrotu a elektroodpadu  

 

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

sobota 
23.4.2022 

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  
22.4.2022 

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  
23.4.2022 

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 23.4.2022. 
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 starostu SDH Tichá,  
p. Stanislava Šrámka st., tel. 728 133 644 – je možno dohodnout termín vývozu přímo od vašeho domu. 

 

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

 ŠTĚPKOVÁNÍ 
Ve dnech 28. 3. - 1. 4. 2022 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 23. 3. 2022 na  
tel. č. 556 858 128, případně e-mail: obecni.urad@ticha.cz.  
Vytvořenou štěpku nebude možné od občanů odebrat – zůstane na místě k vlastnímu využití. 
 

 MVDr. Oldřich Žabenský  
– očkování psů proti vzteklině v pátek 22. 4. 2022 

 

11:00 hod – u Vašíčkova mostu      11:30 hod – zastávka u Adamce       12:00 hod – u budovy obecního úřadu 
12:30 hod – u Genzerova mostu     13:00 hod – u Šťastné                       16:00 hod – u budovy obecního úřadu 
Možno vybrat si očkovací vakcínu jednoletou (cca 200 Kč) nebo dvouletou (cca 300 Kč). 
 

 OZNÁMENÍ 

Oznamujeme, že ve dnech od 7. do 11. března 2022 bude v naší obci prováděna deratizace 
kanalizací odbornou firmou DDesinDer, s.r.o. z Oder, tel. 603 494 489.   
 

 Stolní obecní kalendář na rok 2022  
v barevném pohlednicovém formátu s výtvarnými díly dětí z místní základní a mateřské školy je možné zakoupit 
v otevírací době na podatelně Obecního úřadu v Tiché za cenu 70 Kč za kus.  
Taktéž je možno zakoupit si upomínkové předměty s logem Obce Tichá: termohrnek, plecháček, keramický 
hrnek, klíčenka, turistické magnetky.  
 

 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 hodin. 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
https://crs.uzis.cz/
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Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům dožívajícím 

se významných životních výročí v měsících březen a duben 2022: 

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 nebo telefonicky na tel. č. 556 858 128. 
 
 
 

 

Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a historii obce Tichá za rok 2021 
 

Ač jsme se na konci roku 2020 těšili a doufali, že následující rok, tedy rok 2021, bude pro konání kulturních  
a společenských akcí příznivější, opak byl pravdou. Protiepidemická opatření udělala čáru přes rozpočet nejen 
nám, ale i nejširší veřejnosti. Na dlouhých osm měsíců tak bylo kultuře v obci Tichá odzvoněno, konání kulturních 
a společenských akcí nebylo možné. 
Přesto, že byly veškeré plánované akce na rok 2021 beze zbytku připraveny, z důvodu pokračující pandemie  
Covid 19 se uskutečnit nemohly. Jedná se o: 
- Obecní bál (plánovaný termín 27.02.2021), 
- Filmový den (plánovaný termín 13.03.2021), 
- Divadelní představení Malenovice (plánovaný termín 10.04.2021), 
- Stavění máje (plánovaný termín 01.05.2021), 
- Kácení máje (plánovaný termín 29.05.2021) 
- Diskotéka (plánovaný termín 07.11.2021), 
- Adventní koncert (plánovaný termín 11.12.2021), 
- Živý betlém (plánovaný termín 19.12.2021). 

 

Netrpělivě jsme sledovali uvolnění protiepidemických opatření, která přišla až se sklonkem léta. Díky těmto jsme 
v sobotu dne 25. září jsme měli možnost 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. 
 

Přesně o tři týdny později, tedy 16. října, ve 20 hodin, zazněly v kulturním domě první tóny oblíbených a známých 
skladeb v podání skupiny Arriön, která tímto zahájila krmášovou zábavu. Ta se stala již neodmyslitelnou součástí 
pravého moravského krmáše v obci a tradičně se těšila velké účasti, a to nejen z řad místních občanů. V průběhu 
večera vystřídala na podiu skupinu Arriön formace Horkýže Slíže Revival, závěr krmášové zábavy a večera patřil 
opět skupině Arriön.  
 

V sobotu 13. listopadu jsme široké veřejnosti nabídli žánrově zcela odlišnou akci, a to filmový den. Tato akce si 
našla své pevné místo mezi kulturními akcemi a těší se jak velmi slušné návštěvnosti, tak oblibě. Pro návštěvníky 
a filmové nadšence a fanoušky jsme připravili tentokráte malé překvapení, výjimečně se promítaly tituly čtyři 
namísto obvyklých tří. Ti nejmenší návštěvníci mohli zhlédnout animovanou pohádku YAKARI – Velké 
dobrodružství. Od 17 hodin se mohli návštěvníci ponořit do děje dobrodružného rodinného filmu GUMP – pes, který 
naučil lidi žít. Ti, kdo se chtěli pobavit a hodit chvíli starosti za hlavu, přišli shlédnout novou českou komedii 
s názvem PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL od známého českého autora Patrika Hartla. No a těm, kterým se 
ještě nechtělo spát, jsme nabídli od 21:15 hodin další českou komedii SHOKY A MORTHY – poslední velká akce. 
 

Rok 2021 jsme uzavřeli akcí Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem a posílání přání Ježíškovi, která se 
konala v neděli 28. listopadu v prostorách před obecním úřadem. Přesto, že počasí letos moc nepřálo, účast byla 
veliká. Krátce po setmění se za velkého potlesku rozsvítil vánoční strom, který dominuje centru obce. Vánoční 
strom rozsvítil Mikuláš svou kouzelnou berlí. Ten pak spolu s andělem a čertem obdaroval přítomné děti drobnou 
pozorností, a to v podobě příborských šiflí a špaldových preclíků. Pro děti byla dále připravena vánoční schránka 
pod vánočním stromem. Do té mohly děti vhodit napsaná vánoční přání a poslat je tak Ježíškovi. Věříme, že 
nejedno dětské přání, bylo Ježíškem splněno.  

70 let 
 
 
 

 

Věra Šustalová 
Jaroslav Kovář  
Jan Jurek 
Jaromír Ondračka 

75 let 
 
 

80 let 
 

Helena Knollová 
Marie Hrčková 
 

Valentin Strnadel 

88 let 
 

91 let 
 

99 let 

Marie Konvičková 
 

Olga Bordovská 
 

Gertruda Adamcová 

  Jubilanti 

 Komise  pro  kulturu  a  historii  

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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Ač se může zdát, že jsme díky pandemie Covid 19 a několika zrušených akcí nepracovali nebo pracovali jen 
částečně, opak je pravdou. Všechny akce, které byly na rok 2021 plánovány, jsme pečlivě připravovali a chystali. 
Protiepidemická opatření se v čase tak rychle měnila, že jsme si nikdy nemohli být jistí, jaká budou platit právě 
v termínu té které akce, zda se akce bude či nebude moci konat. A tak byly veškeré akce beze zbytku připraveny 
a zajištěny. 
 

Scházeli jsme se dle potřeby. S ohledem na pandemickou situaci jsme za účelem projednání organizačních 
záležitostí upřednostňovali on-line prostor, osobní kontakt jsme se snažili minimalizovat.  
 

V roce 2021 jsme pracovali ve složení: Zdeněk Srněnský (předseda), Ing. Petr Bordovský, Bc. Eva Srněnská, 
Radim Krpec, Lenka Krpcová, Jiří Kundrát, Bc. Kateřina Mynářová, Jaroslav Mikeska, Jakub Špaček, David Šrubař, 
Ing. Roman Bok, Mgr. Dana Kocourková, Vratislav Zeman. 
 

Chtěl bych poděkovat všem členům za odvedenou práci, vedení obce Tichá za vstřícnou a vřelou spolupráci  
a podporu, a dále těm, kteří naší práci fandí a podporují nás. 
 

Více informací najdete na www.facebook.com/Komise pro kulturu a historii obce Tichá/, kde jsou zveřejněny 
plánované akce, plakáty a fotodokumentace z jednotlivých akcí. 
 

Těšíme se na další setkávání se s Vámi na kulturních a společenských akcích v roce 2022.  
Zdeněk Srněnský, předseda komise pro kulturu a historii obce Tichá 

******************************************************************************** 
Máte čas na výstavu? 
Zprávy v televizi, v novinách se neblaze podepisují na 
duševním zdraví, někteří se často cítíme špatně kvůli sociální 
izolaci a strachu z nákazy. Organizací série výstav Čas se 
zastavil – I., II. jsme snad přispěli k rozptýlení  
a k nutnosti opustit byt, svou „jeskyni“.  Hodinové odreagování 
a setkání se známými je příjemné i mezi fotkami a přidanými 
texty. Početná návštěva vernisáže s průvodním slovem 
autora, pana J. Hory, i paní E. Maléřové předčila mé 
očekávání. O fotografické vzpomínky na starý Frenštát projevili zájem nejen naši občané, ale již přijeli  
i z Frenštátu, Nového Jičína, Kozlovic, Trojanovic -  díky propagaci v Deníku. Těší mě, že současnou výstavu 

tematicky doplní film Proměny, projekci uvede autor, pan J. Eliáš z Frenštátu p.R.. Udělejte si čas, projevte 
prosím opět zájem a poznačte si termín:                        

pátek 18. března od 18:00 v našem kulturním domě. 
 

Využívám příležitosti a nabízím prohlídku kopřivnických vzpomínkových fotografií, výstavu připravil pan J. 
Zahradník v muzeu Fojtství v Kopřivnici. 
Podobné akce i s malou skupinou vrstevníků jsou jednoduchým levným receptem k zbavení se nepříjemných 
pocitů, využívejme zimní nabídky. Po březnu přichází duben, alias apríííl…tak uvidíme, co uvidíme.  

   Na setkání ve výstavní síni (čtvrtek 16,00-18,00) se těší Alena Korčeková, správkyně výstavní síně 

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

Dva nekrology z krajanského tisku v Texasu na přelomu 19. a 20. stol. 
 

Ignác Mužný mrtev. 
Zase jest nás starých Texanů o jednoho méně. Zemřelý se narodil ve vesnici Tiché na Moravě asi před 75 lety. Do 
Texas přišel r. 1856 a usadil se hned téhož roku na východním Navidadě, v osadě, která nyní zove Dubina.  Začátek 
jeho byl spojen s mnohými svízely, neboť byl chudobný a děti měl malé. Usadil se na kus pozemku nezdělaném, 
který musel napřed vyčistit než jej mohl orati. K tomu měl bídný potah, pak v nejpilnější práce onemocněl s celou 
svou rodinou. Chodíval jsem do jeho boudy, neboť ve slaměné boudě bydlil, několik dnů po sobě, abych nemocným 
opatřil čerstvé vody. Konečně všichni ozdravěli, ale bylo to pozdě, aby byli svou prací prospěli úrodě, jež byla trávou 
zarostlá, tedy první rok takřka nic nevypěstovali.  Avšak zemřelý si nezoufal, nýbrž s větší chutí dále pracoval, že 
čím dále tím více nabýval majetku až konečně stal se boháčem. Poslední dobu měl chatrné zdraví.  
Na 4. ledna 1897 zemřel a byl pohřben na dubinském hřbitově za velkého účastenství lidu. Zanechal po sobě  
8 dospělých dítek, všechny v dobrých poměrech. Budiž mu země lehkou! 
 
Ignác Šrámek i žena mrtvi. 
Prof. F. K. Buček píše, že v neděli 20. března, zemřel dědeček Ignác Šrámek, jenž se dožil 94 let a 7 měsíců svého 
věku. Zesnulý pocházel z osady Tiché, ležící blíže Frenštátu na Moravě, a do Texasu se přistěhoval s námi r. 1856. 
Bylť on jedním z osadníků, kteří koupili nevzdělané pozemky na východním Navidadě, nynější Dubině. Po 
občanské válce prodal svůj pozemek na Navidadě a koupil kus pozemku při potoku Mulberry, asi šest mil západně 
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od Schulenburgu. Na něm zbudoval farmu, na níž až do své smrti bydlil. Šrámek byl v každém ohledu vzorným 
občanem. Zanechal po sobě několik dospělých dětí a manželku, která však byla nemocná a za dva dny po svém 
muži zemřela. Oba byli uloženi na kat. hřbitově při kostele St. John. Pozůstalým vyslovujeme svou soustrast  
a zemřelým budiž země lehká! 
 

Ignác Mužný se narodil v Tiché č.p. 30 (19.4.1822-4.1.1897),                                  
rodiče Bartoloměj (1783-1855) a Rozalie roz. Ermisová (1794-11.6.1857), svatba 12.1.1819. 
Manželka Rozalie roz. Drozdová (1.2.1824-3.12.1895), svatba 13.6.1843, 
rodiče Fabián Drozd a Barbora roz. Švrčková.                                                                   
Ignác Šrámek se narodil v Tiché č.p. 55 (30.5.1816-20.3.1910), rodiče Josef  a Marianna roz. Cvičková. 
Manželka Johanna roz. Mužná (21.11.1827-22.3.1910), svatba 12.9.1848, 
rodiče Bartoloměj Mužný (1783-1855) a Rozalie roz. Ermisová (1794-11.6.1857). 
Při bližším pohledu na jejich údaje zjistíme, že to byli švagři. 

Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce 
 
 

 

Zpráva o činnosti Komise pro mládež a sport obce Tichá za rok 2021 
 

V uplynulém roce 2021 Komise pro mládež a sport pracovala ve složení:  
Aleš Kocián (předseda), Robert Hošek, David Kocourek, Dana Kocourková, Jan Reček, Jan Zátopek. 
 

Hlavní a dlouhodobé zaměření činnosti komise pro mládež a sport spočívá především v podpoře sportu pro širokou 
veřejnost v naší obci. Během celého roku jsme se scházeli většinou před každou akcí, abychom domluvili nejen 
organizační věci. 
V uplynulém roce 2021 byly uspořádány tyto akce: 
 

V zimních měsících členové komise pro mládež a sport pomáhali SDH Tichá s vyhrnováním sněhu a výrobou 
lední plochy na Tůňce, avšak v uplynulé sezoně led vydržel jen pár dní.  
 

30.6.2021 jsme vykouzlili „POHÁDKOVÝ LES“ pro děti, jejich rodiče a příbuzné. Samotná akce proběhla v oblasti 
zvané Polachy. Tento les se nachází nad fotbalovým hřištěm směrem na Frenštát p. R. Na startu děti od 
pohádkových postaviček Pata a Mata dostávaly mapu s křížovkou a v lese následně přemýšlely nad úkoly, při 
kterých jim, jak už to v každém pořádném pohádkovém lese bývá, pomáhaly pohádkové bytosti, aby jim putování 
a luštění zpříjemnily nebo je naopak trošku zmátly. Účastníci tak mohli potkat včelí královnu, Rumcajse, ježibabu, 
Rákosníčka, hajného aj. Výsledné řešení zapisovaly děti do křížovky, ze které po absolvování všech stanovišť 
vyšla tajenka. Za vyřešení tajenky byli všichni odměněni. Účast byla opět veliká, zúčastnilo se více jak 180 dětí. 
Příjemným zpestřením bylo to, že se na konci mohli odměnit i dospělí čepovaným pivem z hospůdky na hřišti. Teplé 
počasí a skvělá atmosféra k tomu přímo vybízela. 
 

3.9.2021 tradiční hojně navštěvovaná akce pro veřejnost konaná v září je bezpochyby „BĚH O POHÁR 
STAROSTKY“. Pro větší atraktivitu pro děti jsou patrony akce Růžový panter a Žábák. Celkem bylo 12 kategorií, 
kde se hodnotí ženy a muži zvlášť.  Rozdalo se celkem 72 pohárů a mnoho odměn.   
 

12.9.2021 se uskutečnil další ročník „VÝŠLAP NA VELKÝ JAVORNÍK“. Potěšilo nás, že se ani letos nebáli jít 
malí i velcí a odpoledne si tak mohly užít všechny věkové kategorie. Tempo si každý zvolil své a na samotný vrchol 
tak vyšli bez problémů všichni. 
 

24.10.2021 se opět na kopci Na Vrchu konala „DRAKIÁDA“. Počasí nám tentokrát přálo jen napůl. Přestože bylo 
celý den nádherně slunečno, vítr nám příliš nefoukal. Účast byla ale i tak veliká, přišlo spoustu dětí jak samotných, 
tak v doprovodu rodičů. Byla složena hodnotící komise ze členů, kde jsme vyhodnotili a ocenili tři draky kupované 
a tři draky, které byly ručně vyrobené. 
 

Neuskutečněné akce v uplynulém roce: 
- ZIMNÍ SJEZD NA ČEMKOLIV aneb bobování pro všechny (plánovaný termín 30. 1. 2021, zrušeno z důvodu 

nedostatku sněhu), 
- Nohejbalový turnaj dvojic (plánovaný termín 22. 5. 2021, zrušeno z důvodu covid 19) 
- Dopravní hřiště pro děti MŠ (plánováno na konec června, zrušeno z důvodu covid 19) 
- Taneční pro dospělé (plánované zahájení od října, zrušeno z důvodů covid 19). 
 

V letošním roce 2022 budeme ve všech akcích nadále pokračovat. 
Můžete kontaktovat na e-mailové adrese sportovnikomiseticha@centrum.cz, kam můžete zasílat přihlášky na 
Nohejbalový turnaj a Taneční pro dospělé, své dotazy, náměty a připomínky.  

 Komise  pro  mládež  a  sport  
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Dále nás najdete i na Facebooku: www.facebook.com/KomisesportTicha/, kde uveřejňujeme plánované akce, 
plakáty a fotky z jednotlivých akcí. 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou práci, dále děkuji za vřelou a vstřícnou spolupráci 
s vedením obce Tichá. Složení sportovní komise pro rok 2022 zůstává ve stejném složení jako v předešlém roce 
2021.                                                                                            Aleš Kocián, předseda komise pro mládež a sport  

******************************************************************************** 
Zimní sjezd na čemkoliv 
V neděli 30.1.2022 se konal první ročník (v minulých letech nebyl žádný sníh) akce s názvem Zimní sjezd na 
čemkoliv. S dětmi i jejich rodiči jsme se sešli na kopci nad mateřskou školkou vedle kolonie.  Avšak pro nepřízeň 
počasí (v noci ze soboty na neděli pršelo, a tak většina sněhu roztála) se přišlo bobovat jen pár dětí, které ale 
dostaly sladkou odměnu a teplý čaj. Všichni měli pouze klasické boby a sáně, tudíž dojezd ze sněhu na trávu byl 

bezproblémový      . I tak se na kopci všichni zúčastnění dostatečně vyřádili a odcházeli s velmi dobrou náladou. 

Příští rok snad bude sněhu více a budeme tak moci jezdit nejen „na blátě“.             Aleš Kocián, předseda komise 

 

Zpráva o činnosti Sociální komise obce Tichá za rok 2021 
Sociální komise pracuje ve složení 11 členů. Po celý rok jsme navštěvovali v rámci dodržování epidemiologických 
opatření naše jubilanty. Bylo prováděno několik sociálních šetření. Naši členové se též v rámci možností zajímali 
o občany, pomáhali a radili při různých obtíží. Také obecní úřad byl připraven vyjít vstříc při jednáních a řešeních 
různých situací. Všem děkuji. 
Vzhledem k situaci není možné pořádat setkání, která byla v minulosti velmi oblíbená, všichni doufáme, že se 
situace zlepší. Všem přeji zdraví a naději, že se co nejspíše vrátíme k normálnímu životu, samozřejmě  
s dodržováním opatření a obezřetnosti dle situace.                               Špačková Věra, předsedkyně sociální komise 

Zpráva o činnosti Komise životního prostředí obce Tichá za rok 2021 
V roce 2021 jsme pokračovali ve stejném složení, předsedkyní je Ing. Miroslava Butorová, členové Mgr. Michaela 
Štefková, Josef Jurajda, Karel Kořán, Bc. Julie Jurková, Martin Jurek a Jaroslav Mikeska. 
 

Naše činnost byla v roce 2021 nepříznivě ovlivněna pandemickou situací. Po zralé úvaze jsme zrušili naši tradiční 
akci jarní úklid obce pod názvem Ukliďme svět, ukliďme Tichou, která se měla konat dne 27. března 2021. Akce 
byla zrušena i celostátně. Avšak byla následně nahrazena úklidovou akcí ve spolupráci s z.s. Tichánek a OÚ Tichá. 
Vysbíralo se cca 30 pytlů odpadu. 
 

Jako každý rok jsme zajistili dohled u všech kontejnerů při sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
který se konal ve dnech 10.4.2021 a 9.10.2021. Dohled jsme zajistili ke každému kontejneru i ke svozu 
nebezpečných odpadů, i díky našim stálým příznivcům, kteří naši činnost podporují.  Občané Tiché si zvykli i na 
nastavený systém třídění odpadů a sběr proběhl bez větších problémů.  
 

Věříme, že v roce 2022 se situace zlepší, a budeme mít zase možnost zorganizovat úklid obce a podílet se na 
přípravách Dne Země pro děti z mateřské a základní školy v Tiché. 
Na závěr bych chtěla poděkovat za příkladnou spolupráci všem členům komise životního prostředí a i všem, kteří 
naší činnosti podporují.                                                              Ing. Miroslava Butorová, komise životního prostředí 

Vážení rodiče, občané Tiché, 
     rád bych se v tomto článku ještě ohlédl za závěrem minulého roku. V mateřské škole totiž proběhlo vánoční 
setkání u stromečku, které bylo pro děti velkým zážitkem. Tím toto příjemné období neskončilo, protože děti po 
návratu do mateřské školy zjistily, že Ježíšek naděloval i zde. Vánoční atmosféru pomohla vytvořit i školní družina, 
která vyzdobila celou školu a připravila přání a svícny pro seniory využívající služby obecně prospěšné společnosti 
Medela. Ve třídách byly slyšet koledy a pro všechny nastal čas, který strávili se svými nejbližšími. 
     Odpočinku bylo potřeba, protože leden i únor byly pro naši školu měsíce, kdy jsme se snažili hlavně zajistit její 
běžný chod. Bohužel i nás postihly karantény, izolace, respirační onemocnění a další neduhy, o kterých jsme běžně 

 Mateřská  škola  a  základní  škola  Tichá 

 Sociální komise  

 Komise životního prostředí  
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slýchali z médií. Poděkování patří všem kolegyním za jejich pomoc při zajištění provozu ZŠ a MŠ v tomto 
turbulentním období. 
     Přesto jsem velmi rád, že se nám dařilo účastnit se plavecké výuky, která je pro žáky i děti příjemným zpestřením 
při získávání nových dovedností. V měsíci lednu mohli zájemci ze ZŠ i MŠ využít lyžařský kurz na Bílé. Velký dík 
patří paní učitelce Ludmile Šimíčkové a Kateřině Kociánové za jeho organizační zajištění. 
     Netradiční hodinu zažili žáci 3.-5. třídy v ODISbusu, který byl přistaven k naší škole a představil možnosti 
ekologicky šetrnější dopravy. Brzy nám možná přibude nový kroužek Věda nás baví pod vedením p. Dobíškové. 
Bude to nemalá konkurence pro další kroužky, které se těší oblibě žáků. 
Paní učitelky ze základní školy připravily program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče – Předškolákem v pohodě. 
Děti se tak seznámí s novým prostředím a umožní jim snadnější přechod do 1. třídy. Zápis pro školní rok 2022/2023 
se uskuteční 7. dubna 2022 v budově ZŠ. 
     Příjemné zprávy do nového roku přišly z obecního úřadu. Děkujeme zastupitelstvu, že podpořilo rekonstrukci 
prostor pro 3. třídu v MŠ, kterou hodláme otevřít od dalšího školního roku. Věřím, že tento krok vytvoří příjemné 
prostředí pro rozvoj dětí a rodinám umožní větší dostupnost předškolního vzdělávání. 

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

Níže uvádíme výběr z článků, které také naleznete na www.zsticha.cz.  
 

Ježíšek naděloval 
     Děti obou tříd se mohly těšit 
velkému překvapení, které na ně 
čekalo po Vánocích. S kouzelným 
zvonečkem a po stopách hvězdiček 
jsme děti nalákali až přímo ke 
stromečku, pod kterým byly 
přichystány vánoční dárky. 
     Ježíšek byl velkorysý a dětem 
přinesl rozmanité dárky. Kluci ocenili 
zejména auta, traktory, tatry a farmu 
se zvířaty. Holčičky byly nadšené z 
panenek, kočárku a dokonale 
vybavených domečků pro panenky. 
Ježíšek nezapomněl také na cvičební 
pomůcky, aby se i děti mohly pořádně 
protáhnout a zacvičit v rámci ranního 
cvičení. Nakonec jsme společně 
poděkovali Ježíškovi.    
 

Vánoční setkání u stromečku 
     22. prosince 2021 jsme uspořádali pro rodiče našich dětí vánoční setkání u stromečku. Setkání jsme uspořádali 
v našem venkovním amfiteátru. Kouzelně vánoční atmosféru jsme dotvořili pomocí svítícího vánočního stromečku, 
lucernami se svíčkami a světelným řetězem.  
     Paní učitelky s dětmi nacvičily vánoční koledy v doprovodu kláves, flétny a rolniček, nechyběly také vánoční 
básně a tanec. Představily se obě naše třídy. Představení jsme zahájili třídou Cvrčků, poté následovalo představení 
třídy Světlušek. Na závěr mohly zazářit obě třídy najednou při koledě "Štědrý večer nastal". Děti také svým rodičům 
vlastnoručně předaly zhotovená přáníčka k Vánocům. 
     Na závěr setkání si každé dítko mohlo se svými rodiči pustit po vodě ořechovou skořápku se svíčkou. Po celou 
dobu nám z reproduktoru hrály vánoční koledy, které tímto tamní atmosféru Vánoc o to více podpořily. 
Jsem za celý kolektiv pedagogů nesmírně vděčná, že jsme mohli setkání uskutečnit a na chvíli se ve shonu  
a starostech zastavit a užít si společné chvíle.  Mgr. Pavlína Buchtová, vedoucí učitelka mateřské školy 
 

 

Origami ve školní družině 
Každý pátek probíhá ve školní družině s paní Křístkovou kroužek Origami. Žáci si můžou vyrobit například zvířata, 
ovoce, zeleninu, geometrické tvary a spoustu dalších výrobků. Účast žáků v kroužku je veliká a hlavně dobrovolná. 
Kroužek rozvíjí jemnou motoriku, soustředěnost práce, zklidnění a trpělivost. 

Veronika Pitrová, vychovatelka školní družiny 
 

Lyžáček 2022 (foto č. 1) 
     Někteří žáci ZŠ a děti MŠ Tichá absolvovali ve dnech 10.-14. ledna 2022 lyžařský kurz na Bílé. Žáci každý den 
po vyučování odjížděli pod vedením pedagogů do lyžařského střediska Bílá, kde na ně čekali instruktoři, kteří si 

http://www.zsticha.cz/
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žáky rozdělili podle lyžařských dovedností a zkušeností do skupin. Týmy se lišily různým označením helem např. 
lišky, rybky, krávy, zebry a spangebobi. Výcvik probíhal za pěkného počasí, jak v lyžařském parku, tak i na vedlejší 
velké sjezdovce s kotvou.  
     Kurz byl ukončen pro žáky ZŠ závody, na které se přijeli podívat rodiče žáků. Velkým úspěchem bylo první 
místo Jiřího Trinkewitze ve skupině chlapců. Ostatní dostali medaili s vločkou a sladkou odměnu. Věřím, že si kurz 
žáci užili a své zkušenosti zúročí v dalším lyžování.                           Kateřina Kociánová, vedoucí vychovatelka 
školní družiny 
 

Pololetní vysvědčení v 1. třídě (foto č. 2) 
Dnešní den byl pro naše prvňáčky významný a slavnostní. Dostávají totiž své PRVNÍ vysvědčení.  
Všichni mohou být pyšní na jedničky, které si právem zasloužili, protože se poctivě učili a ve vyučování aktivně 
pracovali. Spolu jsme si připili na úspěšnou druhou polovinu školního roku a odnášíme si své krásné vysvědčení 
domů.                                                                                                      Mgr. Dita Bezručová, třídní učitelka 1. třídy 
 

A cáká a cáká …  (foto č. 3) 
Voda cákala, děti se těšily a zároveň třásly zimou první minuty plaveckého výcviku po dvou letech přestávky. 
     První předvánoční lekce musely být díky vysoké absenci nemocných žáků přesunuty, i tak děti začaly ještě v 
polovině prosince. Mnozí nesměle až se strachem, jiní s nadšením splývali, plavali s destičkami, pásy, skákali do 
kruhů. Pokud vzpomínáte na prostou dřinu plaveckého výcviku s maximální podporou destičky a přísných 
instruktorů s tyčí na konci minulého století, což koneckonců zase tak dávno není, pak byste žasli nad tvarovou  
a barevnou škálou pomůcek k plavání současných dětí. Nevyjímaje míčů, kruhů a ploutví, což výuku zpestřuje  
a zpříjemňuje především dětem. 
     Výsledkem poctivého tréninku, osobní disciplíny, snahy a v neposlední řadě podpory a trpělivosti instruktorů 
plavání jsou spokojené děti, které se mohou pochlubit schopností uplavat až 40 bazénů nebo uplavat mnohem 
méně různými plaveckými styly, skákat několik šipek po sobě a potápět se. Ale rozhodně se počáteční obavy 
rozplynuly a jejich úžasnému pokroku všichni tleskáme. 
     Plavecká výuka bude u konce. Operativní řešení vedení plavecké školy s poskytnutými náhradami za zrušené 
lekce tak závěrečnou lekci stanovilo na konec února. A pocity dětí, které zvládly překonat vlastní obavy, krásně 
plavou a užívají si her ve vodě, jsou tím nejlepším vysvědčením. 

Mgr. Marcela Žingorová, třídní učitelka 4. třídy 
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Zpráva o činnosti JSDH obce Tichá za rok 2021 
 

Jednotka zařazená do kategorie JPO V s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu pracovala po celý rok  
v počtu 13 členů, ve složení: velitel jednotky - Hoffmann M., velitelé družstva - Kundrát L., Kovář R.,  
strojníci - Žižka P., Štefek S. ml., Lukeš M., Kocián M., Špaček J., hasiči - Piskoř L., Kovář M., Šrámek S. ml.,  
Knoll Z. a Vašinek T. 
 

Na katastrálním území obce Tichá bylo v uplynulém roce nahlášeno a evidováno 55 událostí, z toho naše jednotka 
byla povolána nebo se účastnila u 43 událostí. Co se počtu událostí týká, byl to rok opět rekordní, průměrně byla 
naše jednotka více než 3x za měsíc v terénu. V počtech událostí jsou započítány všechny výjezdy, veškerá činnost 
a výcviky.  
 

Zásahy byly rozmanité, pár jich uvedu jen pro zajímavost: 
- Dne 24. 5. jsme byli operačním střediskem vysláni k záchraně zvířat na Žuchově, kde jednotka musela vysvobodit 
zaseknutou hlavu vystrašeného několikatýdenního štěněte v kari síti v kotci. Vše dobře dopadlo, šetrným 
způsobem za pomocí pákových nůžek jsme štěně vysvobodili a předali šťastným majitelům. 
- Dne 14. 7. se naší obcí prohnal velmi silný vichr, který nejvíce napáchal škody v horní části obce, kde lámal  
a vyvracel stromy. Jednotka, bez menší přestávky, zasahovala téměř 6 hodin v kuse, odstraňovala stromy 
popadené přes cestu a jeden zásah byl vyhodnocen jako rizikový, když stará statná lípa byla nakloněna nad rodinný 
dům. Na místo byla povolána specializovaná firma na rizikové kácení, se kterou jednotka spolupracovala na 
bezpečném odstranění. 
- Dne 1. 10. jednotka zasahovala u dopravní nehody. Na dolním konci obce Tichá se srazil jelen s autobusem  
a osobním vozidlem. I přesto, že nejsme předurčeni k dopravním nehodám, velitel zásahu si vyžádal přes 
operačního důstojníka i místní JSDH Tichá na pomoc k odstranění následků dopravní nehody. Ke zranění osob 
nedošlo, jelen byl vlivem srážky usmrcen. 
- Dne 19. 11. došlo k požáru dřevníku u rodinného domu na Žuchově. Díky bystrým sousedům a včasného zásahu 
hasičů nedošlo ke zranění ani k poškození rodinného domku. Jednotka na likvidaci požáru a rozebírání dřevníku 
spolupracovala s HZS Kopřivnice a JSDH Frenštát p.R. 
 

Jednotka se v časově vytíženém roce 2021 prezentovala veřejnosti na dvou akcích. První akcí byl Unií rodičů 
organizován Dětský den na fotbalovém hřišti, kde jednotka pomocí pěnidla vytvořila dětskou pěnu a zajistila nejen 
vodní mlhou osvěžení pro všechny, ale hlavně pro nejmenší účastníky. Druhá akce termínově vyšla na třetí neděli 
v říjnu, v době obecního Krmáše, kde proběhlo jednotkou zorganizované svěcení CAS T-815 u místního kostela 
sv. Mikuláše. Zájem veřejnosti byl o obě akce velký a zahřál na duši všechny zúčastněné, taktéž i přítomné hasiče. 
 

V měsíci září došlo ke smutné události. O život přišli dva zasahující dobrovolní hasiči při výbuchu plynu v domě ve 
vesnici Koryčany. K uctění památky těchto dvou kolegů hasičů došlo v neděli 19. 9. 2021 ve 12:00 po celé ČR. 
Stejně jako my, se ho účastnily všechny JSDH, HZS podniků a HZS ČR. Pietní akt proběhl formou minuty ticha  
s nastoupenou jednotkou v zásahových oblecích, před garáží s vyjetými zásahovými vozidly, se zapnutými majáky 
a pod vyvěšenou černou vlajkou. 
 

Jsme rádi, že si všímáte, když přes obec projedeme se zásahovými vozidly. Mnozí si mohou myslet, že je to jen 
plýtvání PHM. Ve skutečnosti z preventivních důvodů zkoušíme dostupnost a průjezdnost všech cest k rodinným 
domům tak, abychom v důležitých okamžicích nebyli zaskočeni a mohli Vám včas pomoci. Tato činnost probíhá 
celoročně a je v rámci tzv. kondičních jízd. 
 

 Zdokonaluje se i celá jednotka v rámci odborné přípravy: 

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA 
 

1. vedoucí školního stravování (0,5) + kuchařka (0,5) – vzdělání v oboru, řidičský průkaz sk. B, 
uživatelská znalost PC 

2. kuchařka – zástup za dlouhodobější nemocenskou (1,0) 
3. kuchařka/pomocná síla při výdeji obědů (0,5) – pracovní místo bude vytvořeno v průběhu roku 

 

Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 
Tichá 282, 742 74 Tichá; IČO: 70986479 

Kontakt: 730 134 500, reditel@zsticha.cz 
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- Dne 22. 3. 2021 ve vlastní režii jsme se zúčastnili taktického cvičení (TC) v prostorech bývalé ubytovny, a to na 
téma požár sazí v komíně. Zde jsme si mohli sami vyzkoušet, jak ustavit techniku, jakým způsobem provést zásah 
a jaká úskalí nás čekají při zásahu. 
- Dne 28. 9. 2021 se JSDH Tichá zúčastnila TC, tentokrát pod vedením HZS MSK z Kopřivnice. Úkolem byla 
součinnost třech zasahujících jednotek JSDH Frenštát p.R., JSDH Tichá a HZS MSK Kopřivnice u požáru pokoje 
výškové budovy. Cvičení probíhalo opět v prostorech bývalé ubytovny v Tiché. 
- Na den 18. 6. 2021 bylo zcela nově připraveno celodenní cvičení pro všechny členy jednotky. Cvičení bylo 
s odborným výkladem, dohledem a vedením kolegy z HZS MSK ÚO F-M a kolegy z FZVUP Olomouc se 
zkušenostmi z RZS Olomouckého kraje. V tento den byla naplánovaná dvě taktická cvičení (TC). První proběhlo 
v místní ZŠ na téma evakuace žáků a zaměstnanců. Jednotka se učila správný postup a správnou činnost při 
podobném typu události. Druhé TC proběhlo na chatě Koksař v Trojanovicích, kde tématem byl požár kuřárny, 
zároveň se záchranou osob z výškové budovy. Jednotka si mohla vyzkoušet prvotní zásah u požáru 
s překonáváním překážek, záchranu osob s použitím záchranné vany, resuscitaci zraněného a orientaci 
v neznámých prostorech. Celý náročný den byl z řad zúčastněných členů JSDH hodnocen velmi kladně a jako 
přínosný. Ze strany lektorů přišla pochvala za nevídaný zájem členů o podobný typ školení. 
 

Jak závěrem zhodnotit uplynulý rok 2021? Byl opět náročný. Z důvodu pandemie probíhala omezení s nařízením 
vlády, rapidně vzrostl počet událostí, u kterých jsme byli přítomní, ale taktéž jsou i kladeny nároky na připravenost 
jednotek s celkovým přístupem a dodržováním předpisů všech členů. Někomu se může zdát, že jde vše samo  
a snadno. Věřte, že opak je pravdou, protože za budováním zázemí, organizací odborné přípravy a udržováním 
nastavených pravidel stojí spousta práce a obětování volného času.  
 

Děkuji všem pomocným rukám z řad členů HZS MSK, lidí z řad IZS, odborných firem a pracovníků obce v čele se 
starostkou obce Tichá, bez nich by to opravdu nešlo. Zkrátka děkuji všem, kteří nám v uplynulém roce jakkoliv 
pomohli nebo spolupracovali s námi. Jdeme sice náročnou, ale správnou cestou. Ve stávajícím roce budeme 
pokračovat v rozjeté práci, proto se budeme opět pravidelně vídat. 
Do nového roku 2022 přeji všem pevné zdraví a spoustu elánu.                     Hoffmann Michal, velitel JSDH Tichá 
 

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá, z.s. tímto dává na vědomí, že plánovaný Maškarní ples se uskuteční  
dne 12. března 2022.   Bližší informace sledujte na webových stránkách: https://zsticha-unierodicu.webnode.cz/ 
       

 

Novinky z klubu #SKTICHA VE VAŠEM EMAILU 
Chcete mít aktuální přehled o novinkách na klubovém webu SK Tichá? Stačí zaregistrovat Váš  
e-mail a my Vám budeme zasílat aktuální informace přímo e-maily. Žádné informace Vám tak neuniknou. Svou 
registraci můžete kdykoli zrušit. SK Tichá Vám pošle aktuality z klubového webu přímo do Vašeho emailu – 

Články, Fotografie, Rozhovory, Preview, Rozpisy zápasů, Výsledky, Turnaje, Hodnocení trenérů, 
Sestřihy domácích zápasů a další.. Podrobnosti naleznete na webu www.fotbalskticha.cz  
 

Muži zahájili přípravu  

Zatím beze změn v kádru zahájili muži Tiché v úterý 11.ledna 2022 přípravu na jarní část I.B třídy 

sk.D. Cíl pro jaro? Navázat na vydařený podzim. Po podzimu patří Tiché třetí příčka. Ve vyrovnané 

první šestce soutěže mají Tichavjané aktuálně pětibodovou ztrátu na vedoucí Jeseník n.O. a jeden 

bod na druhé Kozlovice. „Úvodní trénink zimní přípravy proběhl v místní tělocvičně za velmi slušné účasti hráčů, 

kterým nechyběla na úvod přípravy chuť, byť  

s vědomím, že je před námi nepopulární období, které zhodnotíme možná až v červnu, kdy budou soutěže 

vrcholit. Příprava bude jiná než v loňském roce, kdy jsme se nemohli až do května společně připravovat. Bude 

zaměřena už na získaných poznatcích o stavu týmu, které jsem ještě loni v téhle době neměl,“ řekl po prvním 

tréninku Daniel Kula. Jeho tým čeká dlouhá, takřka dvouměsíční příprava. První jarní zápas v Jeseníku n.O. se bude 

hrát až 27. března. „Přípravné zápasy slouží k tomu, co už mají v názvu, tedy k přípravě. V našem případě hlavně 

k nabrání herní praxe, tak abychom nešli do sezóny po tak dlouhé době jen s tréninky. Výsledky z téhle části 

sezóny mají sice druhořadý význam, ale i ony mají vliv na psychickou pohodu před startem soutěže, takže k nim 

budeme určitě přistupovat zodpovědně. Na jaře budeme chtít navázat na to vydařené z podzimu a snažit se 

posunout ještě dále v náročnosti sami k sobě, což by nás mělo minimálně udržet ve hře o příčky 

nejvyšší,“ poznamenal trenér. Kádr mužů Tiché zůstává zatím nezměněn, což ale za dva měsíce nemusí platit. „Kádr 

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

 Unie rodičů při MŠ a ZŠ Tichá  
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by bylo vhodné doplnit, nicméně ne za každou cenu. Pokud se objeví někdo pro nás zajímavý, tak se pokusíme 

kádr posílit. Opačným směrem, doufám nic takového nenastane,“ uzavřel Daniel Kula.  

Přípravné zápasy 

Úvodní přípravný duel v rámci zimní přípravy odehrají muži Tiché v sobotu 19.února na umělé trávě ve Vratimově, kde 
je prověří účastník Krajského přeboru SK Beskyd Čeladná. O týden později změří Tichá síly ve Viganticích se třetím 
týmem Okresního přeboru Vsetín, mužstvem FC Zubří. První březnové utkání odehrajeme v Bílovci, na tamní umělce 
se střetneme s týmem Klimkovic (I.B třída sk.B). Generálku na jarní část I.B třídy sk.D odehrají tichavjané v neděli 
20.března proti mužstvu TJ Poličná (I.B třída, Zlínský kraj) na umělé trávě v Rožnově p.R. V případě příznivého počasí 
se utkání odehraje na přírodní trávě. Tichá se tak v zimě bude konfrontovat s jedním účastníkem z vyšší soutěže, se 
dvěma týmy z I.B třídy a s jedním účastníkem OP Vsetín. Program přípravných zápasů mužů: 19.února: SK Čeladná 
– SK Tichá (10:00, UT - Vratimov), 27.února: SK Tichá – FC Zubří (12:00, UT - Vigantice), 12.března: TJ Klimkovice – 
SK Tichá (18:00, UT - Bílovec), 20.března: SK Tichá – TJ Poličná (14:00, UT - Rožnov p.R.).  
 

CANIS I.B třída sk.D – JARO 2022 

Termínová listina jarní části I.B třídy sk. D je oficiálně potvrzena. Muži zahájí jaro poslední březnový víkend v Jeseníku 

n.O., první domácí duel bude proti Lískovci. První derby čeká Tichou ve druhé polovině měsíce dubna na půdě Vlčovic. 

Další tři derby pak odehrajeme na domácím hřišti, kdy postupně přivítáme Veřovice, Kozlovice a Kopřivnici. Soutěžní 

ročník 2021/22 zakončíme v sobotu 18.června na domácím hřišti proti Fryčovicím.  

LOS JARNÍ ČÁSTI: 15.kolo (27.března, 15:00) TJ Jeseník n.O. – SK TICHÁ, 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, 16:30) SK TICHÁ – FC Kozlovice, 23.kolo 

(22.května, 16:30) 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 (18.června, 

17:00) SK TICHÁ – TJ Fryčovice. 

PRIMUS CUP 2022 

Mladší žáci obsadili na halovém turnaji  

v Příboře 2.místo. FK Stará Bělá - SK Tichá 0:5 

(Branky Tiché: 2x Krpec Jan, 2x Bartoň Matyáš, 

Piskoř Vojtěch), SK Tichá - Inter Petrovice 0:1, 

FK Příbor - SK Tichá 2:6 (Branky Tiché: 4x 

Krpec Jan, 2x Genzer Michal), OFK Hôrky - SK 

Tichá 1:3 (Branky Tiché: 2x Genzer Michal, 

Krpec Jan), SK Tichá - SK Beskyd Frenštát 

p.R. 3:1 (Branky Tiché: Krpec Jan, Kopečný 

Jakub, Kopečná Amálie). Sestava SK Tichá: 

Pospíšil - Bartoň, Bok M., Bok T., Brettšnajdr, 

Genzer, Kopečná, Kopečný, Krpec, Piskoř. 

Konečné pořadí turnaje: 1.Inter Petrovice (15 

bodů), 2.SK Tichá (12 bodů), 3.OFK Hôrky (7 

bodů), 4.FK PRIMUS Příbor (7 bodů), 5.SK 

Beskyd Frenštát p.R. (3 body), 6.FK Stará Bělá 

(0 bodů). 

ZIMNÍ LIGA MLÁDEŽE 

Starší přípravka 2.kolo zimní ligy mládeže (OFS NJ): TJ Žilina - SK Tichá 0:7 (Branky Tiché: 3x Krpec Šimon,  
2x Piskoř Vojtěch, Bok Mikuláš, Bartoň Matyáš), SK Tichá - TJ Bartošovice 4:1 (Branky Tiché: 2x Piskoř Vojtěch, 
Štefek Sebastián, Krpec Šimon), SK Tichá - TJ Pustějov 3:2 (Branky Tiché: Bok Mikuláš, Piskoř Vojtěch, Krpec Šimon). 
Sestava SK Tichá: Knoll - Bartoň, Bok, Havel, Krpec M., Krpec Š., Kupčík, Piskoř, Štefek. 
 

Mladší žáci 2.kolo zimní ligy mládeže (OFS NJ): Výběr OFS NJ - SK Tichá 2:0, FC Libhošť - SK Tichá 1:7 (Branky 
Tiché: 4x Krpec Jan, 2x Genzer Michal, Piskoř Vojtěch), FK Nový Jičín - SK Tichá 1:2 (Branky Tiché: Bartoň Matyáš, 
Genzer Michal), Fotbal Studénka - SK Tichá 0:4 (Branky Tiché: 3x Genzer Michal, Krpec Jan). Sestava SK Tichá: 
Štefek - Bartoň, Bok T., Genzer, Knoll, Kopečný, Krpec, Mikeska, Piskoř, Pospíšil. 
 

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 2017.. a starší? 
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Tak neváhej a přijď na náš trénink! Kdykoliv a s jakýmikoli dotazy se můžete obrátit na trenéry. Kontakty a tréninky 

mládeže naleznete na webu www.fotbalskticha.cz. 

Hospůdka Na Hřišti – www.hospudkaticha.cz 

MŮŽETE SE TĚŠIT NA SPOUSTU NOVINEK! Všechny důležité informace, včetně toho, kdy otevíráme naleznete na 
našich webových stránkách. Po domluvě možnost pronájmu, oslav, firemních akcí apod. Více informací na tel. +420 
605 52 39 16. NA ČEPU: Radegast 10° / Radegast 12° - BIRELL - ZRNKOVÁ KÁVA - ALKO - NEALKO - VÍNO - 
ČEPOVANÁ MALINOVKA - HRANOLKY - PEČENÁ PIZZA - CIBULOVÉ KROUŽKY - PÁRKY V ROHLÍKU - NANUKY 
A DALŠÍ .. TV a WIFI je u nás samozřejmostí. 
  

Podpora samostatného bydlení JINAK ve Frenštátě pod Radhoštěm 
 

Pro koho jsme? 

• Podporujeme lidi s mentálním a vícenásobným znevýhodněním nebo duševním onemocněním v běžném 
životě tak, aby mohli bydlet co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti a využívat všechny příležitosti 
v místě, kde žijí. 

 

V čem Vám můžeme pomoci: 

• s nakupováním jídla, 

• s přípravou a s vařením jídla, 

• se starostmi o domácnost – podpora při úklidu, při praní, žehlení a podobně, 

• s hospodařením s penězi, 

• se starostí o své zdraví – doprovodíme Vás k lékaři, pomůžeme s užíváním léků, 

• můžeme Vás doprovodit na úřad a pomoci vyřídit potřebné věci, 

• podpoříme Vás v tom, co chcete dělat – pracovat, věnovat se koníčkům, 

• můžeme Vám pomoci najít známé a přátele v okolí, 

• pomůžeme Vám hájit Vaše práva a naplňovat povinnosti. 
 

Jak fungujeme? 

• jsme terénní služba – dojedeme za Vámi domů nebo Vás doprovodíme, kam budete potřebovat, 

• fungujeme každý den od 6:30 h do 20:00 h, 

• za službu zaplatíte 100 Kč/hodinu, ale pokud nemáte příspěvek na péči, neplatíte nic do doby, než Vám 
pomůžeme příspěvek vyřídit. 

 

Víte o někom, kdo by mohl naši službu potřebovat? 
Pokud ano, předejte mu, prosím, kontakt na Mgr. Denisu Tomáškovou, tel. 603 411 672, tomaskova@jinakops.cz, 

více informací najdete na: www.jinakops.cz 
 

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

Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2022. Vloni rozdělila v Moravskoslezském 
kraji obcím a neziskovkám přes 12 milionů korun  
 

Kdo má dobrý nápad, může se přihlásit! Nadace ČEZ podpoří i v roce 2022 výsadbu stromů, 
bezpečné osvětlení přechodů pro chodce, kroužky pro děti nebo zdravotní pomůcky pro seniory a hendikepované. 
Nadace už vyhlásila čtyři grantové programy, další dva odstartují od března. Vloni podpořili energetici obce a neziskovky 
v Moravskoslezském kraji více než 12 miliony korun. 
 

I letos poběží šest grantových programů. Podpora regionů zaměřená na charitu, kulturu, zdravotnictví, sport i ekologii, 
a podpora výstavby a obnovy Oranžových hřišť jsou otevřeny celoročně. Od začátku února mohou obce, školy, hasiči, 
skauti i další spolky žádat o podporu na výsadbu zeleně v rámci grantu Stromy, který za dobu svého trvání vrátil do 
české krajiny přes 100 000 stromů. Rovněž od února je možné podávat granty do programu Oranžový přechod 
zaměřeného na zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce. Od března bude pokračovat úspěšný program Neziskovky 
určený na podporu rozvoje a profesionalizaci českého neziskového sektoru. Nadace zároveň vyhlásí Zaměstnanecké 
granty pro organizace, v nichž jako dobrovolníci pomáhají zaměstnanci Skupiny ČEZ.  
Přehled všech aktuálních grantových řízení i pravidla pro podání žádostí jsou k dispozici na webových stránkách Nadace 
ČEZ (www.nadacecez.cz).  

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ 

  Tiskové zprávy 

mailto:tomaskova@jinakops.cz
http://www.jinakops.cz/
http://www.nadacecez.cz/
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Komu nevadí zima? 
 
Již 25. ročník oslavili příznivci Tichavského tuleně. 
 

Během dvou únorových dnů nabídli pořadatelé akce návštěvníkům 
zajímavé přednášky a promítání, a to „Amerika na kolech“ Martina 
Stillera a „Afrikou na kole od severu na jih“ Tadeáše Šímy, zpěv, 
tanec i koupání v ledové vodě potoku Tichávka.  
 

Alena Korčeková 
 

 

  Inzerce 
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