
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

     aprílové počasí letos o sobě dává opravdu vědět, přesto věřím, že se již slunce bude hlásit ke svému místu  
a bude nás nabíjet energií a dobrou náladou. Přeji nejen pěstitelům, aby byl rok úrodný a klidný. Předem děkuji 
všem, kteří svou prací přispějí k oživení veřejných míst, úklidem před svým oplocením, na předzahrádkách apod. 
Čilý venkovní ruch bude přibývat, a to i ten stavební. 
 

     Ze strany obce Tichá jsou vyvíjeny kroky k tomu, aby od září 2022 bylo zprovozněno 3. oddělení ve zdejší 
mateřské škole. Tímto se obec stávajícím rodičům využívajících toto zařízení velice omlouvá, neboť z důvodu 
stavebních činností v objektu mateřské školy nebude poskytována služba školského zařízení, a to v rozsahu celých 
letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2022. Možnost umístění dítek do náhradní mateřské školy v průběhu prázdnin 
měla být s Vámi rodiči již ze strany zaměstnanců MŠ konzultována. 
 

     V průběhu dubna byly pořízeny nové židle a stoly (spolufinancováno z dotace 
MAS Lašsko, z.s., potažmo Ministerstva zemědělství ČR – SZIF) pro užívání 
v obecní budově č.p. 243 (zahrádkářský dům) a pro jeho budoucí užití včetně 
plánované přístavby knihovny.   
 

     V obci probíhají také stavební práce na objektu KARMEL č.p. 295, které řádně 
a v termínu pokračují a klienti se budou moci těšit na návrat do zrekonstruovaného 
objektu, který musel být na přechodnou dobu vyklizen. Realizace rekonstrukce 
objektu KARMEL je podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – IROP 
prostřednictvím MAS Lašsko, z.s. 
 

     Obec Tichá upozorňuje, že budou probíhat stavební práce podél hlavní komunikace ve směru na Kopřivnici, 
kde budou na přelomu května a června započaty práce na budování chodníkového tělesa od mostu u 
autobusové zastávky „U lomu“ po most u Travertinové kaskády. Je možno počítat s menšími komplikacemi 
v plynulosti jízdy vozidel v daném úseku v době od června do září 2022. Děkujeme za pochopení. 
 

     Spolu se zpravodajem se k Vám do domácnosti dostává i Dotazník pro osoby starší 15 let. Obec následně ze 
získaných dat, podnětů a informací zpracuje vyhodnocení, které bude sloužit jako podklad k aktualizaci 
Rozvojového strategického dokumentu obce Tichá. Předem za obec děkuji za jeho vyplnění, a tedy spolupodílení 
se na stanovování dalších cílů, ke kterým by obec měla směřovat. Dotazník je možno v papírové formě odevzdat 
na obecní úřad nebo vyplnit elektronicky na webových stránkách obce www.ticha.cz do 31. 5. 2022. 
 

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. 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. 
 

  Slovo  starostky 

  Informace  obecního  úřadu 

http://www.ticha.cz/
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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.    

***************************************************************************** 
  JUBILANTI 
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům dožívajícím 

se významných životních výročí v měsících květen a červen 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. 

 

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

  Ze  zasedání  č.  24  Zastupitelstva  obce  Tichá   dne  9. 3. 2022 
 

ZO schválilo: 

• humanitární zahraniční pomoc pro Ukrajinu ve výši 100 000 Kč, a to pro výdaje spojené s pomocí včetně nákladů 
na prostředky dobrovolníků, a vyvěšení vlajky státu Ukrajina na budově obecního úřadu po dobu trvání konfliktu.  

• záměr pronájmu nebytových prostor - zařízení s občerstvením a posezením u fotbalového hřiště SK Tichá – budova 
na pozemku parc. č. 65/5 v k. ú. Tichá na Moravě (bufet, sklad, posezení), včetně venkovních úprav, součástí  
a příslušenství, užívání sociálních zařízení (WC). 

• záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu č. p. 1 v centru obce na pozemku parc. č. 1 
v k.ú. Tichá na Moravě. 

• prominutí nájmu nebytových prostor budovy č. p. 295, a to na dobu plánované rekonstrukce budovy v rámci akce 
"Zkvalitnění zázemí v domově KARMEL Tichá".  

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 01.01.2008 se Slezskou diakonií, IČO 65468562. 

• podání návrhu "Přeložky silnice II/483 v úseku Lichnov - Tichá" do "Bílé knihy Moravskoslezského kraje"  
a nastavení společné smlouvy obcí Lichnov, Tichá a města Frenštát pod Radhoštěm k vzájemné spolupráci  
k zajištění realizace akce ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.  

• souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci a podáním žádosti o dotaci zapsaným spolkem SK Tichá, v rámci 
programu č. 16251: Rozvoj místních sportovišť a zázemí – KABINA 2021-2025, výzvy: KABINA 2022, Národní 
sportovní agentury.  

• poskytnutí finanční částky ve výši 120 000 Kč formou dotace jako povinnou finanční spoluúčast celkově způsobilých 
výdajů na pořízení zavlažovacího systému SK Tichá v rámci programu č. 16251: Rozvoj místních sportovišť  
a zázemí – KABINA 2021-2025, výzvy: KABINA 2022, Národní sportovní agentury.  

• rozpočtové opatření č. 2/2022.  
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Anežka Krpcová 
 
Pavel Vaněk 
Jarmila Štefková 
Zdeňka Kurečková 
Marta Švrčková 
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Ladislav Vaněk 
Marie Mičulková 
 
Anna Murasová 
Marie Vachunová 
 
Jiřina Petrová 

  VÝZVA  k  zaplacení  místních  poplatků  na  rok  2022 
 

Upozorňujeme občany, kteří dosud na rok 2022 nezaplatili místní poplatek za psa, aby tak neprodleně 
učinili. 
Místní poplatek za psa je stanoven v Obecně závazné vyhlášce obce č. 3/2019 (zveřejněn také v Tichavském 
zpravodaji č. 01/2022) a splatný byl do 31. 3. 2022 !! 
 
 

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 2022 je stanoven v Obecně závazné vyhlášce obce  
č. 2/2021, jeho sazba činí 545,- Kč/1 poplatníka a splatný je do 30. 6. 2022.  
 

 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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ZO vzalo na vědomí: 

• z důvodu legislativních změn platných od 01.01.2022 dochází k úpravě rozpočtu obce na rok 2022, a to  
v oblasti příjmů. Zrušená položka 1340 - poplatek za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů se nahrazuje položkou 1345 - příjem z poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  

• rozhodnutí starostky obce Tichá č. 364/2021 - 397/2022/1.  

• zprávy o činnosti za rok 2021 finančního výboru, kontrolního výboru, komise sociální, komise pro kulturu  
a historii, komise životního prostředí, komise pro mládež a sport. 
 

ZO neschvaluje agresivní chování Ruské federace vůči nezávislému státu Ukrajina a žádá zastavení všech 
vojenských operací na území tohoto státu, odsun vojsk a techniky z Ukrajiny a zaplacení škod způsobených válkou. 

 

 Ze  zasedání  č.  25  Zastupitelstva  obce  Tichá   dne  11. 4. 2022 
 

ZO schválilo: 

• přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, v maximální výši 28,23 % celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů na realizaci projektu "Rekonstrukce chodníkového tělesa - Tichá, č. p. 24 - 464", maximálně 
však ve výši 400 000 Kč.  

• žádost obce Tichá o převod pozemků parc. č. 2506/33, 2506/32, 1832/5 a 1832/2 k.ú. Tichá na Moravě, které budou 
součástí stavby budoucí veřejně prospěšné - stezky pro chodce a cyklisty, za symbolickou 1 Kč a vyzývá zastupitele 
města Frenštát pod Radhoštěm ke zvážení prodejní ceny u výše uvedených pozemků, s ohledem na Znalecký 
posudek č. 17/2022, kdy stavba budoucí na těchto pozemcích bude sloužit především ku prospěchu občanů města, 
ke společnému rozvoji obou obcí a k zajištění bezpečnosti v rámci dopravní obslužnosti frenštátského hřbitova.  

• uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - zařízení s občerstvením a posezením  
u fotbalového hřiště SK Tichá s p. Tomášem Tománkem, IČ 01262025, od 21.05.2022 na dobu neurčitou.  

• uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu č. p. 1 s GENUS,  
spol. s r. o, IČ 48394653, od 01.10.2022 na dobu neurčitou a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.  

• volbu pana *** jako přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně, a to na volební období 2022-2026.  

• poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Domovu Hortenzie, p.o., IČ 48804843.  

• rozpočtové opatření č. 3/2022.  

• tiskovina Tichavský zpravodaj nebude sloužit k žádné propagaci politických stran, hnutí a sdružení nezávislých 
kandidátů v rámci voleb do zastupitelstev obcí pro rok 2022, a to z důvodu zachování rovnosti k přístupu 
komunikačních médií v obci všem kandidujícím volebním stranám.  

• náklady na Změnu č. 2 Územního plánu Tichá budou hradit žadatelé, kterých se změna týká, a to nerozdílně stejnou 
částkou 38.236,- Kč. 
 

ZO vzalo na vědomí: 

• doručení nabídky ke zveřejněnému záměru obce na pronájem nebytových prostor - zařízení s občerstvením  
a posezením u fotbalového hřiště SK Tichá a hodnocení finančním výborem.  

• doručení nabídky ke zveřejněnému záměru obce na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu 
č. p. 1 a hodnocení finančním výborem.  

• rozhodnutí starostky obce Tichá č. 398/2022 - 409/2022.  

Pozvánka 
Komise pro kulturu a historii obce Tichá zve své občany 

v pátek 6. května 2022 od 11 hodin 
na vzpomínku k ukončení války a osvobození obce Tichá  

položením kytice u pomníku obětem II. světové války před místním obecním úřadem. 
 
 

 Komise  pro  kulturu  a  historii  

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/    
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Výstavní síň v kulturním domě 
V Tiché jsme premiérově netradičně slavili 1. duben – aprílový den. Do místní 
výstavní síně zamířila třicítka zájemců. V 17 hodin byla zahájena vernisáž 
nápaditých koláží přítomného uměleckého fotografa, pana Luboše Tesaře. 
Výstavu zahájil kytičkou písní místní smíšený sboreček Šátek v režii paní Zory 
Matouškové, rozezpívaní návštěvníci nastartovali dobrou náladu pro průvodní 
slovo autora z Rýmařova. Kdo do výstavní síně nedorazil, zaváhal, přišel nejen 
o aprílové občerstvení, ale hlavně o zajímavé prozrazení netradičního 
„výrobního“ procesu pro vznik různých koláží.  
 

Autor vystavených 28 výtvarně laděných fotografií představil svá originální díla 
již v různých velkých výstavních síních v městech, ale jen v jedné obci,  
u nás! Každý návštěvník si v aprílový pátek odnesl kulturní zážitek, navíc za 
podpis do pamětní knihy novou brožurku o Tiché i originální perník. 
 

XXXL hodin se sice schovalo do přípravy, realizace a úpravy ukázek zapůjčených osobních sbírek  
a retroexponátů, ovšem úsměvy, spokojená, pochvalná pokyvování jsou odměnou. Děkuji všem místním  
i „přespolním“ za zájem o aprílový program. Pro další zvídavé je výstavní síň kulturního domu v Tiché do června 
otevřena každý čtvrtek v 16:00 – 18:00 hodin. 
 

PS: Naše výstavy nejsou připravovány jen pro seniory.  
 

Podstatné by mělo být, že i na venkově se pospolitě žije, umíme se sejít při připravených akcích, jen to chce si 
všímat propagace, reagovat na veřejný rozhlas, sdílené SMS. Start do dubna byl v Tiché nabitý akcemi. Těšme se 
na následná kulturní i sportovní setkání.                                                Alena Korčeková, správkyně výstavní síně 
 

 

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

Článek z krajanského tisku v Texasu   -    Josef Peter z Dubiny zemřel. 
 

     Ve středu večer 26. března můj starý přítel, Josef Peter z Dubiny (*18.1.1846 Tichá č. 97), odebral se na věčnost 
a v pátek 28. března 1924, po službách Božích, byl uložen k dočasnému odpočinku na katolický hřbitov v Dubině 
za účastenství svých příbuzných a návalu známých. 
 

     Duchovní otcové Josef Seymanski, děkan z Weimar, J. A. Anders z Cistern a Jos. A. Pustka, kaplan ve Weimar, 
vykonali pohřební obřady. Zesnulý Josef se narodil druhého února 1845 v dědině Tichá, ležící západně blízko 
města Frenštátu pod Radhoštěm, v severovýchodní Moravě, v Evropě. Dožil se 79 roků, jeden měsíc a 24 dní. 
 

     Jeho rodiče byli Josef Peter (*26.7.1818-1881) a Rosalia (*26.5.1815-1876), dcera Martina Konvičky a Roziny 
Janákové. Přebývali v dědině Tiché až do začátku srpna 1856, kdy se vydali na cestu do Ameriky, s nimiž též vyjeli 
z Tiché Ignác Šrámek, Ignác Mužný, Josef Kalig a František Marák, všeci se svými rodinami. Z města Frenštátu 
byli: Vojtěch Knězek, Benjamin Klimíček, Alois Klimíček a Valentin Kolíbal, všeci s rodinami; z dědiny Trojanovice, 
ležící pod Radhoštěm při Frenštátě byli: Konstantin Chovanec a Josef Janda, oba s rodinami. Z naší dědiny Mniší 
byli Valentin Holub, Ignác Pustějovský a můj otec, Valentin Haidušek, všeci s rodinami. Z Horního Sklenova byl 
František Kosa s rodinou a František Šugárek z Klokočova s rodinou. Všeci zde jmenovaní jeli na vozech do 
Bohumína, tam vsedli na vlak a jeli do Bremen, kde jsme se zdrželi asi týden, pak vsedli na malý plachetník a plavili 
se po řece do Bremenhawen. Tam jsme zůstali přes noc a druhý den odpoledne vsedlo opět na malý plachetník 
„Elizabetha“ a vydali se na cestu do Ameriky. Loď ta byla asi sto stop dlouhá a třicet stop široká. Měla dva stěžně. 
Ač to byla kocábka, bylo na ní 130 cestovatelů, kteří byli rozděleni; v předu několik rodin Němců a v zadu našinci. 
Dosud se pamatuji na dávení, jež se začalo ihned první noc v Severním moři, jež házelo lodí po celou noc až do 
druhého dne. Potom celá plavba až do Galvestonu byla příjemná. Trvala asi třináct týdnů. Moje matka byla chorá 
skoro celou plavbu. Mezi našinci zemřely dvě děti. Na 31. října ráno naše loď zakotvila při Galvestoně. Můj otec  
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a několik jiných, s nimiž jsem byl, přeplavilo se do města, najali malý parník, na který naložili naše zavazadla  
a ještě téhož dne před večerem se vydali po kanálu k Houstonu. Tam jsme přistáli na Vše Svaté ráno. Najaly se 
tam vozy tažené po pěti párách volů, a před večerem téhož dne vydali se na cestu. Zastavili jsme se v Car Springs. 
Zdrželi se tam asi tři týdny, potom se vydali k LaGranze, kde jsme byli asi týden. Z LaGrange jsme jeli na východní 
Navidad, nynější Dubina. Tam František Marák, Josef Kalig, Ignác Šrámek, Josef Peter, otec zesnulého, můj otec, 
Valentin Holub, Ignác Mužný a Josef Janda koupili kusy pozemku. Holub a Peter tam zůstali až do své smrti, jiní 
se přestěhovali na jiná místa. Josefovi rodiče zemřeli v Dubině. Tam jsou pohřbeni na katolickém hřbitově. Jeho 
matka zemřela roku 1876 a jeho otec 1881. Měli pět dětí: John (*10.8.1842-1861), Rosalia (10.12.1843), Josef, 
Marie (*20.3.1847) a Frank (10.4.1852 všichni Tichá č. 97). John byl vojákem při severním vojsku za občanské 
války. Tam pozbyl svůj život. Rosalie (manžel Jan Štefek) a Marie se provdaly. Ony i jejich manželé jsou mrtvi. 
Frank zemřel roku 1874. Josef byl nejen dobrým rolníkem, ale i řemeslníkem, hlavně kovářem. Roku 1875 se 
oženil, pojav za družku svého života holku Barboru Vranovu (*1855), která dosud žije. Jejich děti jsou: paní H. W. 
Riohe, okres Palo Pinto; pí. Joe Sobotík, Schulenburg; pí. E. F. Mikeska, Taylor; pí. R. Vavek, Dubina; slč. W. R. 
Peter, Taylor; Emil a Julius Peter, Dubina a Dr. L. J. Peter Schulenburg. 
 

     Zesnulý Peter chtěl míti poštu v Dubině. Napsal jsem žádost a jméno pošty „Dubina“. Žádost povolena (1885) 
a Josef ustanoven poštmistrem. Roku 1890 se vzdal pošty, Jiří Hromádka byl ustanoven na jeho místo.                                                                              
Téhož roku demokrati v Texasu se rozštěpili na dvě strany. V čele Liberálních demokratů byl soudce George Clark 
z Waco, a v čele druhých byl James Hogg, tehdejší státní Attarney General. Každý z nich měl své stoupence.  
V našem okresu demokrati též měli dvě strany, kteří se drželi Clarka, zvali se Clarkovci a druzí Hoggovci. Clarkovci 
ustanovili mě za předsedu výkonného výboru okresního, Hoggovci ustanovili George Willricha za svého předsedu. 
My Clarkovci navrhli jsme mého přítele Josefa Petra za uchazeče o poslanecký úřad v legislatuře. Okres náš tehdy 
byl oprávněn k dvěma poslancům, a W. H. McKinnon od Schulenburgu za druhého. Hoggovci navrhli do těchto 
úřadů J. F. McGuire z Ledhetter a Capt. Chas. Wellhausen z High Hillu. To byl volební zápas, jakého zde nikdy 
nebylo. Naši zvítězili o listopadové volbě. Jos. Peter obdržel 2.515 hlasů, McKinnon 2.439 hlasů. Jejich odpůrci, 
Mc Guire 2.365 a Wellhausen 2.365. Josef Peter byl opět zvolen do legislatury roku 1892. Osvědčil se dobrým 
zástupcem. Byl členem několika důležitých výborů a mezi členy oblíben.   
 

     Neznám štědřejšího, ani více pracovitého člověka, než byl zesnulý Peter. Byl vůbec laskavým a ke každému 
přátelským. Jeho pozůstalým vyslovuji svou nejhlubší soustrast. Jemu budiž země lehká a lehké odpočinutí Dej 
mu Ó Pane!   
 

Údaje doplněny dle práce MUDr. Josefa Šimíčka-Poutníci za nadějí. 
Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce 

 
 

 
 

 Komise  pro  mládež  a  sport  
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Materiální sbírka na pomoc lidem z Ukrajiny 

Komise pro životní prostředí obce Tichá uspořádala dne 9. března materiální sbírku na pomoc lidem z Ukrajiny. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili.  Dary byly odevzdány Charitě ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, která zajistí jejich předání potřebným. Jedná se především o maminky s dětmi, které nalezly azyl ve 
Frenštátě a jeho okolí.                                                                                                         Julie Jurková, komise ŽP 

Z důvodu nepříznivého počasí byl posunut termín akce „Ukliďme naši Tichou“.  
Nový termín je sobota 7. 5. 2022. 

Vážení rodiče, občané Tiché, 
     nastává jarní období, čas rostoucí zeleně, pestrých barev a všeho nového. I ZŠ a MŠ Tichá očekává toto období 
s nadějí. 
     Blíží se začátek rekonstrukce 3. třídy v mateřské škole a odvodnění budovy. Všichni doufáme, že tato akce 
přinese lepší zázemí pro děti a zaměstnance a v neposlední řadě navýšení kapacity MŠ. Zápis do mateřské školy 
proběhne 12. května od 8:00-16:00. Paní učitelky se již těší na přivítání nových dětí do kolektivu mateřské školy.  
     Velkou událostí byl zápis do 1. třídy, při kterém udělali předškoláci pomyslný krůček do školy základní. 
Zde chci poděkovat kolegyním za skvělou organizaci zápisu a jeho bezproblémový chod. Největší radost nám 
udělala osobní přítomnost dětí, která nebyla možná v loňském roce.  
     S příchodem jara přišly i dlouho očekávané akce pro žáky. Za části z nich se již jen ohlížíme, jiné teprve 
vyhlížíme. 
 

Proběhlé akce:  
vědomostní soutěž Cizí jazyk nám není cizí (5. třída); třídní kola a školní kolo pěvecké soutěže; reprezentace na 
Frenštátském sedmihlásku; třídní kola a školní kolo recitační soutěže; reprezentace na soutěži Kalusův chodníček 
ve Frenštátě p. R. a následně okresní kolo v Novém Jičíně; Matematický klokan; logická soutěž Metaforms pro 
žáky 2. třídy; pexesový turnaj pro žáky 1. a 2. třídy v Závišicích; den otevřených dveří ve školní družině; vzdělávací 
programy o velikonočních tradicích. Žáci také několikrát navštívili muzeum a knihovnu ve Frenštátě p. R.  
 

Očekávané akce:  
fotbalový turnaj McDonald's Cup; švihadlový turnaj celé školy; Tajuplná noc ve školní družině; výtvarná soutěž Jaro 
s domácími zvířaty; vědomostní soutěž Lichnovský chytrolín; korfbalový turnaj; přírodovědný program pro všechny 
třídy v Hukvaldském biskupském environmentálním resortu a taky častější pobyt na školní zahradě v rámci výuky. 
Akcí, které se nám nabízí, je celá řada. Vnímáme je jako důležitou součást školního roku, která může napomoci 
k vytvoření nových přátelství, zkušeností a získání všeobecného rozhledu, které jsou pro tuto věkovou kategorii 
zásadní. 

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

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

Karneval ve školce 
V únoru jsme s dětmi probírali vzdělávací téma - tradici 
masopustu. Povídali jsme si o masopustním průvodu  
v maskách a všeobecném veselí, které při masopustu 
panuje.  
Tímto tématem jsme se přenesli až do masopustního 
karnevalového dopoledne v mateřské škole. Paní učitelky  
z jednotlivých tříd vyzdobily třídy balónkami, konfetami, 
girlandami a nechyběl ani pohádkový drak. Děti toho rána 
do školky přicházely jako princezny, víly, zemědělci, 
policisté, zahradníci, čarodějové, aj. Ani paní učitelky se 
nenechaly zahanbit a proměnily se ve víly, princeznu  
a čarodějnici.  
Pro děti byly nachystány zábavné aktivity. Nechyběla ani 
přehlídka kostýmů či maškarní diskotéka. 

 
 
 

 Komise životního prostředí  

 Mateřská  škola  a  základní  škola  Tichá  

http://www.zsticha.cz/
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Předškoláci v první třídě 
S dětmi, které půjdou v září poprvé do školy, jsme  
v březnu navštívili současné prvňáčky v první třídě. Paní 
učitelka Mgr. Dita Bezručová si pro naše předškoláčky 
připravila ukázkovou hodinu. Děti se mohly zapojit ve 
výuce, vyzkoušely si i zkoušení před tabulí. 
Za odměnu potom dostaly od prvňáčků sladkou 
dobrotu. Návštěva v první třídě byla velice úspěšná. Už 
teď se děti nemohou dočkat, až poprvé usednou  
v lavicích a stanou se z nich žáci první třídy. Doufáme, 
že jim ta jiskra a chuť vydrží po celý čas studií. 
Mgr. Pavlína Buchtová, vedoucí učitelka mateřské školy 
 

 

Dětský karneval ve školní družině 
 

V pátek 4. března proběhl ve školní družině KARNEVAL. Děti měly bohatý program plný soutěží, tance, her včetně 
občerstvení a tomboly. Užily si spoustu zábavy a legrace. 

Kateřina Kociánová, vedoucí vychovatelka školní družiny 

Zdravá mňamka 
Prvňáčci si ve školní družině sami zkusili připravit zdravou svačinku - ovocné špízy. Na párátka napichovali 
nakrájené jablko, mandarinku, hroznové víno a sušenou švestku. Pár kousků nechali i kamarádům z ostatních tříd 
a také nezapomněli na paní učitelky, vychovatelky, paní školnici, paní účetní a pana ředitele. Příprava zdravého 
jídla se dětem moc líbila.                                                        Mgr. Veronika Ermisová, vychovatelka školní družiny 

 
1. třída - matematika v praxi 
Prvňáčci se vypravili na hodinu matematiky do obchodu. Úkolem bylo koupit 
svačinku v hodnotě deseti korun. Jako jejich učitelka jsem si všimla, že sčítání  
a odčítání do deseti dětem problémy nedělá. Chtěla jsem je ale vyzkoušet v praxi, 
zda si dokážou nákup spočítat správně. Řekli jsme si ceny zboží, které byly  
i s haléři, např. 6,90 Kč.                          Mgr. Dita Bezručová, třídní učitelka 1. třídy 

 
 
 
 
Čínská Červená Karkulka 
Ano, čtete dobře! A právem se také možná 
udivujete, co všechno je vlastně možné. 
     Během recitační soutěže na naší škole jsme 
vyslechli spoustu zajímavých básní. Nejen tu  
o Červené Karkulce, kterou před hrozným drakem 
zachránil strýček Sumo, ale i o zatoulaných 
zvířátkách, ropušáčcích, koťatech, o partě 
správných kluků, kteří pomáhají se dřevem  
a v neposlední řadě o obézním Pepovi, jehož 
jídelníček je jen jablko, rajče a žitný klíček. 
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     Kantoři a hlavně naše obecenstvo – žáci 2. až 5. třídy obrovským aplausem ocenili výkony všech recitátorů. 
Jejich úsilí a přednes byly odměněny také sladkostmi a cennými dárky. Všichni svým přednesem zaujali a bylo 
těžké se rozhodnout, kdo si zaslouží umístění na pódiu.  
     Třetí místa obsadili - Nela Krahulcová, Dominik Mičulek a Aneta Kuchařová. První dva žáci z mladší a starší 
kategorie budou v březnu reprezentovat naši školu v soutěži Kalusův chodníček.  
     Mezi nejlepší se dostala Marie Agelová, Ina Kocourková, Anežka Hlaváčová a Eliška Rozumková. 
Svou první školní recitační soutěž, byť jen třídní kolo, mají za sebou též prvňáčci. Rovněž oni získali odměnu  
a zažili radost i trému přednesu před diváky. 
Přejeme našim dětem, aby se jim dařilo stejně dobře i v okrskové soutěži. A vám ostatním, aby se podařilo najít 
mezi stovkami knih i ty se zajímavými básničkami a rýmovačkami. 

Mgr. Marcela Žingorová, třídní učitelka 4. třídy 

Druháci ve frenštátském muzeu 
     Rádi byste se dozvěděli, jaká zvířata žijí převážně  
v beskydských lesích? Víte, jak se rozezná kuna lesní od 
kuny skalní? Pokud ne, navštivte skvělé výukové 
programy ve frenštátském muzeu, tak jak to udělali naši 
druháci ve středu 16. března 2022. 
     Seznámili se prostřednictvím interaktivní výuky  
s nejčastěji se vyskytujícími savci a ptáky našich okolních 
lesů a získali nové, velmi zajímavé poznatky o jejich 
přirozeném chování. Na závěr naší návštěvy nás provedl 
vždy na děti dobře naladěný Martin Trubač expozicí 
muzea o přírodě, ukázal dětem lebku rysa i medvěda a 
nezapomněl přidat i další spoustu zajímavých informací k 
ostatním exponátům. Na další návštěvu muzea 
zaměřenou na tematiku Velikonoc se už moc těšíme. 
                                                                                                              Mgr. Ivana Bednářová, třídní učitelka 2. třídy 
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Hasičský sport a naše děti 
Na březnové soutěže byli chlapci s dívkami výborně připraveni. Trenéři se svými svěřenci měli důvody 
k radosti.  
 

5. března přivítal náš kulturní dům 86 mladých hasičů z okolních sborů. O nejlepší výsledné časy za spoje na 
základně a v uzlování se bojovalo v družstvech i v jednotlivcích.  
Umístění našich na stupních vítězů – mladší žáci: 3., starší žáci: 1. ( L. Bakši:1., R. Havlová: 2.),  
dorost: 2. (V. Špačková: 3.). 
 

Populární okresní závody Fulnecký uzel – ml. žáci: 3., st. žáci: 2. (L. Bakši 1.), dospělí jednotlivci:  
V. Špačková 3.      
 

Rok 2022 začal pro trenéry  
(S. Kurečka, M. Kocián, R. Kovář)  
a jejich svěřence skvěle, určitě předjarní 
úspěch všechny nakopne k dalším 
tréninkům. Spokojeni mohou být i rodiče, 
propůjčují své děti do dobrých rukou. 
                           Stanislav Kurečka, trenér  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sbor  dobrovolných  hasičů / JSDH  obce  Tichá   
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• Začátkem března se v kulturním domě v Tiché konal Bazárek dětských věcí zaměřený na jaro a léto. Na této 
akci se dalo konkrétně zakoupit oblečení, obuv, hračky, knihy, prostě vše, co děti potřebují. Všem maminkám 
a ženám, které se podílely na přípravě a organizaci této akce patří velké díky. Jmenovitě děkuji paní Piskořové 
L. a Zemanové M. Veškerý výtěžek bude věnován na spolufinancování enviromentálních programů v rámci 
Dne Země pro děti z MŠ a ZŠ Tichá. 
Děkujeme prodávajícím, že mnoho věcí následně darovali Charitě Frenštát p. R.  
 

• Na aprílový den se uskutečnily Velikonoční dílny v místnosti Klubu důchodců na OÚ Tichá. Jelikož se jednalo 
o první setkání, velmi mile nás překvapila doslova obrovská účast návštěvníků. Poděkování s organizací patří 
především paní Lence Vaňkové. Již nyní se těšíme na další dílničky. 
 

• 22. dubna Den Země – celosvětově uznávaný den, který je zaměřený na propagaci a ochranu životního 
prostředí.  Každoročně se snažíme posílit veřejný zájem o problematiku životního prostředí a jeho 
ochranu.  
 

Pro děti ze ZŠ Tichá jsme zajistili vzdělávací programy v Hukvaldsko-biskupském vzdělávacím resortu 
Hubert: 
▪ 1. – 2. třída – program Stromobádání (zaměřeno na seznámení se s jednotlivými částmi stromů, poznání 

základních druhů stromů a objevení hlavních vlastností stromů). 
▪ 3. třída – program Po stopách obyvatel hukvaldské obory (zaměřeno na zvířata chovaná v oboře, 

živočichy vázané na doupné stromy a mrtvé dřevo, včetně vysvětlení důležitosti biotopu mrtvého dřeva v 
ekosystému). 

▪ 4. třída – program Průzkumníkem v půdním světě (zaměřeno na pozorování a poznávání půdních 
bezobratlých živočichů, objevování základních vlastností půdy a její důležitosti v přírodě). 

▪ 5. třída – program Letem vodním světem (zaměřeno na pozorování a poznávání především vodních 
bezobratlých živočichů, zkoumání vlastností vody a živé organismy vázané na vodní zdroje). 
 

Doprava autobusem i enviromentální programy je financován spolkem Tichánek a Obecním úřadem Tichá. 
 

Pro děti z MŠ Tichá je na čtvrtek 21. dubna v lese nad fotbalovým hřištěm připraven v dopoledních hodinách 
program s tématikou třídění odpadů, ochrany přírody a živočichů, ke kterému se mohou připojit i maminky 
s dětmi na rodičovské dovolené. 
 

• Koncem minulého roku jsme podali žádost o poskytnutí dotace z Programu na 
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezkém kraji na rok 2022. Žádost 
s projektem „Den Zdraví“ byla schválena, za což jsme velice rádi, protože projekt 
navazuje na první ročník proběhlé akce „Festival zdraví“, který se konal na 
podzim minulého roku.  Podpořená částka na tuto akci je 32.000,- Kč. Projekt ,,Den zdraví“ je především 
zaměřený na populaci 60 plus, má podpořit zdravý životní styl a prevenci proti nemocem. Senioři i ostatní 
občané se mohou těšit na tuto akci začátkem podzimního období. 

     Mgr. Dana Kocourková, předsedkyně spolku, tel: 739 067 169, e-mail: tichanekos@email.cz         

Dětský maškarní ples 
 

Všichni pořadatelé, jsme byli moc rádi, že po roční odmlce můžeme znovu zorganizovat Maškarní ples pro děti.  
Čerstvé „rozvolnění“ a nástup jarního počasí v nás vzbuzovalo lehkou nervozitu, jak velká bude účast, ale již před 
začátkem akce bylo jasné, že naše obavy jsou zbytečné a sál kulturního domu bude jako vždy zaplněn do 
posledního místa.  
O výbornou zábavu se postarali skvělí klauni, kteří měli opravdu těžkou hlavu při výběru nejhezčích masek. Ale 
alespoň malou odměnu za svou masku nakonec dostal každý.   
Velké poděkování patří také sponzorům, kteří se zasloužili o obrovské množství odměn do tomboly, která se díky 
tomu protáhla o několik desítek minut nad plánovaný čas. 

Již teď se těšíme, že se opět v hojném počtu setkáme  

na další akci – Dětsky den, která je letos naplánována na pátek 3. června 2022. 

 Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá, z.s.  

 Spolek  Tichánek , z.s.  

mailto:tichanekos@email.cz
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za Unii rodičů při ZŠ a MŠ Tichá - Radim Krpec  

Myslivecký spolek Hubert Tichá společně s obci Tichá  
 připravuje pro širokou veřejnost   

 

na  sobotu   18. 6. 2022   tradiční   TRUBAČSKÉ  ODPOLEDNE  
spojené s oslavami  70. výročí založení Mysliveckého spolku Tiché. 

 

Na této akci vystoupí Trubači OMS Přerov, trubači Trubačské školy Josefa Selementa Ostrava,  
trubači místního Spolku Hubert Tichá, 

o zpestření programu se postará soubor Slovenských harmonikářů      
Kysucká vrcharská HELIGONKA známá z TV Šlágr. 

 

Bude připraveno bohaté zvěřinové občerstvení. 
70 let činnosti myslivců v Tiché si budete moci připomenout u fotografií,  

písemných materiálů a loveckých trofejí, a to přímo na mysliveckém areálu nebo místní výstavní síni. 
za Myslivecký spolek Hubert Tichá – Josef Fojtík          

     V pátek 8.dubna 2022 vpodvečer se sešli zahrádkáři na svou výroční členskou schůzi v Domě zahrádkářů. Na 
tuto každoroční akci se sešlo mnoho členů, jejich partneři se pak dostavili posedět s přáteli později po schůzi. 
Schůzi zahájilo vystoupení tichavského pěveckého sboru Šátek.  
     Zhodnotili jsme, kolik práce se nám podařilo v uplynulém roce, i přes mnohá koronavirová omezení. Vymoštovali 
jsme pro občany 2 600 litrů moštu, pilně pracovali v sadu, v moštárně i v domě zahrádkářů. Vysadili jsme nové 
stromky v sadu ve Fialovicích a také je oplotili proti okusu zvěří. V září 2021 jsme připravili tradiční výstavu ovoce, 
zeleniny a rukodělných výrobků. Poseděli jsme a zazpívali si U Dubánka, uklidili sad a likvidovali náletové dřeviny. 
Prezentovali jsme svou činnost na Festivalu zdraví a pro své členy uskutečnili workshopy s vyráběním vánočních 
věnců a svícnů. Kladně jsme hodnotili zejména skutečnost, že do pilné práce zahrádkářů se postupně přidávají  
i naši mladší členové.  
     Paní starostka Michaela Štefková pak pohovořila se zahrádkáři nejen o plánované rekonstrukci zahrádkářského 
domu, ale také o dalším aktuálním dění v naší krásné obci. Náš usměvavý předseda František Vaněk, který za 
svou příkladnou práci obdržel bronzovou medaili ČZS, přivítal mezi zahrádkáře nové členy a také popřál všem 
jubilantům. Uctili jsme minutou ticha ty přátele, kteří nás nedávno opustili. Vyslechli jsme si informace  
o hospodaření a revizi ZO ČZS a potom shlédli prezentaci fotografií z historie i současnosti tichavských zahrádkářů.  

 Myslivecký  spolek  Hubert  Tichá  

 ZO  Českého  zahrádkářského  svazu  Tichá  
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     V plánu na rok 2022 se nám poněkud změnil termín naší výstavy. Ta letos proběhne již v sobotu 28. května. 
Jistě se ptáte proč. Naše organizace ČZS letos oslaví 65 výročí svého založení. A co víc - naši přátelé včelaři slaví 
ještě kulatější 100. výročí založení. V tento den bude probíhat také tichavské kácení máje. Snad naši expozici, 
kterou připravíme společně s včelaři, navštíví nebývalý počet návštěvníků. 
     Gulášek všem chutnal a v dobré náladě jsme poseděli s přáteli. K poslechu, tanci i zpěvu nám zahráli členové 
cimbálovky Javorník i s naším místopředsedou Jiřím Trinkewitzem. Zazpívali jsme si a povyprávěli s přáteli. 
Program večerního posezení byl pak obohacen o tombolu, velice děkujeme za drobnosti do tomboly. Prožili jsme 
opět velice příjemný večer.                                                                        Lenka Mladěnková, tajemnice ČZS Tichá 

 

     Už docela dlouho byl náš život omezován 
koronavirem. Také činnost spolků a kroužků byla 
v uplynulých dvou letech velice utlumena. Přesto 
bychom rádi informovali spoluobčany naší krásné 
obce Tichá, že již 10 let pracuje v Klubu důchodců 
pěvecký sbor „Šátek“. 
     Zakladatelkou byla původně vedoucí klubu 
důchodců paní Alena Lipková. Nyní již dlouho zpívá 
deset důchodkyň a jeden důchodce pod taktovkou 
zkušené hudebnice paní Zory Matouškové. 
Scházíme se každou středu v 17:30 hodin v klubu 
důchodců, pokud nám to epidemiologická situace 
právě dovoluje. 
     V poslední době jste si to naše zpívání pro radost 
mohli poslechnout 1. dubna ve výstavní síni na 
zahájení výstavy, kterou připravila paní Alena 
Korčeková. V pátek 8. dubna jsme zase písničkami 
zahájili výroční schůzi zahrádkářů. Zpěv nám v každé době přináší uvolnění a dobrou náladu.  
Proto zveme mezi nás další spoluobčany: Přidejte se k nám a přijďte si také zazpívat. 

za pěvecký sbor Šátek - Lenka Mladěnková 
 

 

TIPUJ – BAV SE – VYHRÁVEJ! 
Soutěž pro všechny fotbalové fanoušky – hrajeme o 30L sud piva Radegast! Návštěvníci klubových 

stránek www.fotbalskticha.cz mají možnost zúčastnit se nové TIP:SOUTĚŽE. Soutěž najdete v sekci fanzóna, 
kde vyplníte potřebné údaje, natipujete zápasy a své tipy odešlete. TIP:SOUTĚŽ zaměřenou na zápasy 
Moravskoslezské I.B třídy sk. D inicioval klub SK Tichá nejen pro své příznivce. Sportovní klub Tichá zároveň 
odmění pětici nejlépe tipujících! Nejlépe tipující za celou jarní část sezóny 2021/22 se mohou těšit na zajímavé 
ceny od našich partnerů. 
 

 

 Pěvecký  sbor  „Šátek“ 

 SK Tichá  –  Fotbal         Facebook.com/FotbalSKTicha,  Instagram.com/fotbalskticha,  YouTube.com/FotbalSKTicha  
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Finále poháru OFS NJ 

Finálové utkání Okresního fotbalového svazu Nový Jičín mezi TJ Sokol Kunín a SK Tichá se odehraje ve 
středu 27. dubna 2022 od 17:00. Místo, kde se finále uskuteční bude určeno OFS NJ. Podrobnosti naleznete na 
našem webu – www.fotbalskticha.cz 
 

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? Tak neváhej a přijď na 
náš trénink! Kdykoliv a s jakýmikoli dotazy se můžete obrátit na trenéry. Podrobnosti a kontakty naleznete na 
našem webu – www.fotbalskticha.cz 

 
#SKTICHA.TV 

Sestřihy gólů z domácích zápasů mužů naleznete na našem YouTube kanálu - www.youtube.com/FotbalSKTicha 
 
Hráči SK Tichá ve výběru OFS NJ 

Meziokresní turnaj výběrů mladších žáků OFS a MěFS U12. Výběr OFS Nový Jičín obsadil na fotbalovém turnaji 
12. dubna 2022 v Jakubčovicích n.O. 2.místo. Do nominace trenéra Jana Kovala se dostali i hráči SK Tichá, 
Jan Krpec a Mikuláš Bok. 

 
Projekt UEFA Playmakers Disney 

Fotbalová asociace České republiky na jaře naváže na úspěšný projekt UEFA Playmakers. Ten je určen dívkám 
od 5 do 8 let, které zábavným způsobem přenese do světa fotbalu. Dívky se budou s fotbalem seznamovat 
prostřednictvím příběhů Walta Disneyho. Na podzim roku 2021 se do projektu přihlásilo více než 500 malých dívek, 
které si ve více než 30 centrech po celé ČR mohly vyzkoušet nejen fotbalové, ale hlavně pohybové aktivity, které 
byly spojené s pohádkovými příběhy Walta Disneyho. Více podrobnosti naleznete na webu – www.fotbal.cz 

 
Hospůdka Na Hřišti – www.hospudkaticha.cz 

MŮŽETE SE TĚŠIT NA SPOUSTU NOVINEK! Všechny důležité informace, včetně toho, kdy máme otevřeno 
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. 
 

Rozpis zápasů – JARO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.fotbalskticha.cz/
http://www.youtube.com/FotbalSKTicha
http://www.fotbal.cz/
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26.2.2022 Tichá   -   Tréninkový kemp v zápase ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Svobodová Barbora přípravka B 39 kg 1. místo 

Zrubek Lukáš  přípravka A 31 kg 2. místo 

Srněnský Samuel přípravka A 32 kg 2. místo 

Večeřa Damian přípravka A 39 kg 2. místo 

Srněnský Sebastian přípravka A 48 kg 2. místo 

Zeman Ondřej přípravka B 20 kg 2. místo 

Kocián William přípravka A 34 kg 3. místo 

Večeřová Nikol přípravka B 27 kg 3. místo 

Valenta Mikuláš přípravka C 18 kg 3. místo 

Kocián Filip ml. žáci 45 kg 3. místo 

Svoboda Matěj ml. žáci 50 kg 3. místo 

Bělohoubek Daniel  přípravka B 34 kg 3. místo 

Holášek Martin přípravka A 48 kg 4. místo 

Černota Pavel ml. žáci 62 kg 4. místo 

Zátopek Ondřej přípravka B 30 kg 4. místo 

Koliba Daniel ml. žáci 45 kg 4. místo 

Koliba Dominik  přípravka A 48 kg 5. místo 

Bell Christopher přípravka A 31 kg 5. místo 

 

 SK Tichá  –  Oddíl  zápasu  
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19.3.2022 Jablunkov 

Turnaj O Zlaté Jablko v zápase řecko-římském 

 
za Oddíl zápasu – Ing. Petr Bordovský 

Veselost je matkou šťastných nápadů 
 

 

Cvičenky, sen…ky popřály všem spoluobčanům spokojené Velikonoce.  
Nechť veselí a optimismus patří nejen k jarním dnům.         Alena Korčeková 
 

Jméno 
Věková 

kategorie 
Hmotnostní 
kategorie 

Umístění 

Damián Večeřa  přípravka A 39 kg 1. místo 

Zrubek Lukáš přípravka A 31 kg 2. místo 

Srněnský Saumuel přípravka A 35 kg 2. místo 

Svobodová Barbora přípravka A 43kg 3. místo 

Sebastian Srněnský  přípravka A 52 kg 3. místo 

Černota Pavel ml. žáci 57 kg 3. místo 

  Tiskové zprávy 

  Inzerce 
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