
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

nacházíme se již v půli roku 2022. Děti školou povinné se 
již dočkaly dvou měsíců prázdnin, na které si již standartně 
oproti covid letům museli počkat opravdu celý školní rok. 
Přejme nejen jim ale i všem ostatním, aby nastávající teplé 
měsíce umožnily odpočinek, odreagování, ale na druhou 
stranu i čas na práce, které je nejvhodnější v tomto období 
realizovat. 
 

Obec, tak jak již avizovala v předchozích zpravodajích, 
v této době opravuje zázemí mateřské školy, rekonstruuje 
budovu KARMEL, buduje chodníkové těleso na dolním 
konci Tiché v úseku od Travertinové kaskády po most 
poblíž autobusové zastávky U lomu, plánuje opravy  
a částečné rekonstrukce místních komunikací. Probíhají 
jednání s projektanty a dotčenými orgány k dokončení 
projektových dokumentací, a to jak v rámci akce 
rekonstrukce zahrádkářského domu, tak i dalších etap – 
úseků chodníkových těles na dolním konci včetně zatáčky, 
kde se nyní podařilo vykomunikovat nesoulady se 
společností SmVaK.  
 

Intenzivní vyjednávání s institucemi a k připomínkování 
dotčenými orgány se taktéž děje v rámci doprojektování 
s cílem podání žádosti o stavební povolení na akci „Stezka 
pro chodce a cyklisty Tichá – Frenštát p.R“. Trasa je 
zřejmá i z přiloženého obrázku a je takto zahrnuta  
i v platném územním plánu obce. Vedení obce se však 
doposud potýká s majetkoprávním vypořádáním v délce 
úseku cca 120 m, a to z celkové délky cca 1,75 km. Tato 
situace není jednoduchá a bohužel prodlužuje již v řádu let 
dokončení projektové dokumentace. Přesto věřím, že 
v nejbližší době dojde k oboustranné akceptovatelné 
dohodě s vlastníkem pozemku. Stále je předpoklad, že 
vydání stavebního povolení a podání žádosti o finanční 
dotaci na samotnou realizaci stezky by mělo proběhnout 
v roce 2023 a od roku 2024 bude možné stezku budovat. 
Její potřebnost a nezbytnost je zřejmá, neboť i nedávná 
kolize osobního vozidla z 12. června, které sjelo mimo 
vozovku v daném úseku, by v případě v danou chvíli se 
nacházejících chodců či cyklistů měla fatální následky. 
Tato problematika mne osobně velmi mrzí, neboť původní 
cíl obce bylo vybudování stezky do roku 2020. 
 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 

  Slovo  starostky 
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  TERMÍNY  VÝVOZU  POPELNIC 
 

Svoz komunálního odpadu v naší obci provádí vždy v sudé středy firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
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.     

 
 

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

  JUBILANTI 
 

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

se významných životních výročí v měsících červenec a srpen 2022: 

 

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

           50 let manželství  „ZLATOU  SVATBU“  oslavili 

                                   Jan  a  Zdenka  Šimíčkovi 

                                      BLAHOPŘEJEME ! 
 

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na obecní úřad, a to osobně, poštou 
případně na e-mailovou adresu: obecni.urad@ticha.cz nebo telefonicky na tel. č. 556 858 128. 

 

  Informace  obecního  úřadu 
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Jaroslav Halama 
Karel Adamec 
Marie Vaňková 
Dezider Weininger 
Petr Melnar 
 
Ludmila Kubíčková 
Zdeněk Liška 
Zdeněk Švrček 
Stanislav Mičulek 
Ludmila Žáčková 
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93 let 

 
Marie Mladěnková 
 

Marie Janotková 
 

Marie Šablaturová 
 

Karla Pospíšilová 
 

Kamila Dovalová 
 

Ludmila Hyklová 

  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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 Ze  zasedání  č.  26  Zastupitelstva  obce  Tichá   dne  15. 6. 2022 
 

ZO schválilo: 

• závěrečný účet obce Tichá za r. 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r. 2021 

• účetní závěrku obce Tichá sestavenou k 31.12.2021  

• účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové org. Základní škola a mateřská škola Tichá za r. 2021.  

• převedení hospodářského výsledku příspěvkové org. Základní škola a mateřská škola Tichá za r. 2021 do rezervního 
fondu příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Tichá.  

• vyřazení 2 ks požárních stříkaček vedených v majetku obce  

• darování 2 ks požárních stříkaček vedených v majetku obce SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Tichá,  
IČ 65471865, pro účely požárního sportu.  

• z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky ve výši 200.000 Kč za firmou Fire Tital spol. s r. o., IČ 29458781, vzniklé  
z titulu zaplacení zálohy za dodání a přestavbu požár. zásah. vozidla Ford Transit 2.4TDI L2H2.  

• záměr pronájmu nebytových prostor - v přízemí a suterénu budovy č. p. 261 včetně zařízení samostatných movitých 
věcí, pro zajištění provozu restaurace Fojtství v Tiché.  

• přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, na realizaci projektu "Oprava havarijního stavu říms  
a fasády objektu KARMEL v Tiché", v maximální výši 500 000 Kč. 

• navýšení neinvestiční dotace na opravu střechy kostela v Tiché o částku 100 000 Kč pro r. 2022 Římskokatolické 
farnosti Tichá, IČ 64125840, formou Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskyt. dotace. 

• rozpočtové opatření č. 7/2022.  

• poskytnutí finančního daru ve výši 34.000 Kč SH ČMS - SDH Tichá, IČ 65471865, za odevzdaný železný šrot při 
sběru odpadu v obci dne 23.04.2022.  

• uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Frenštát p.R., IČO 00297852 (dárce) a Obcí Tichá (obdarovaný), jejímž 
předmětem je bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1832/2 - 140 m2 ost. plocha,  
ost. komunikace, 1832/5 - 45 m2 ost. plocha, ost. komunikace, 2506/32 -  49 m2 ost. plocha, silnice a 2506/33 - 62 
m2 ost. plocha, silnice vše v k. ú. Tichá na Moravě. 

• uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Frenštát p.R., IČO 00297852 (budoucí dárce)  
a Obcí Tichá (budoucí obdarovaný), jejímž předmětem je bezúplatný převod vlastnického práva k částem pozemků 
parc. č. 1829/1, 1829/2 a 1829/3 vše k. ú. Tichá na Moravě, o celkové výměře cca 570 m2. 

• odkup spoluvlastnického podílu o vel. 1/2 na pozemku parc. č. 1542/3 – ost. plocha, ost. komunikace -  284 m2  
a spoluvlastnického podílu o vel. 1/2 na pozemku parc. č. 1550 – ost. plocha, ost. komunikace -  255,5 m2 vše  
v k. ú. Tichá na Moravě od paní *** za celkovou cenu 29.570 Kč. 

• odkup spoluvlastnického podílu o vel. 1/2 na pozemku parc. č. 1542/3 – ost. plocha, ost. komunikace -  284 m2  
a spoluvlastnického podílu o vel. 1/2 na pozemku parc. č. 1550 – ost. plocha, ost. komunikace - 255,5 m2 vše  
v k. ú. Tichá na Moravě od paní *** za celkovou cenu 29.570 Kč. 

• odkup pozemku parc č. 1558/111 - orná půda o výměře 248 m2 v k. ú. Tichá na Moravě, dle geometrického plánu, 
za celkovou cenu 13.592,88 Kč od paní ***. 

• záměr prodeje pozemku parc. č. 1558/112 orná půda o výměře 341 m2 v k. ú. Tichá na Moravě, dle geometrického 
plánu, paní Miladě Gochové, za cenu 54,81 Kč/1m2, v celkové výši 18.690,21 Kč, a to v rámci narovnání skutečného 
stavu užívaných přilehlých pozemků.  

• Memorandum o podpoře projektu CÉRKA a revitalizaci rozvojových území po hornické činnosti v oblasti 
Mikroregionu Frenštátsko.  

 

ZO vzalo na vědomí: 

• podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond, v rámci 6. výzvy MAS 
Lašsko, z. s. Programu rozvoje venkova, na realizaci projektu „Vybavení pro JSDH Tichá“, souhlasí  
s přijetím dotace na projekt „Vybavení pro JSDH Tichá“.  

• sdělení Města Frenštát p. R. o rozhodnutí darovat Obci Tichá pozemky parc. č. 1832/2, 1832/5, 2506/32  
a 2506/33, k.ú. Tichá na Moravě a části pozemků parc č. 1829/1, 1829/2 a 1829/3 k. ú. Tichá na Moravě, které budou 
součástí stavby budoucí veřejně prospěšné - Stezky pro chodce a cyklisty.  

• zpracovaný geometrický plán, Stanovisko Městského úřadu Frenštát p.R. a Znalecké posudky 19/2021  
a 37/2022 týkající se majetkového vypořádání v rámci akce Stezka pro chodce a cyklisty Tichá – Frenštát p.R.  

• rozhodnutí starostky obce Tichá č. 410/2022 - 428/2022. 
 

ZO konstatuje s ohledem na výsledky znaleckých posudků a dalších podkladů, že finanční kompenzace je příliš 
neúměrná a jednostranná a s takovouto kompenzací nelze souhlasit a povinuje vedení obce opětovným vyjednáváním 
v rámci majetkového vypořádání akce Stezka pro chodce a cyklisty Tichá – Frenštát p.R.  
a zajištěním aktualizace Znaleckého posudku 19/2021.  
 

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/    

 

https://www.ticha.cz/obecni-urad/
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 RESPEKTUJME  klid  v neděli  a  o  státních  svátcích 
a  DODRŽUJME  noční  klid 

 

Léto a slunečné počasí mnozí z nás jistě využívají k posezení s rodinou či známými na zahradách či terasách.  
Jako každý rok bychom Vás chtěli touto cestou vyzvat k ohleduplnosti a respektování klidu o nedělích a státních 
svátcích. Věříme, že pro všechny z nás je velmi příjemné, když se alespoň jedenkrát týdně naše obec přiblíží 
blaženému stavu ticha. Sekat trávu nebo řezat dřevo celou neděli či v den státního svátku se nepovažuje za příliš 
vhodné. 
 

Dále prosíme občany o dodržování nočního klidu. Celospolečensky akceptováno a judikaturou potvrzeno se 

jedná o dobu mezi 22. hod. a 6 hod. Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož 

spáchání lze uložit sankci dle zákona o přestupcích. V letním období při pořádání rodinných oslav lze sousedským 

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

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

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

Děkujeme za pochopení.                                                                                          

 Prosíme občany o průběžné hlášení případných poruch reproduktorů místního rozhlasu a také poruch 

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

 Obecní úřad informuje, že z důvodu čerpání dovolených bude obecní úřad ve dnech  

4. – 8. července  a  18. – 22. července uzavřen. 
 

 
 

 
Výročí osvobození obce Tichá 
 

Významný den naší obce, 77. výročí osvobození vojsky 18. armády 4. ukrajinského frontu Rudé armády a památku 
obětí z řad našich spoluobčanů si v pátek 6. května připomněla obec Tichá. Za vedení obce se zúčastnili paní 
starostka Michaela Štefková a pan místostarosta Petr Bordovský, kteří položili věnec k pomníku obětem II. světové 
války před obecním úřadem. Pan Zeman přítomné blíže seznámil s historií a podílem občanů Tiché  na této dějinné 
události a ve vztahu k současné situaci připomněl dva výroky: 
 

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“ (Marie Terezie)   
 

„Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba 
přináší pokoru, pokora přináší mír.“        (Arabské přísloví)   

 
Vzpomínky se zúčastnili rovněž žáci  
5. třídy místní základní školy s třídní 
učitelkou a panem ředitelem.  
Žáci přispěli k pietnímu aktu recitací 
básně „Voják v poli“ od Viléma Závady, 
za což jim patří poděkování.  
 
Přítomna byla i skupinka občanů.  
 
Tiše a s úctou si připomeňme památku 
obětí našich tichavských spoluobčanů.  
 

Čest jejich památce. 
 

Vratislav Zeman,  
komise pro kulturu a historii obce 

 Komise  pro  kulturu  a  historii  
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Komise pro mládež a sport při Obci Tichá pořádala v sobotu 21. května 2022 NOHEJBALOVÝ TURNAJ trojic na 
multifunkčním hřišti. Přihlásilo se celkem 7 týmů jak domácích, tak i z okolí. První místo obdržel tým Husí Rynek, 
na druhém místě se umístili Romanovci a třetí místo obsadilo družstvo Maštál.  
Všichni obdrželi pohár a drobnou cenu. Děkujeme všem účastníkům i divákům za účast. 

Sportu ZDAR!                              Aleš Kocián, předseda komise 

 
 
 

 
 

Další úspěšný ročník „Ukliďme naši Tichou“ proběhl 7. května 2022 
 
 

I přes nepříznivé počasí přišlo přes 20 dobrovolníků, kteří uklidili okolí cest, tůňku, fotbalové hřiště a okolí kostela. 
Vysbíralo se 15 pytlů odpadu o celkové váze cca 315 kg.  
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se této úklidové akce zúčastnili.      Mgr. Michaela Štefková, komise ŽP 

 Komise  pro  mládež  a  sport  

 Komise životního prostředí  
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   Vážení rodiče, občané Tiché, 
 

blíží se konec školní roku a začátek prázdnin. Ve školách je toto období významným předělem, kdy se hodnotí 
uplynulý školní rok a již plánuje ten následující. Stejně je to i v naší organizaci. Nový školní rok přinese například 
rozšíření délky provozu mateřské školy a školní družiny. Pevně doufám, že uplynulý rok umožnil dětem a žákům 
rozvíjet se, získat nové poznatky, zkušenosti, účastnit se závodů a navázat nová přátelství.  
 

Pokud máte zájem dozvědět se více o uplynulých událostech školy, tak navštivte naše stránky www.zsticha.cz, kde 
jsou všechny články k dispozici. V tomto zpravodaji chci hlavně nechat prostor pro ty, kteří školu vytvářejí a jim taky 
patří můj velký dík za odvedenou práci a ochotu. 

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

Školní družina 
     Začátek školního roku ve školní družině neprobíhal podle našich představ. Stavební práce se opozdily a my 
jsme s dětmi museli jako náhradní prostory využívat školní třídy. 
     Výsledek rekonstrukce nás potěšil a stál opravdu za to. Dočkali jsme se krásné, velké, velmi dobře vybavené 
družiny. Žákům se v družině zalíbilo a začal se zvyšovat počet přihlášených žáků. Proto se od prvního listopadu 
družina rozrostla o další třídu a také o novou paní vychovatelku. Krásné prostory a nové vybavení družiny se 
projevilo i na chování některých žáků, více si váží hraček a her, jsou zodpovědnější a také ohleduplnější k ostatním. 
     V tomto roce se nám podařila uskutečnit noc v družině, návštěva ZOO v Ostravě, Velikonoční dílny s rodiči, 
stezka zdatnosti, opékání špekáčků a jiné. 
Novinkou letošního roku bude týdenní družina o prázdninách (bližší informace naleznete v letáčku na konci 
zpravodaje).                                                                                                                                  Vaše vychovatelky  
 

Světlušky 
Končí nám školní rok 2021/2022. Jakpak jsme ho prožili ve třídě mladších dětí…u Světlušek? 
 

     Pro každé malé dítě je náročné odloučit se od svých rodičů. Některým dětem adaptace trvala sice déle, ale 
nakonec jsme vše společně zvládli tak, aby se děti cítily co nejlépe a chodily do školky rády s úsměvem na tváři. 
Děti se v průběhu roku zdokonalují nejen při společných hrách, kde se učí vzájemně komunikovat a tolerovat, ale 
především v dopoledních vzdělávacích činnostech, kde získávají nové poznatky a dovednosti z různých oblastí. 
     Letos jsme si společně užili spoustu kulturních a vzdělávacích akcí. V průběhu školního roku nás se svými 
pohádkami navštívilo divadlo V batohu, Vypravěč pohádek a také divadlo Koloběžka. S interaktivním hudebním 
programem se nám představili hudebníci Mechulaláci. Velmi rádi jsme se také zúčastnili koncertu, kde nám žáci 
ZUŠ představili nejen hru na hudební nástroje, ale také zpěv a tanec. Navštívili jsme frenštátské muzeum, kde si 
pro nás připravili edukační program o lesních zvířatech v Beskydech. Pravidelně jsme také navštěvovali knihovnu 
ve Frenštátě p. R., čímž se snažíme děti vtáhnout do světa knih a četby jako takové.  Samozřejmě nechyběly dny, 
kdy si děti mohly obléknout kostým a užít si den ve školce trochu jinak…Halloween a Pohádkový karneval.  
     Po delší době jsme mohli uspořádat také akce pro rodiče. I přes mrazivé počasí a covidová opatření jsme na 
školní zahradě uskutečnili vánoční vystoupení a užili si tak společně adventní atmosféru.  V měsíci květnu jsme si 
pro rodiče připravili jarní tvořivou dílnu a vystoupení ke Dni matek.  S tanečním pásmem děti vystoupily na akci 
Kácení máje. Naše Světlušky se také zúčastnily výtvarné soutěže, kdy jeden z obrázků vyhrál 3. místo. Na závěr 
školního roku jsme se s dětmi vydali na výlet do ZOO Ostrava, který jsme si společně moc pěkně užili.  
Přejeme všem Světluškám krásné slunečné léto!                                     Renata Šmajstrlová a Ludmila Šimíčková 
 

Cvrčci  
     Třída předškolních dětí si po dvou letech s covidovými omezeními konečně užila školku naplno. A to nejen hrou, 
ale i přípravou na zápis do 1. třídy a následný vstup do školy. Děti se po celý rok učily vzájemné spolupráci  
a toleranci. V rámci dopoledních bloků jsme probrali rozmanitá témata. Děti se učily posílit grafomotoriku, 
předmatematické dovednosti, jazykové vnímání a v neposlední řadě jsme se rovněž zabývali logopedickou 
prevencí. 
     Během školního roku se přihlášené děti zúčastnily plaveckého výcviku ve Frenštátě p.R. a týdenního lyžařského 
kurzu na Bílé. Pravidelně jednou měsíčně jsme jezdili do knihovny ve Frenštátě p.R., kde si děti hravou formou 
budovaly kladný vztah ke knihám. Také jsme pravidelně navštěvovali frenštátské muzeum, kde pro nás byly 
připraveny edukační programy na téma Velikonoce a zvířata Beskyd. I tady se děti dozvěděly mnoho informací  
z našeho regionu.  Třída Cvrčků se zúčastnila výtvarné soutěže pořádané ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p.O. 
a naše kolektivní práce se umístila na krásném 3. místě.  
 

 Mateřská  škola  a  základní  škola  Tichá  

http://www.zsticha.cz/
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     Jsme velmi rády, že se mohly uskutečnit akce pro rodiče a veřejnost (vánoční setkání na zahradě MŠ, 
vystoupení ke Dni matek, stavění a kácení Máje). V závěru školního roku si děti užily i školní výlet do ZOO a čeká 
nás ještě slavnostní pasování předškoláků. Přejeme budoucím prvňáčkům slunné léto a úspěšný vstup do první 
třídy.                                                                                                         Mgr. Pavlína Buchtová a Barbora Rákoczi 
 

1. třída 
Zdravím prvňáčky z Tiché. 
     První třídu zvládli naši prvňáci na výbornou. Zda to bylo jejich pílí a sezením nad učebnicemi nebo díky báječným 
maminkám a tatínkům, kteří pomáhali s přípravou svých dětí do školy, to nedokážu posoudit. Ale hrdě mohu říci, 
že se všichni naučili pěkně číst, úhledně psát všechna písmena abecedy a s přehledem počítat do dvaceti.  
     Prožila jsem s nimi mnoho veselých zážitků nejen v lavicích, ale i na různých akcích školy, jako byl  
např. švihadlový turnaj, hledání pokladu, závody na koloběžkách, školní výlet do Rožnova p. R. nebo slavnostní 
pasování na čtenáře na obecním úřadě.  
     S úsměvem na rtech se s prvňáky loučím a těším se na shledání v září. Rodičům přeji mnoho krásných  
a pohodových chvil strávených s dětmi o prázdninách.                                                              Mgr. Dita Bezručová 
 

2. třída 
     Někteří naši druháci museli na začátku školního roku upevnit především pracovní návyky, na jejichž nácvik 
neměli díky omezené a nepravidelné docházce v první třídě tolik potřebného času. Umět si včas a správně připravit 
na každou hodinu potřebné věci, stihnout se v omezeném čase nasvačit a převléknout na hodinu tělocviku, bylo 
pro některé z nich zpočátku stále nad jejich síly. Kromě vstřebávání nových informací a procvičování učiva jsme 
se po celý školní rok snažili o dodržování dětmi vytvořených základních pravidel třídy, která jsou nutná pro 
bezpečné a příjemné klima třídy. Chovat se jak kamarád a respektovat ostatní, nebylo pro každého samozřejmostí. 
     S blížícím se závěrem školního roku přeji všem dětem jeho úspěšné zakončení a dny letních prázdnin ať jsou 
pro ně plné nových zážitků, sluníčka a pohody.                                                                       Mgr. Ivana Bednářová 
 

3. třída 
     Každý školní rok je pro žáky důležitý, každý je také jiný. Ten letošní byl pro třeťáky výjimečný i tím, že se poprvé 
celý rok vzdělávali společně ve škole a nedošlo na on-line výuku. I když mnozí možná vzpomínají na chvíle, kdy 
mohli ráno déle spát a v osm hodin zasednout v pyžamu k počítači. 
     Světlé stránky žáci objevili i na pobytu ve škole. Naše třída je totiž nejen krásná a prostorná, ale i skvěle 
vybavená pro aktivní odpočinek během přestávek. Někteří žáci nás udivují úžasnými stavbami z Lega či Sevy, jiní 
se pokoušejí o hudební tvorbu a oblíbené jsou i hry s míčkem (a případně i opisování domácích úkolů). Ve třetím 
ročníku však na žáky čekalo také mnoho nového učiva. Některá témata je možná i zaujala, například různé 
zajímavosti o vesmíru, o zvířatech, také předměty jako jsou pracovní činnosti či tělesná výchova bývají oblíbené. 
Naopak vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování pádů, rodů, vyhledávání slovesných tvarů nebo převádění 
jednotek a slovní úlohy budou některé z třeťáků strašit ve snech nejméně do poloviny prázdnin a oblíbené věty 
„Mysli, na co máš hlavu?“ se asi už nezbaví nikdy.                                                             Mgr. Marcela Valchařová 
 

4. třída 
     Jak ten čas letí! Sotva jsme oprášili učivo třetího ročníku a už se chystáme na letní volno. Byl to náročný rok 
nejen proto, že jsme zpočátku překonávali trable se čtením a násobilkou, vyjmenovanými slovy a novými návyky, 
které s sebou přinesla nová třídní učitelka. Ale také náročností denní výuky, která se tolik lišila od té distanční. 
Museli se potýkat také s novými předměty, vlastivědou a přírodovědou, hledat ve slepých mapách, orientovat se 
malinko v historii a propojovat své znalosti napříč předměty. Přidaly se zlomky, záporná čísla, grafy a tabulky.   
A to si ještě navíc paní učitelka přivedla posilu v podobě rodilého mluvčího do angličtiny.  
     Kolektiv čtvrťáků je báječný, umí se vyrovnat s rozdílnými schopnostmi a dovednostmi svých spolužáků  
a ukázkově se podílejí i na začlenění nových dětí z Ukrajiny, které se bez počáteční znalosti češtiny zařadily mezi 
ostatní. Trochu se nám tím zpomalilo tempo výuky, protože vysvětlit učivo v češtině a následně v ruštině či 
ukrajinštině narušovalo koncentraci některých dětí. Naopak jim to také přineslo zkušenosti do života k nezaplacení 
– umět vycházet a dorozumět se jakkoli – znakovou řečí, posunky, podobnými slovíčky, kresbami. A právě díky 
kresbě získali dva žáci ocenění za výtvarnou práci v regionální přehlídce. A to není zdaleka vše. Spousta žáků  
4. rročníku je sportovně nadaná a jejich dovednosti se parádně projevily ve fotbalovém turnaji, kde postoupili až do 
krajského kola, a také v korfbalu, kde se umisťují mezi lepšími týmy. Vedli si výborně i na atletickém klání. Dařilo 
se i na poli recitačním a pěveckém v okrskových kolech, spousta krásných obrázků těší nejedno oko na mnoha 
výstavkách.  
      Je třeba si odpočinout a nabrat nové síly. Je třeba získat další zážitky, trochu zlenivět a užít si prázdniny.  
Přeji všem sluníčkové léto, pohodu a jen úsměvné vzpomínky.                                              Mgr. Marcela Žingorová 
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5. třída 
     Tento školní rok byl odlišný od předcházejícího. Děti se učily společně, vídaly se, začaly se více hýbat. Někteří 
žáci se zúčastnili vědomostních, pěveckých i sportovních soutěží. Úspěch je neminul ani na matematické 
olympiádě. U dětí se talent projevil i ve výtvarných činnostech, a proto jejich díla zdobí naši školu. Titulní stranu 
nové žákovské knížky rovněž bude zdobit práce páťačky. 
     Děti se na prázdniny a odpočinek moc těší. Pak nastoupí na druhý stupeň Základní školy, někteří na 
Gymnázium. Předtím však školní rok ukončíme výletem. Přeji všem hodně úspěchů na nové škole a spoustu 
nových kamarádů.                                                                                                                      Mgr. Darina Timková 

 
 

Co mají naši hasiči za sebou a co připravují 
➢ V dubnu dvě plné vlečky odvezly z obce šrot. 
➢ Celý květen nás chránila a vlála nad obcí májka. Veřejnost vždy přitahuje zdobení a jedinečné atraktivní ruční 

stavění. Během vztyčování i kácení zajišťuje kulturní komise rozmanitý program. Letos kácení zahájil 
slavnostní křest nové brožurky o Tiché.  

➢ První květnovou neděli již očekávali spoluobčané slavnostní průvod členů SDH, kterým do kroku vyhrává 
kapela. Všichni se sejdou v kostele, současným i zemřelým hasičům je věnována bohoslužba ke dni  
sv. Floriána.  

➢ Tradiční červnová vaječina je připravena i pro rodinné příslušníky.  
➢ Letos je čas na připomenutí slavnostního položení základního kamene nové zbrojnice - 19. 3. 1922, která 

překvapivě již 30. 7. 1922 byla velkolepě slavnostně otevřena.  
Současnou podobu hasičárny si veřejnost prohlédne a 100. výročí oslaví v sobotu 10. září 2022. Pro školní 
mládež bude připraven program v pátek 9. září 2022. Bližší informace pro den otevřených dveří budou na 
vývěskách a webových stránkách obce Tichá.                                  Stanislav Šrámek st., starosta SDH Tichá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sbor  dobrovolných  hasičů / JSDH  obce  Tichá   
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Výstava v domě zahrádkářů se letos konala v neobvyklém květnovém termínu 
 
 

Zahrádkáři totiž právě oslavili 65. výročí svého založení a tichavští včelaři dokonce 100. výročí. Zprvu jsme se 
obávali, zda v jarním termínu budeme mít co vystavovat. Vždyť ještě nevyrostla rekordní jablka ani hrušky, dýně - 
zkrátka výpěstky našich zahrádek. Naštěstí máme v obci mnoho činorodých občanů, takže se nám sešly nejen 
překrásné kytičky, ale spousta rukodělných výrobků. Spolupráce zahrádkářů a včelařů se také dařila. Nejen 
v přírodě spolu úzce souvisejí tyto dvě činnosti. Také v mezilidských přátelských vztazích probíhala příprava celé 
akce. 
 

Do pátku 27. května bylo pilnými obětavci vše připraveno a v průběhu dopoledne přicházeli žáci základní školy  
i mrňata z mateřské školičky v Tiché. Děti nejvíce obdivovaly prosklený včelí úl a spoustu zvídavých dotazů ze 
života včeliček jim zodpovídali zejména včelaři. Také nádherně zbarvené andulky pana Čápa a umělecky vyvedené 
perníčky paní Musilové měly u dětí největší úspěch. Odpoledne pak proběhla přednáška o včelách a včelaření. 
V sobotu a neděli měli tichavští spoluobčané možnost si výstavu prohlédnout. Právě probíhala v obci akce Kácení 
máje, takže počet návštěvníků výstavy byl o to větší. Každý si mohl prohlédnout a obdivovat různé výrobky ze 
dřeva a z přírodnin, domečky, obrázky malované, vyšívané i vypalované, háčkované i pletené. Zájmových 
rukodělných výrobků bylo nemálo. Mnozí užasli nad bonsajemi Lenky Vaňkové či jehličnany pana profesora Baara.  
Sukulenty vítaly návštěvníky již u vchodu a na závěr si každý mohl zakoupit květiny či perníčky. 
 

Domnívám se, že výstava se návštěvníkům líbila, svědčí o tom pochvalné texty v kronice. Děkuji jménem 
zahrádkářů všem spoluobčanům za zapůjčené exponáty a našim přátelům včelařům za vynikající spolupráci.  

Lenka Mladěnková, tajemnice ČZS Tichá  
 

 
 

 ZO  Českého  zahrádkářského  svazu  Tichá  
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Jsou naši důchodci aktivní? 
 

Cvičenky seniorky ukončily letošní cvičení aktivním setkáním u fotbalového hřiště.  S oblíbenou cvičitelkou,  
paní Libou Rečkovou, si domluvily pokračování rehabilitačních hodin od října.                             Alena Korčeková 

 
Skupinka seniorek vedle cvičení 
těla cvičí i mozek.  
 

V úterý 7. června byly v obřadní 
síni MěÚ ve Frenštátě p. R. 
slavnostně předány certifikáty za 
úspěšné ukončení dalšího 
semestru Univerzity třetího věku 
(U3V). Mezi námi v obci jsou  
i další studující senioři, ti 
dojíždějí do Rožnova p. R. nebo 
Ostravy.  Blíží se konec řádného 
školního roku. Netuším, zda se 
žáci po prázdninách budou těšit 
do vyššího ročníku.   
 

Vím, že senioři se těší určitě na 
další semestr vybraného oboru, 
jsou rádi, že se na ně myslí, je to 
malé pohlazení na duši. 
                        Alena Korčeková 

 

 Klub důchodců  
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Klub důchodců po delší kulturní pauze zorganizoval návštěvu muzikálu v Ostravě. Vedoucí klubu,  
paní Jindřiška Nováková, s rozvahou nabídla další společnou akci. V úterý 14. června využili spoluobčané pozvání 
na celodenní výlet. Zcestovalý pan Pavel Vaněk naplánoval pro plný autobus bohatý program: napřed podzemí, 
Zbrašovské aragonitové jeskyně, před obědem prohlídku zámku Plumlov. Zde nás navíc upoutala rozsáhlá výstava 
fotografií slavného Jana Saudka. Odpoledne vystoupal autobus nad Olomouc, po komentované prohlídce slavné 
poutní baziliky na Svatém Kopečku jsme byli pozváni do nově otevřeného Svatokopeckého muzea. Abychom 
neusnuli cestou domů, posilnili jsme se na sluníčku kávou, pro vnoučata nakoupili pamlsky a pak v duchu i nahlas 
děkovali panu Vaňkovi za výborně sestavené trasy a zajímavé informace o místech, kudy jsme projížděli. 
Poděkování rovněž patří vedení naší obce za finanční podporu.                                        Ing. Jindřiška Nováková 
 

MISTŘI! 
 

Hráči SK Tichá se stali vítězem CANIS I.B třídy sk.D 2021/2022. Konečné tabulky, výsledky, hodnocení, 
fotografie a videa naleznete na našich webových stránkách. 

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

 

Přípravu na novou sezónu 2022/23 zahájí svěřenci trenéra Daniela Kuly 15. července 2022. Přípravné zápasy: 
Valašská Bystřice – Tichá (22.7.,17:30), Tichá – Rožnov p.R. (27.7.,17:30), Hrachovec – Tichá (31.7.,16:30). 
Bližší informace na www.fotbalskticha.cz 

 
Webové stránky 

 

Web SK Tichá zaznamenal 18. června 2022, 89 570 návštěv od svého spuštění 1.prosince 2020.  
Děkujeme za přízeň všem fanouškům. 

 
Nový soutěžní ročník 
 

Soutěžní ročník mužů 2022/23 bude zahájen o druhém srpnovém víkendu (13.-14.08.2022). Soutěže mládeže 
začnou koncem měsíce srpna, začátkem září. Podrobnosti naleznete na webu. 

 
Mládež 
 

Výsledky, fotografie a podrobnosti k zápasům mládeže (přípravka, žáci) v sezóně 2021/22 naleznete na našem 
webu. 
  
Mladší žáci – 1. místo na turnaji v Ženklavě (18.6.2022) 

VÝSLEDKY ZÁPASNÍKŮ 
 

8.4.2022  BOROHRÁDEK - VELKÁ CENA MĚSTA BOROHRÁDEK v zápase řecko-římském 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Večeřa Damian přípravka A 39 kg 1. místo 

Srněnský Sebastian přípravka A 52 kg 1. místo 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 2. místo 

Zrubek Lukáš  přípravka A 31 kg 2. místo 

Černota Pavel ml. žáci 57 kg 4. místo 
 

  SK Tichá  –  Oddíl  zápasu 

http://www.fotbalskticha.cz/
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22.5.2022  NOVÝ JIČÍN - MEMORIÁL MIROSLAVA REŠLA v zápase ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Valenta Mikuláš přípravka C 20 kg 1. místo 

Juračka Dominik přípravka C 20 kg 2. místo 

Srněnský Sebastian přípravka A 52 kg 2. místo 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 2. místo 

Zátopek Matěj junioři 79 kg 2. místo 

Svobodová Barbora přípravka A 47 kg 4. místo 

Černota Pavel ml. žáci 57 kg 4. místo 

Hlavinka Viktor přípravka C 25 kg 5. místo 

Koliba Dominik přípravka A 57 kg 5. místo 

Koliba Daniel ml. žáci 47 kg 6. místo 

Zrubek Lukáš přípravka A 31 kg 6. místo 

Svoboda Matěj ml. žáci 57 kg 7. místo 

Bělohoubek Daniel přípravka B 35 kg 8. místo 

Zeman Ondřej přípravka B 25 kg 9. místo 
 

 

11.6.2022  KRNOV - XXVIII. ročník Memoriálu Oldřicha Mrázka v zápase ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 1. místo 

Večeřa Damian přípravka A 39 kg 1. místo 

Svoboda Matěj přípravka A 52 kg 1. místo 

Večeřová Nikol přípravka B 29 kg 2. místo 

Zrubek Lukáš  přípravka A 30 kg 2. místo 

Koliba Dominik  přípravka A 57 kg 2. místo 

Svobodová Barbora přípravka A 43 kg 2. místo 

Srněnský Sebastian přípravka A 52 kg 2. místo 

Valenta Mikuláš přípravka C 20 kg 2. místo 

Kostiak Stephan přípravka A 43 kg 3. místo 

Hlavinka Viktor přípravka C 24 kg 3. místo 

Zátopková Eliška přípravka C 35 kg 3. místo 

Zeman Ondřej přípravka B 25 kg 3. místo 

Zátopek Ondřej přípravka B 31 kg 3. místo 

Kocián Filip přípravka A 47 kg 4. místo 

 

 

          VÝSLEDKY V SOUTĚŽI DRUŽSTEV :  

 

 

 

 

 

Pořadí Družstvo Body 

1 TJ Lokomotiva Krnov 382 

2 SK Tichá 262 

3 ZKS Gogolin - PL 200 

4 Dukla Trenčín - SVK 195 

5 SK Zápas Jablunkov 194 

6 TJ Nový Jičín 77 

7 TJ Sokol Olomouc 72 

8 TJ Sokol Čechovice 60 
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PODĚKOVÁNÍ 

Naši mladí zápasníci mají nové dresy! 
 

Děvčata a kluci nám vyrostli a našim úkolem bylo a je zajistit jim nové klubové oblečení. Zápasníci si je moc 
zaslouží, přiváží medaile z mnoha turnajů a trénují naplno. 
 

Snahou bylo vytvořit originální design dresů, kde by měla převládat jednoduchost v moderním pojetí. Jelikož jsme 
patrioti, chtěli jsme v dresu i více z obce Tichá než jen znak, tak nás napadlo použít mapu obce. 
Na hrudi je zmíněná mapa Tiché a znak našeho zápasnického oddílu SK Tichá.  Na nohavicích jsou Ti, bez kterých 
bychom dresy mít nemohli, tímto jim velice děkujeme: ROBE lighting, s.r.o a obec Tichá. 
Záda jsou ozdobena logem oddílu. Trikolora a zkratka CZE svědčí jen o tom, že to se zápasem myslíme vážně  
a brzy vyrazíme na turnaje i mimo ČR v rámci nabírání zkušeností a reprezentace naší země a obce. 
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Ve stejném designu jsme našim svěřencům pořídili i oddílová trička a trenérům 
mikiny. Velké díky patří tedy i firmám: METAL WORK Pneumatic CZ s.r.o., 
Stavby IZOtrade s.r.o., EPO GEARMOT s.r.o., Potraviny Zrubek  
a Mrkvanová, v.o.s.  a  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

 

Držte nám palce! 

Za trenéry SK Tichá, Ing. Petr Bordovský  

 

 

 

 

 

 
Blahopřejeme fotbalistům SK Tichá k vítězství ve fotbalové CANIS I.B třídě sk. D ročník 2021/2022. 
Děkujeme za výbornou reprezentaci obce Tichá!                                                      Vratislav Zeman 

 

 

  Tiskové zprávy 
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  Inzerce 

Manželský pár koupí stavební pozemek 
nebo rodinný dům k rekonstrukci. 

Platba v hotovosti. 
Nabídky na tel. 603 111 528 
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