
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

ač hezkými a pozitivními zprávami poslední dobou není na světě moc hýřeno, nutno uvést, že obec Tichá ke 
konci srpna 2022 již získala v tomto roce 15,5 mil. Kč v rámci různých dotačních titulů, díky nimž je 
možno částečně ulevit rozpočtu obce a prostředky alokované pro akce v případě, že by dotační prostředky 
obec nezískala, naopak může využít pro další projekty a investice v dalších měsících či letech. V rámci 
hospodaření obce je jistě vždy toto velká pomoc. Dotace nejsou všespásné, ale jejich úspěšným získáváním 
je možno ulevit obci od již tak napjatých rozpočtů, které se bohužel budou ještě oklešťovat nárůstem nutných 
povinných finančních výdajů na provoz a správu obce. Např. u příspěvkové organizace obce - ZŠ a MŠ Tichá 
je možno predikovat zvýšení plateb za energie vzhledem ke končící fixaci. Výdaje na provoz budov, jejich 
správu a řádné užívání je nutné do rozpočtu vždy řádně zahrnout, vlastně tak, jako v každé jiné domácnosti. 
Nutno dodat, že dotace nejsou nárokovatelné a jejich získání není vůbec automatické. Naopak, jedná se spíše 
o dravost a um představitelů obcí, jak řádně odůvodní, resp. obhájí, že právě daná obec patří mezi ty 
nejpotřebnější, která dotaci potřebuje a řádně využije. 
 

Ve spolupráci se společností Sdružení měst a obcí východní Moravy v rámci projektu Předcházení vzniku 
odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I. podporovaného EU prostřednictvím MŽP obec získala pro 
občany 200 ks kompostérů, které budou distribuovány na základě předávacího protokolu po 19. 9. 2022 dle 
požadavků soustředěných na Obecním úřadu do vydání 
posledního kusu. Obec hradila pouze 15% způsobilých výdajů. 
 
Obec ani v létě nezahálela a bylo pokračováno či dokončováno několik stavebních projektů:  
 

Jistě jste již zaznamenali, že nemovitost ve vlastnictví obce,  
tzv. KARMEL, krásně prokoukla díky šetrné rekonstrukci, při níž byl  
i oživen letopočet 1920 na jednom z kamenů při základech domu. 
V podzimních měsících bude dokončeno oplocení. Jedna z Parmových 
vil tedy již opět slouží spokojeným klientům zařízení zřizovaným 
Slezskou diakonií.  
 

Další z Parmových vil, mateřská škola, také prošla o letních 
prázdninách částečnou rekonstrukcí. Suterén s kancelářemi, sklady, 
kuchyní a sociálním zařízením byl sanován zvláště proti vlhkosti včetně umístění nových obkladů, ale 
především rodiče s dětmi se dočkali znovuobnoveného třetího oddělení, které je zcela nově zrekonstruováno 
a vybaveno. Od nastávajícího školního roku 2022/2023 může mateřská škola pojímat více dětí, než nabírala 
doposud. Děkuji zaměstnancům mateřské školy i panu řediteli ZŠ a MŠ Tichá za organizaci a spolupráci nejen 
při vyklízení, průběžném úklidu i finálních dočišťovacích pracích prostor budovy MŠ. Děkuji však také všem 
rodičům, kteří byli nuceni akceptovat uzavření provozu MŠ z důvodu rekonstrukce v průběhu celých letních 
prázdnin. 
 

Poděkování patří i brigádníkům, kteří vypomáhali v průběhu července a srpna v rámci údržby mostních 
konstrukcí, lávek, zeleně, inventáře a mobiliáře obce. 
 

Poděkovat je ale nutné i vám všem, kteří sami přidáváte průběžně ruku k dílu a své předzahrádky  
a místa před ploty sami dobrovolně udržujete, zkrášlujete výsadbami okolí i své nemovitosti. Pohled je 
to často opravdu nádherný a potěšující. 
 

  Slovo  starostky 
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Děkuji vám občanům – řidičům, chodcům i vlastníkům nemovitostí dotčených výstavbou chodníkového tělesa, 
že respektujete stavební práce na dolním konci obce, kde by měl být v říjnu dokončen chodník propojující 
úsek mezi Travertinovou kaskádou a autobusovou zastávkou „U lomu“. Na tuto velkou investiční akci 
obec získala v červenci 2022 dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, jež by měla 
pokrýt až 85% způsobilých výdajů. Osobně jsem velmi ráda, že v úseku nedochází 
k dopravním přestupkům ani nehodám.  
Zastávky budou osazeny autobusovými přístřešky splňující normy a požadavky 
dopravců a také zohledňující bezpečnost cestujících, kdy v průhledných přístřešcích nelze páchat činy 
nehodné hodným, slušným a hygienu ctícím lidem, a především dopravci je vítají, neboť mají lepší přehled, 
zda a kolik osob na spoj čeká. Bezpečnost takovýchto přístřešků je paušálně spatřována taktéž v tom, že  
i v nočních hodinách je v zastávce díky četnému pokrytí svítidly veřejného osvětlení světlo a je do 
zastávky vidět odevšud. Využití stávajícího přístřešku zděného je otevřené k debatě, nabízí se užití pro 
možnou elektromobilitu (cyklo, koloběžky apod.) a jiné smart systémy či automaty.  
 

Nutno dodat, že v rámci zlepšení služeb firma KODIS s.r.o. zřizovaná Moravskoslezským krajem by měla 
umístit na přelomu roku do zděné zastávky Fojtství, kde je již připraven v rámci spolupráce s obcí přívod 
elektřiny, elektronický informační panel pořízený z dotačního projektu IROP, který bude hlásit aktuální 
informace o spojích v obou směrech včetně zpoždění apod.  
 

Lampy veřejného osvětlení u hřbitova jsou svébytné samostatné jednotky, jsou napájeny denním světlem, 
nejsou napojeny na elektrickou síť. Proto se stávalo, že svítily i přes den, což bylo pouze z důvodu jejich 
nastavení, které bylo nutno průběžně vzdáleně naprogramovávat. Nyní by již mělo být vše v pořádku. Toto 
zařízení patří mezi technologie, které by obec měla v budoucnu více využívat.  
 

Obecní komunikace byly v srpnu, a některé budou i v průběhu září, vyspravovány. Řádnou opravu si 
vyžádala i místní komunikace spojující dolní konec s místní částí Nivy, na níž bude v lokalitě zástavby 
vedoucí do obce v nejbližších dnech umístěn ještě ve sjezdu do obce retardér. Dalšího retardéru se také 
dočkají obyvatelé v místní části Žuchov, který by měl korigovat rychlost ve sjezdu směrem k zařízení 
Hortenzie. Do konce roku dojde ještě ke stavebním úpravám chodníkového tělesa u fotbalového hřiště. 
 

Pouze poznamenávám, že na obecním úřadu je k dispozici k odběru zdarma 
publikace OBEC TICHÁ – OD HISTORIE PO SOUČASNOST vydaná ke konci 
roku 2021 ve spolupráci s z.s. Tichánek, která mapuje milníky obce včetně 
dobových fotografií. Jedná se o zdařilou brožuru o 80 stranách, která může sloužit 
i jako pěkný upomínkový předmět, dárek.  
 

Závěrem bych Vás chtěla všechny osobně pozvat k účasti na volbách – volbách 
komunálních, tedy volbách, které se dotýkají každého z vás, v nichž můžete 
projevit svůj názor, a tím směřovat chod a rozvoj obce do dalších let. Na vás 
voličích záleží, jak svou volbou dáte najevo, kterým směrem a jak intenzivně by 
se měl chod obce minimálně v dalších čtyřech letech ubírat. Volby do 
zastupitelstev obcí 2022, to je vlastně privilegium každého občana staršího  
18 let, kdy může svou nespokojenost nebo naopak spokojenost s chodem obce 
jednoduše, přímě a rychle vyjádřit. Zkusme pokořit hranici 70% volební účastí 
obyvatel obce Tichá. Tuto hranici pokořilo v komunálních volbách v roce 2018 v okrese Nový Jičín pouze  
7 z 54 obcí. V Tiché byla volební účast před čtyřmi lety 62,59 %.  
Zavítejte, prosím, v pátek nebo sobotu 23. nebo 24. září 2022 do volební místnosti v Tiché a projevte svůj 
názor. Jedná se o jedinečnou příležitost, opakující se pravidelně pouze 1x za čtyři roky, kterou by si občan 
svého bydliště neměl nechat ujít. 
 

Děkuji Vám za pochopení. Nejsem mediální stratég, a ani se jím nehodlám stát. Nabídky z rozhlasu či televize 
na rozhovory, reportáže či debaty mívám, avšak jsem si vědoma, že řádná poctivá a zodpovědná příprava 
k erudovanému a věcnému hovoru je časově náročná a tento čas osobně upřednostňuji věnovat další 
samotné tvůrčí práci v rámci chodu a správy obce. Tímto se tedy omlouvám těm, kteří tyto aktivity naopak 
zohledňují, případně vyzdvihují.  

                                        Děkuji vám za pozornost,               
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
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 JUBILANTI 
 

Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem 

jubilantům dožívajícím se významných životních výročí v měsících  

září a říjen 2022: 

 

 
 

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

50 let manželství  „ZLATOU  SVATBU“  oslavili 

                                   Alois  a  Zdenka  Sobkovi 

Alois  a  Jiřina  Kutějovi 

                                      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. 

 

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

 Ze  zasedání  č.  27  Zastupitelstva  obce  Tichá   dne  3. 8. 2022 
 

ZO schválilo: 

• navýšení finanční podpory o částku 50 000 Kč pro r. 2022 SK Tichá, z.s., IČ 44937393. 

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory ze dne 17.01.2022 s SK Tichá, z.s., 
IČ 44937393. 

• rozpočtové opatření č. 11/2022.  

• zvýšení příspěvku na dovoz 1 obědu seniorům a plně invalidním občanům obce Tichá z pohostinství Fojtství  
v Tiché na částku 25 Kč s DPH, a to s účinností od 01.08.2022. 

• uzavření Nájemní smlouvy k nájmu prostor sloužících k podnikání v budově pohostinství Fojtství č. p. 261 na 
pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. Tichá na Moravě s panem Milanem Korčekem, IČ 03991911, a to na dobu 
neurčitou od 01.10.2022, za měsíční nájemné ve výši 12 500 Kč bez DPH.  

• prodej pozemku parc. č. 1558/112 orná půda o výměře 341 m2 k. ú. Tichá na Moravě paní M.G., a to v rámci 
narovnání skutečného stavu užívaných přilehlých pozemků. 
 

ZO vzalo na vědomí: 

• závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, IČ 75110971 za rok 2021.  

• zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, IČ 75110971 za rok 
2021.  

• zápis č. 1/2022 ze dne 19.05.2022 z jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, 
IČ 75110971.  

• doručení dvou nabídek ke zveřejněnému záměru obce na pronájem nebytových prostor - restaurace Fojtství 
Tichá a hodnocení finančním výborem.  

• rozhodnutí starostky obce Tichá č. 429/2022 - 440/2022.  
 

70 let 
 
 

75 let 
 

80 let 
 

 
 

Libor Kahánek 
Naděžda Kocourková  
 

Stanislav Reček 
 

Zdeněk Kahánek 

86 let 
 

87 let 
 

89 let 
 

93 let 
 

100 let 

Marie Tobolová 
 

Věduňka Zýrková 
 

Hedvika Žižková 
 

Marie Konvičková 
 

Božena Marková 

 Informace  obecního  úřadu  

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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Výsledky projednávání, o kterých ZO nehlasovalo:  

• uzavření Nájemní smlouvy k nájmu prostor sloužících k podnikání v budově pohostinství Fojtství č. p. 261 na 
pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. Tichá na Moravě s panem Jindřichem Drhou, IČ 11721065. 

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

 Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR 
 

Volby do zastupitelstev obcí a I. kolo senátních voleb se uskuteční ve dnech:  
    pátek  23. září 2022  - od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
    sobota 24. září 2022 - od 08:00 hodin do 14:00 hodin 
 

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se budou volby konat také 
ve dnech:    pátek  30. září 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
    sobota          1. října 2022 - od 08:00 hodin do 14:00 hodin. 
 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Tichá je volební místnost – klub důchodců na obecním 
úřadě. Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední 
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka 
pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé barvy, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do senátu jsou 
barvy žluté. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před dnem voleb (tj. nejpozději 20. září 2022). Vzorový 
hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách budou zveřejněny ve volební místnosti. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič 
odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. 
 

Do Zastupitelstva obce Tichá se volí 11 členů. Pokud volič zakřížkuje více členů než 11, bude se jednat o 
neplatný hlas! Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní 
kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží. 
 

Senát: 
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek 
se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak 
je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, 
jinak je hlas voliče neplatný.  
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. 
Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb 
již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb.  
 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Vaše požadavky na 
přenosnou volební schránku můžete hlásit paní Markétě Hložankové, tel.č.: 556 858 128, 605 472 297 nebo  
na e-mail: obecni.urad@ticha.cz. 
 

Zdroj a další podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: 
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx 

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

 

   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:  
 

 
 

 

 ZÁŘÍ 2022 7. 21. 

 ŘÍJEN 2022 5. 19. 

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/    

 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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Nové kovové popelnice o objemu 110 litrů je možné zakoupit 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.   

   

  TERMÍNY  PODZIMNÍHO  SVOZU   
 objemného  a  nebezpečného odpadu, železného  šrotu  a  elektroodpadu 

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

sobota 
8.10.2022 

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 býv. 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  
7.10.2022 

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 těchto stanovištích: 

sobota  
8.10.2022 

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 dobrovolnými hasiči Tichá v sobotu 8.10.2022. 
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 7. – 11. listopadu 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 2. 11. 2022 na tel. č. 556 858 128, případně e-mail: obecni.urad@ticha.cz.  
 

Štěpka bude ponechána k vlastnímu využití na místě štěpkování. Využijte tuto možnost uchovat si dřevní 
hmotu pro vlastní potřebu. Větve nepatří do hnědých kontejnerů !! 
 

   VÝZVA  k  zaplacení  místních poplatků  na  rok  2022 
 

Upozorňujeme občany, kteří dosud na rok 2022 nezaplatili místní poplatek za psa, případně za odpady, 
aby tak neprodleně učinili. 
 

Místní poplatek za psa je stanoven v Obecně závazné vyhlášce obce č. 3/2019 a splatný byl do 31. 3. 2022!  
Výše poplatku byla zveřejněna v Tichavském zpravodaji č. 01/2022. 
 

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

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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  UPOZORNĚNÍ  občanům 
Upozorňujeme občany, že je zakázáno ukládat na břehy vodního toku Tichávka pokosenou trávu, listí, větve, 
kamení, stavební suť apod. Tyto činnosti mohou být pokutovány. Při silnějších deštích dochází k zanášení koryta 
vodního toku a rovněž dochází k nestabilitě a poškození břehů potoka. 
 

 VÝZVA -  
Obec  Tichá  pořídila  pro  občany  ZAHRADNÍ  KOMPOSTÉRY 
 

Každý obyvatel České republiky vyprodukuje v průměru 537 kg komunálních odpadů, přičemž velké množství 
vyhazovaných odpadů působí škody na životním prostředí, ale také zbytečně ekonomicky zatěžuje občany a místní 
samosprávy. Snížit množství vyhazovaných odpadů můžeme například jejich tříděním včetně domácího 
kompostování. Biologický odpad, který je na to vhodný, totiž tvoří váhově největší část komunálního odpadu  
(45 až 60%). Každý, kdo bydlí nejen v rodinném domě nebo má zahradu, jej může jednoduše svépomocí zpracovat. 
 

Obec Tichá ve spolupráci se Sdružením měst a obcí východní Moravy pořídila za dotační podpory OPŽP, 
Ministerstva životního prostředí ČR, 200 ks nových zahradních kompostérů o objemu 1.050 litrů. 

Tímto vyzýváme zájemce – vlastníky nemovitostí nacházející se v katastru obce Tichá, aby 
nahlásili svůj požadavek na přidělení kompostéru do 15. září 2022 na tel. č. 556 858 128, případně 
na e-mail: obecni.urad@ticha.cz. Upřednostněni budou vlastníci novostaveb a majitelé nemovitostí, kteří 
neobdrželi kompostér z minulých výzev. Kompostéry budou vydávány v 2. polovině září 2022, o přesném termínu 
budou žadatelé informováni telefonicky. 
 

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

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

veřejného osvětlení, a to na tel. č. 556 858 128. Opravy jsou řešeny externími firmami, proto nelze zajistit 
pravidelně okamžitou opravu.   Děkujeme za pochopení. 

 

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

TISKOVÁ ZPRÁVA                                     
 
 
KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE                                                         
16. 6. 2022 

 
OBEC TICHÁ REKONSTRUUJE VILU SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARMEL. KRAJ NA STAVBU PŘISPĚJE 
PŮL MILIONU KORUN 
 
V obci Tichá na Novojičínsku funguje denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním 
postižením. Budova této sociální služby potřebuje opravit. Zhruba polovinu prostředků obec 
získala z evropských zdrojů, s finančním krytím pomůže i kraj. Na opravu říms a fasády 
přispěje půl milionu korun. 
 
„Sociální služby by měly být vždy poskytovány v prostorách, které klientům nabízejí bezpečné a důstojné 

zázemí. Musíme brát ohledy na sociální dopad a spokojenost klientů, kteří v životě potřebují od naší 

společnosti pomoc. Jsem rád, že krajští zastupitelé příspěvek obci Tichá schválili, je to důkaz, že je náš 

kraj soudržný a společensky odpovědný,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří 

Navrátil a doplnil, že denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením provozuje v obecní 

budově Slezská diakonie. 

 

Stávající stav objektu je již za hranicí uživatelských standardů. Nevyhovuje stavebně technickým, 

hygienickým ani požárním normám. „Rekonstrukce už byla nutná, vyžádá si zhruba 4,7 milionu korun. 

Z evropských fondů jsme na ni získali 2,7 milionu. Děkujeme kraji za půlmilionovou dotaci, která nám 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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s rozsáhlou rekonstrukcí rozhodně pomůže. Další financování pak zajistíme z rozpočtu obce. Věřím, že se 

nám podaří klientům sociální služby nabídnout příjemné a bezpečné prostředí,“ řekla starostka obce 

Tichá Michaela Štefková a upozornila, že objekt je jednou ze tří Parmových vil vystavěných po 1. 

světové válce zdejším továrníkem Leopoldem Parmou.  

 

Rekonstrukce vily začala letos v dubnu, hotovo by mělo být v příštím měsíci. Po dobu prací jsou klienti 

dočasně ubytovaní v domově mládeže krajské průmyslovky ve Frenštátě pod Radhoštěm, který ubytování 

nabízí nejen studentům, ale i veřejnosti. Klienti se do Karmelu vrátí ihned, jakmile to bude možné, 

nejpozději v srpnu. 
tel.: 595 622 603, fax: 595 622 603, e-mail: nikola.birklenova@msk.cz 

 

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

20. července jsme si připomněli 77. výročí osídlování českého pohraničí v roce 1945 
 

20. července jsme si připomněli 77. výročí železniční nehody na trati v Ostravě – Mariánských horách, kde 
před třetí hodinou odpolední došlo k vykolejení vlaku.  V tomto vlaku odjíždělo za lepším životem do 
pohraničí mnoho rodin z naší obce. Pro osm obyvatel byla tato cesta cestou poslední. 
Připomeňme si sled těchto poválečných událostí.  
 

Dnes se nám to zdá neuvěřitelné, ale vláda ČR byla na tuto situaci připravena a dá se říct, že již krátce po konci 
2. světové války v Evropě začala podnikat kroky k osídlení pohraničí novým obyvatelstvem. Nedělo se to jen u nás, 
ale i v dalších státech, např. území Polska se celé posunulo západním směrem k řece Odře.  
 

Plány na osídlování pohraničí se objevovaly u exilové vlády již od roku 1938. Diskutovalo se o poválečném 
postavení německé menšiny. Potřeba jejího odsunu byla často diskutována od roku 1942 v londýnském exilovém 
prostředí. Jedním z největších zlomů v prosazování pojetí přesunu byla návštěva prezidenta Edvarda Beneše  
v prosinci roku 1943 v Moskvě. Další projednávání k osídlení pohraničí se vedla v březnu 1945 u příležitosti 
projednávání vládního programu politických stran Národní fronty v Moskvě a poté v dubnu 1945 v Košicích při jeho 
vyhlášení. Proto ještě v květnu mohly vyrazit tzv. Revoluční gardy (RG) dělat pořádek do pohraničí (bohužel někdy 

 Komise  pro  kulturu  a  historii  
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podle svých představ), a již dva měsíce od získání svobody se mohly chystat vlaky pro tehdejší „kolonisátory“ (jak 
je nazýval dobový tisk), aby nahradili původní obyvatele německé národnosti a zabezpečili fungování firem  
a hlavně zemědělství. 
 

Zemský národní výbor v Brně svolal ještě v první polovině července roku 1945 předsedy ONV na poradu. Právě 
zde byly dány směrnice pro jednotný postup při provádění osídlovací akce v celé zemi. Referáty připravilo oddělení 
pro hospodářské plánování předem, aby mohly být včas na okresech prostudovány. Akce byla řízená a zájemci 
byli směřování do určených obcí v pohraničí. Například obce na Novojičínsku - Bartošovice, Kunín atd., 
osídlovali obyvatelé z Valašska, kdežto z Frenštátska byla migrace směřována na Krnovsko. Někdy se tento 
příkaz změnil v závod, kdo zabere lepší obec. V kronice je zmíněn souboj delegací ze sousedních obcí Kunčic  
a Trojanovic o Slezské Rudoltice, jelikož oběma se podařilo sehnat dekret na tuto obec. Kunčičané dorazili do 
této obce jako druzí a museli následně vzít zavděk obcí Liptaň. 
Osídlování pohraničí byl největší přesun obyvatelstva vnitrozemského charakteru v českých dějinách, 
který probíhal převážně od května 1945 do léta 1947 (ukončen byl až r. 1952). 
 

Zajímavostí je, že níže uvedený dekret podepsal prezident Edvard Beneš ve stejný den, kdy naši spoluobčané se 
již vypravovali na cestu: 
20. července 1945 prezident republiky podepsal jeden z nejvýznamnějších dekretů o půdě. Podle tohoto 
dekretu odcházeli první nadšenci do pohraničí, aby tam vytvořili předpoklady ke znovuosídlení těchto krajů do 
rukou českého národa a zajistili jejich plynulý hospodářský chod. Lidé odcházeli do osídlovaného území 
dobrovolně, bez přikazování a nucení. Cílem celé této osídlovací politiky bylo právě to, aby se občané rozhodovali 
svobodně a bylo velmi důležité, aby osídlování probíhalo rychle a umístění těchto osob bylo usměrněno do 
jednotlivých oblastí a druhů povolání podle osídlovacího plánu. Hlavními motivy osídlovacího procesu byla možnost 
získání nového domova. Osídlenci měli možnost lepšího uplatnění a sociálního vzestupu, mohli se osamostatnit, 
založit rodinu a zlepšit svou životní úroveň.  
 

Z archívu se dozvídáme, že v uvedeném vlaku cestovalo na 450 osadníků z Kunčic pod Ondřejníkem, Tiché 
u Frenštátu, Bordovic, Frýdlantu, Lhotky u Metylovic, Pržna a Starých Hamer. Vedoucím transportu byl za 
čsl. vojenskou správu pplk. Sedláček a civilním vedoucím J. Káňa z Tiché. Vlak tvořilo 20 osobních 
a 5 nákladních vagonů. Strojvůdce české národnosti z Místku i přes návěstidlo „STŮJ“ pokračoval v jízdě a vjel 
na slepou kolej, ze které se s lokomotivou zřítil z dvoumetrového náspu. První až pátý vagon byly vykolejeny  
a nejhůř dopadl vagon čtvrtý. Na místě zahynulo sedm obětí, mnoho zraněných, z toho 25 těžce bylo 
rozvezeno do ostravských nemocnic, celkový počet obětí dosáhl podle dokumentů počtu třinácti. Někteří 
cestující odepřeli pokračovat dál v jízdě a vrátili se zpět do svých starých domovů. Případ byl příslušnými orgány 
vyšetřován, ale výsledky soudu (pokud k němu došlo) nám nejsou známy (víme, jak probíhá soud s nehodou ve 
Studénce). 
 

Na závěr se vráťme do naší obce, kde se v úterý 24. července 1945 
ve čtyři hodiny odpoledne konal pohřeb osmi obětí tohoto 
železničního neštěstí v Moravské Ostravě. Tragicky zahynulí byli 
dopraveni do Tiché a v rakvích vystaveni v sále Lidového domu 
(dnešní kulturní dům).  
    Byli to: 
    Kocián Alois, řezník, 38 let (nar. 15.6.1907) 
    Kocián Josef, rolník, 45 let (nar. 10.1.1900) 
    Harabišová Anna, 36 let  
    Harabiš Miroslav, žák, 15 let  
    Škrbel Josef, hutník, 42 let 
    Gach Bohumil, žák, 8 let                            
    Gachová Milada, 6 let  
    Šrámek Josef, žák, 13 let          
Dlouhý smuteční průvod za veliké účasti celého okolí se ubíral zvolna 
nejdříve do kostela a pak na hřbitov. Tak velikého pohřbu nikdo ze 
současníků v Tiché nepamatoval. Nad otevřenými hroby promluvilo 
sedm řečníků (mimo jiné předseda Národního výboru z Frenštátu 
pan Černoch, za 8. děl. pluk Frenštát pplk. Sedláček, zástupce 
Zemské osídlovací komise při expozituře Zemského národního 
výboru v Moravské Ostravě, vrchní insp. pan Boh. Smuk za zemské 
vel. SNB Mor. Ostrava, referent župního sekretariátu KSČ a 
zástupce Národního výboru v Tiché pan Janák), kteří zhodnotili práci, 
život a ideje tragicky zahynulých.   Čest jejich památce. 
                                                                                                    Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce 
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Na KRMÁŠOVOU  ZÁBAVU   
Vás srdečně zve komise pro kulturu a historii obce Tichá 

dne 15. října 2022 v kulturním domě v Tiché. 
Více informací na plakátech, které budou včas umístěny na veřejných vývěskách. 

 

Taneční kurzy pro dospělé 
 

Po dvouleté pauze vynucené nepříznivou epidemiologickou situací se letos opět uskuteční oblíbené taneční kurzy 
pro dospělé. Z důvodu velké obsazenosti kulturního domu v Tiché nebylo možné zajistit pravidelné páteční termíny 
lekcí. Termíny jsou uvedeny v přiloženém plakátu na další straně. Zájemci mohou přihlášky zasílat na email: 
sportovnikomiseticha@centrum.cz do 26. září 2022. Platba za úhradu kurzu proběhne do konce září. 
 

V kurzech je prima atmosféra plná zábavy, naši taneční mistři jsou nejen profesionálové v tanci, ale i dobří baviči. 

Tanci zdar 😊 

 

Jak jste byli informování již v minulém vydání zpravodaje, tradiční Běh o pohár starostky obce proběhne  
2. září 2022 od 15:00 na fotbalovém hřišti. Ceny věnuje obec Tichá a firma Strakafe. Během akce 
můžete zakoupit a ochutnat čerstvě namletou kávu z rodinné pražírny STRAKAFE. Děti si budou moci 
pochutnat na vanilkovém babyccino (našlehané mléko s vanilkovým sirupem a barevným posypem).   
 

Dále Vás zveme na výšlap na Javorník, který se uskuteční 11. září 2022 – více na plakátu na další straně. 
 

Pohádkový les konaný 30. června 2022 
 

Dne 30.června 2022 se uskutečnil již čtvrtý ročník Pohádkového lesa v Tiché v našem lese Poláchy. Startovalo se 
tradičně u fotbalového hřiště. Letos jsme se dočkali i určitých změn - byla jen jedna sjednocená trasa, na níž čekalo 
více živých postaviček než v minulých letech - děti se potkaly s Rumcajsem, Krakonošem, Patem a Matem, lesní 
vílou, čarodějnicí a motýlem, a odměnou nám tak byla spousta pozitivních ohlasů a hlavně spokojené děti.  
Pohádkové postavičky na startu vysvětlily, kudy děti se svými rodiči mají jít, předali jim mapu a prázdnou křížovku. 
Všechny děti se do plnění úkolů a hledání pohádkových bytostí pustily s ohromným nadšením.  
 

Počasí nám opět přálo, a tak jsme se mohli vidět s více než 140 dětmi a jejich rodiči a prarodiči. Pro všechny 
zúčastněné bylo připravené v cíli pití a sladkosti. Věříme, že přijdete i na příští ročník s pořadovým číslem 5, protože 
my se na něj již nyní velmi těšíme.     Tak příště ahoj !!!                                        Aleš Kocián, Mgr. Dana Kocourková 

 Komise  pro  mládež  a  sport  
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  Vážení rodiče, občané Tiché, 
 

zanedlouho zahájí Základní škola a mateřská škola v Tiché školní rok 2022/2023, do kterého přivítá  
94 žáků a 60 dětí. Je to již 115. školní rok. Věřím, že tento přinese i řadu nových věcí.  
 

V mateřské škole proběhlo rozsáhlé odvodnění budovy a sanace zdiva, provedly se rekonstrukce půdních prostor 
pro otevření 3. třídy MŠ. S rozšířením užitných prostor přišlo i rozšíření kolektivu zaměstnanců, aby bylo možné 
zajistit provoz nové třídy. Přijaty byly všechny spádové děti, které dovršily tří let věku. Provozní doba je prodloužena 
do 16:30 hodin. Veškeré změny snad povedou ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.  
 

Do 1. třídy základní školy bylo přijato 24 prvňáčků. K dispozici budou mít prostornou třídu a školním rokem je 
provede Mgr. Kateřina Horáková. Drobné technické úpravy proběhly i v budově základní školy. Snad se budou 
žákům líbit. Stejně tak i letošní nabídka zájmových kroužků, které zahájíme od října. Školní družina nabídne žákům 
pestrou škálu aktivit ve třech odděleních. Nově bude k dispozici již od 6:00 hodin. A nemohu zapomenout na školní 
jídelnu a nové nápady jejich kuchařek. 
 

Závěr chci využít k poděkování a přání. Paní Mgr. Darině Timkové děkuji za odvedenou práci a přeji ji hodně štěstí 
v novém zaměstnání. Obci děkuji za velkou podporu školy. Kolektivu ZŠ a MŠ Tichá přeji úspěšný vstup do nového 
školního roku. Dětem a žákům přeji školní rok, ve kterém se budou moci rozvíjet, přijímat nové poznatky, účastnit 
se akcí školy a získávat nové kamarády.  

Ing. Petr Černošek, ředitel 
 

 
Členové SDH a JSDH obce Tichá 
srdečně zvou širokou veřejnost  

k návštěvě místní hasičárny  
u příležitosti oslav  

100. výročí založení SDH 
 

v sobotu 10. září 2022 
 od 13:00 hodin. 

 

Program:  
komentovaná projekce o historii budovy, 

prohlídka garáží, techniky, kluboven, 
občerstvení. 

 
 

• Bazárek dětských věcí na podzim proběhne v termínu od 4.- 6. října 2022 v kulturním domě v Tiché. 
Více informací na plakátu. Pokud se opět najdou ochotné maminky, které by pomohly s přípravou této akce, 
budeme moc rádi. 
 

• MAS Lašsko vyhlásilo 8. ročník programu Mikrogranty na podporu projektů, které svým obsahem podporují 
kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.  

V tomto programu jsme získali finanční podporu 4.000,- Kč na akci „Ježíškova dílna aneb vánoční tvoření 
pro celou rodinu“, která proběhne v pátek 2. prosince 2022 v kulturním domě v Tiché. Přijďte si zpříjemnit 
adventní čas a naladit se na vánoční atmosféru, a to vlastní výrobou tradičních vánočních dekorací, a přitom 
si zazpívat vánoční koledy. 

 
 

 Sbor  dobrovolných  hasičů  / JSDH  obce  Tichá   

 Mateřská  škola  a  základní  škola  Tichá  

 Spolek  Tichánek, z.s.  
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• V neděli 6. listopadu 2022 od 14. hodiny se otevřou dveře kulturního domu Tichá pro zájemce o své 

zdraví, a to na již druhém ročníku festivalu Dne zdraví. Pod jednou střechou se setkají děti, rodiče, senioři, 
přednášející, cvičitelé, lektoři, prodejci zdravého jídla, pití a všeho, co je s naším zdravím spojené. Nechte se 
inspirovat přednáškami, zacvičte si podle svého gusta a dobijte si své baterky.  
 

Začátkem akce nás přivítají děti krátkým pásmem o zdraví a písničkou o Tiché nás potěší místní sbor Šátek.  
V sekci přednášek můžete slyšet o bylinkách a aromaterapii od místní obyvatelky paní L. Vaňkové. Víte, k čemu 
a proti jakým nemocem je prospěšná fermentovaná syrovátka? Přesný postup výroby i ochutnávku vám 
prozradí Ing. Bohdan Matwikow. Pro toho, kdo preferuje pohyb, je tu možnost nejenom přednášky, ale také 
možnost si vše vyzkoušet. Stojí za to si poslechnout přednášku od fyzioterapeutky Eriky Machalíkové na téma 
rehabilitační pomůcky nejenom pro zdravá záda. Pokud neznáte techniku Kravmaga, představit nám ji přijde 
pan R. Zátopek. Toto cvičení sebeobrany je vhodné pro děti od 12 let až po seniory. Ke zklidnění pomocí dechu 
a jógy nás přivede profesionální cvičitelka slečna T. Slezáková. Pro volný čas všech návštěvníků bude 
připraveno pískování, stolní hry, knihy a dílny nejen pro děti.  
 

Dále zde bude řada stánků, místních a regionálních prodejců podporující zdravý životní styl. Budete si moci 
zakoupit knihy o zdraví nebo ochutnat či pořídit si syrovátku, jedlé oleje, bylinky, zákusky nebo praženou kávu 
z rodinné pražírny z Mniší. Přijede se zde prezentovat značka Regionální produkt BESKYDY, Český svaz 
včelařů Tichá, Český zahrádkářský svaz Tichá nebo místní knihovna. Poradenství tlaku, tuku a svalové hmoty 
provede p. Kateřina Mertová z Centra životního stylu. Vstup do kulturního domu v Tiché je volný a neděle může 
být příjemným dnem stráveným mezi zajímavými lidmi, kde můžete načerpat inspiraci a podpořit své zdraví.  
 

Závěr celého programu bude patřit od 18:30 hodin cimbálové muzice 
Javorník z Nového Jičína.  Po celém dni to bude velké a živelné zakončení 
celého Dne zdraví. Určitě si tuto akci nenechte ujít. Moravskoslezský kraj  
v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí na rok 2022 poskytl 
finanční dotaci. 
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• Výsledky  soutěže  Kvetoucí  Tichá  2022 
Pod záštitou starostky obce Tichá proběhl III. ročník soutěže Kvetoucí Tichá 2022. Motivační akce na 
zkrášlení veřejného prostranství, balkónů v rodinných i bytových domech opět vyburcovala občany ke zkrášlení 
nejen svých obydlí, ale i k celkovému rozkvetlejšímu obrazu obce Tichá. Děkujeme občanům za zaslané 
fotografie a jejich krásné květinové výzdoby, které zkrášlují nejenom jejich vlastní obydlí, ale vytváří i celkově 
pozitivní obraz obce. 
Obec Tichá by ráda ve spolupráci se spolkem pokračovala v této akci i v dalších letech. Věříme, že přilákáme 
další potencionální zájemce, kteří se do zkrášlení obce zapojí. Protože se nemusí do soutěže obyvatelé 
přihlásit sami, ale mohou je přihlásit např. známí, evidovali jsme v letošním ročníku navýšení zájemců 
především v kategorii Balkóny a okna v rodinných domech. Komise ve složení  Mgr. Michaela Štefková,  
Mgr. Dana Kocourková, Ing. Julie Jurková, Ing. Daniela Fusová se rozhodla celkovou alokovanou částku 
přetvořit tak, aby bylo oceněno co nejvíce zapojených obyvatel. Krásná květinová výzdoba stojí nejenom 
finance, ale hlavně pravidelnou péči. Výběr byl velmi obtížný a zde vidíte ty nejkrásnější květinové výzdoby. 
Prosíme oceněné, aby si poukázky k odběru zboží v prodejně zahradnických potřeb Moragro Frenštát 

p. R. vyzvedávali na místním obecním úřadě v úředních hodinách, a to do konce října 2022. 
 

I. kategorie: Balkóny a okna v rodinných domech 
 

1.místo - p. Majer J., č.p. 595 (Žuchov), poukázka v hodnotě 400 Kč                                                             
 

další ocenění - poukázky na 350 Kč: 
p. Kupcová Z., č.p. 134 
p. Čulák Z., č.p. 392 
p. Jančová A., č.p. 485 
p. Kavanová V., č.p. 644 
p. Štefková A., č.p.207 
p. Genzerová Z., č.p. 18 
p. Šubčíková V., č.ev. 010 
p. Kociánová Z., č.p. 555 
p. Kociánová M., č.p. 442 
p. Bjačková J., č.p. 91 
 
 

 
 
II. kategorie: Balkóny a okna v bytových domech 
 

1. místo - p. Kuběnová M., č.p. 418, poukázka v hodnotě 400 Kč. 
 
další ocenění - poukázky na 350 Kč: 
p. Šimíčková Z., č.p. 434 
p. Borsíková D., č.p. 434 
 
 

III. kategorie: Truhlíková výzdoba veřejného prostranství 
 

1. místo - most horní konec, p. Bačáková R. (č.p. 160), poukázka v hodnotě 700 Kč 
 
další ocenění: 
 

poukázka na 600 Kč: 
most „u Adamce“, p. Mikeska J. (č.p. 148) 
 

poukázky na 350 Kč: 
lávka horní konec, p. Kolibová P. (č.p. 152)  
                                      a p. Urbaníková P. (č.p. 94) 
most pod Travertinovu kaskádou, p. Kryšková L.  
(č.p. 153) 
 

       V případě dotazů kontaktuje předsedkyni spolku                                                                                   
Mgr. Danu Kocourkovou, tel.: 739 067 169 
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Výlet zahrádkářů na Jižní Moravu 
V sobotu 23.července 2022 uskutečnili tichavští zahrádkáři výlet na Jižní Moravu.  
 

Sešli jsme se ráno v dobré náladě před obecním úřadem a vyrazili do oblíbeného lázeňského městečka 
Luhačovice. V těchto lázních vždy objevíme něco nového a krásného. Po procházce městem a chutném obědě 
jsme pokračovali do Starého Města u Uherského Hradiště. Zde nás nadchla obdivuhodná bonsajová zahrada 
Bonsaicentrum Isabelia. Toto zahradnictví znalo pár našich nadšenců již od 80. let. Přesto jsme všichni opět užasli 
nad tím, kolik nádherných bonsají v pečlivě udržované zahradě zase přibylo. Někteří z nás si raději prohlédli 
Památník Velké Moravy, který zde provozuje Slovácké muzeum. Pak už jsme autobusem pokračovali přes Strážnici 
kolem Baťova kanálu, po kterém jsme před třemi lety pluli i my, až do Petrova. Zde jsme se dozvěděli o historii 
sklepů, které již od 15. století vznikaly na kopci nad Petrovem, a které se nazývají Plže. Prošli jsme si tuto rezervaci 
a ve sklípku na nás čekalo pohoštění a ochutnávka vína. Atmosféra tohoto vinného sklípku nás nadchla již před 
třemi lety. Opět náš obětavec Zdeněk Žemba zde domluvil ochutnávku vín a pohoštění ve sklípku Vinařství Klásek, 
ale také zajistil i excelentního hudebníka Vaška Vaňkáta, který je jeho dlouholetý kamarád. U harmoniky se skvěle 
zpívalo, víno bylo výborné, dokonce došlo i na tanec. Předseda František Vaněk pro hostitele připravil darem 

 ZO  Českého  zahrádkářského  svazu  Tichá  
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valašku. Při zpáteční cestě nám v autobuse ještě zazpívali muzikanti z tichavského pěveckého sboru Šátek. Domů 
jsme se vrátili až pozdě večer.   

Lenka Mladěnková, tajemnice ČZS Tichá  

 

Okresní pohár FAČR 
Zápas mezi Hostašovicemi a Tichou má svůj termín. Utkání 3. kola Okresního poháru FAČR se bude hrát 
v Hostašovicích, ve středu 14. září 2022 od 16:30 hodin. Tichá do třetího kola poháru OFS NJ postoupila 

po předchozím vítězství v derby proti Trojanovicím I. (0:2). Hostašovice postoupily z prvního kola po vítězství 2:1 
nad Životicemi u NJ a ve druhém kole porazily Ženklavu 3:0. Se stejným soupeřem jsme se utkali v pohárovém 
utkání také v loňské sezóně. Svěřenci trenéra Daniela Kuly zvítězili v Hostašovicích 6:0. 

 
Fotbalový KEMP 2022 
Kemp Okresního fotbalového svazu Nový Jičín za účastí hráčů SK Tichá. Na fotografii: Matyáš Bartoň, 

Vojtěch Piskoř, Mikuláš Bok, Šimon Krpec, Adam Brettšnajdr, Michal Genzer, Jan Krpec, Jakub Pospíšil, 
Tomáš Bok, Kateřina Holubová, Štěpán Kupčík.  
 

 
 
 

Rozhovor s trenérem mužů  
S jakým cílem bude Tichá vstupovat do podzimní části sezóny? Daniel Kula: „Pro všechny to bude nové, 

až na pár výjimek hráči na téhle úrovni ještě nehráli. Cíl, nebo spíše přání, být silní jako tým, protože nemám 
pochyby o fotbalových kvalitách jednotlivců, ale jen to stačit nebude. Každý musí něco přidat. Brát konkurenci na 
svém postu negativně, to by škodilo celému týmu. Nesmí nám chybět ani zdravé sebevědomí hned od začátku. 
Los je dle mě, pro nás hodně těžký hned v úvodních třech kolech. Tipovat umístění bez bližší znalosti soupeřů si 
netroufám.“ Celý rozhovor naleznete na webu www.fotbalskticha.cz 

 
Domácí zápasy ve žlutomodrém 
Muži Tiché budou nastupovat v domácích zápasech ČPP I.A třídy sk. B ve žlutomodré kombinaci. Jak jsme 

Vás již informovali v průběhu jarní části, domácí bílou sadu nahradí tradiční klubové barvy, ke kterým se SK Tichá 
vrací poprvé od sezóny 2005/2006. Právě zmíněná sezóna byla ta poslední, kdy fotbalisté Tiché nastupovali do 
zápasů v této kombinaci. Bílá sada, společně s červenou zůstávají alternativou pro venkovní zápasy na hřištích 
soupeřů. Žlutá sada s modrými doplňky, modrá sada se žlutými doplňky a samozřejmě loga partnerů EPO 
GEARMOT s.r.o. a JRX Automation. Nové dresy, které jsme představili v jarní části si můžete prohlédnout na 
našem webu www.fotbalksticha.cz 
 

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

https://fotbalskticha.cz/match/detail/id/149
http://www.fotbalskticha.cz/
https://www.epogm.com/
https://www.epogm.com/
https://www.jrxautomation.cz/
http://www.fotbalksticha.cz/
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NÁBOR – POJĎ HRÁT FOTBAL! 
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! Tréninky jsou každé pondělí a středu. Více informací na našem webu – (záložka kontakty). 

GRILOVANÉ SPECIALITY 
www.hospudkaticha.cz // Hospůdka na fotbalovém hřišti zve všechny příznivce a fanoušky na 

GRILOVANÉ SPECIALITY, které budou pro Vás všechny připraveny na každém sobotním domácím zápase mužů 
v podzimní části sezóny! Pivo Radegast 10° za 29,-Kč. Otevřeno denně (březen – listopad). Těšíme se na Vás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospudkaticha.cz/
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VÝSLEDKY  ZÁPASNÍKŮ 

 
18.6.2022 Bánovce nad Bebravou (SK) - Mezinárodní turnaj v zápase ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Srněnský Samuel přípravka A 33 kg 1. místo 

Večeřa Damian přípravka A 40 kg 2. místo 

Svobodová Barbora přípravka A 40 kg 5. místo 
 

25.6.2022  BOROHRÁDEK - Memoriál K. Petrnka v zápase řecko-římském 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Zrubek Lukáš  přípravka A 31 kg 1. místo 

Večeřa Damian přípravka A 39 kg 1. místo 

Srněnský 
Sebastian 

přípravka A 52 kg 1. místo 

Srněnský Samuel přípravka A 39 kg 2. místo 

Hlavinka Viktor přípravka C 25 kg 4. místo 

Kocián William přípravka A 35 kg 8. místo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za trenéry SK Tichá, Ing. Petr Bordovský 

SK Tichá  –  Oddíl  zápasu 
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  Tiskové zprávy 
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O naší Tichávce  
víme, že není zlatonosná, nevyplatí se 
zde rýžovat zlato.  
Rok 2022 je vyhlášen jako Mezinárodní 
den rybolovu, nejen z tohoto důvodu 
jsme mohli sledovat naše rybáře, kteří 
v potoce patrně hledali zlatou rybku. 
Našli? 
 
Ve skutečnosti slovovali ryby před 
vítaným odbagrováním nánosů 
ulpívajících na dně koryta Tichávky. 
 

Alena Korčeková   
  

    

 

TABATA - INTERVALOVÝ TRÉNINK V TICHÉ 
 

Intervalový trénink  je cvičení, při kterém se střídají úseky s velkou intenzitou zatížení a 

odpočinkem. 
 

Vždy každé pondělí od 19:00 do 20:00 hodin  

v tělocvičně v Tiché. 
Začínáme 12. září 2022 !! 

 

Těší se instruktorka Dana Kocourková, tel. kontakt: 605081490 
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  Inzerce 
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Manželský pár koupí  
pozemek 

nebo rodinný dům k rekonstrukci. 
Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel. 603 111 528 
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TICHAVSKÝ ZPRAVODAJ – vydává Obec Tichá, 742 74 Tichá č. 1, IČ 00298476 
Ev. č. MK ČR E 10 155, Grafická úpravy a tisk – Obecní úřad Tichá, vydáno 750 ks 

č. 4/2022 vydáno k 31. 8. 2022, vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího vydání 16. 10. 2022 
E-mail: obecni.urad@ticha.cz               Telefon: 556 858 128 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


Příloha  Tichavského  zpravodaje  č. 04/2022  
 

 
 

Restaurování kříže na novém hřbitově  
• pořízení restaurátorského záměru na obnovu kříže, a dále projektové dokumentace na 

opravu schodišťových stupňů a zpevněné plochy - realizace 2021 z vlastních zdrojů 

• realizace celého díla – 2021; na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 112 tis. Kč od 
Ministerstva zemědělství ČR 

 

Instalování čtyř solárních svítidel na veřejném prostranství před místním 
hřbitovem - realizace 2022; z vlastních zdrojů 
 

Umístění zpomalovacího prahu na místní komunikaci ke hřbitovu - realizace 2022; 

z vlastních zdrojů 

 
 

Rekonstrukce základní školy – nová otopná soustava, přestavba vnitřních prostor 
školní družiny, stavební úpravy jídelny  
• pořízení projektové dokumentace - realizace 2020 / 2021 z vlastních zdrojů 

• realizace celého díla – 2021; z vlastních zdrojů 
 

Instalace dvou světelných panelů „Řidiči pozor škola“ před mateřskou a základní 

školou - realizace 2022; z vlastních zdrojů 

 

Výkup pozemků pro výstavbu stezky pro chodce a cyklisty v trase Tichá – 
Frenštát p.R. - realizace 2021 / 2022; z vlastních zdrojů 
 

Výkup pozemků pro výstavbu chodníkových těles na dolním konci obce  
- realizace 2021 - 2023; z vlastních zdrojů 

Ohlédnutí  na  hlavní  investiční  a  neinvestiční  akce 
uskutečněné v obci Tichá v  roce  2021  a  2022 (k 31. 8. 2022) 
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Výstavba zpevněné plochy před areálem sběrny elektroodpadů - realizace 2021; 

z vlastních zdrojů 
 

Zhotovení oplocení včetně branky a pojezdové brány u sběrného dvoru, č.p. 409 
(technické zázemí obce za základní školou) - realizace 2021; z vlastních zdrojů 
 

Rekonstrukce objektu č.p. 500 – bývalá sauna 
pořízení projektové dokumentace - realizace 2021; z vlastních zdrojů 
 

Bourací práce objektu č.p. 452 – bývalý Svazarm 
pořízení projektové dokumentace - realizace 2021; z vlastních zdrojů 
 

Vydání brožury „Obec Tichá – od historie po současnost“  
realizace – 2022 ve spolupráci se spolkem Tichánek z.s.; spolufinancováno z Grantového 
programu Plzeňského Prazdroje – Radegast lidem 2020 
 

Rekonstrukce chodníkového tělesa u fotbalového hřiště (mezi č.p. 24 – 464)  
• pořízení projektové dokumentace - realizace 2021; z vlastních zdrojů 

• v r. 2022 podána žádost o dotaci - na realizaci byla přislíbena dotace v max. výši 400 tis. 
Kč od Moravskoslezského kraje   

 

Stavební úpravy budovy č.p. 243 – komunitní dům (zahrádkářský dům) 
pořízení architektonické studie a následně projektové dokumentace - realizace  
2021/ 2022; na realizaci PD byla přislíbena dotace v max. výši 400 tis. Kč od 
Moravskoslezského kraje 
 

Modernizace vybavení komunitního domu č.p. 243 (zahrádkářský dům) – pořízení 
nových stolů a židlí 
realizace – 2022; na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 455 tis. od Státního 
zemědělského intervenčního fondu 
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Rekonstrukce budovy č.p. 295 – KARMEL (sanace zdiva, oprava fasády a říms, 
zkvalitnění zázemí denního stacionáře) 
• pořízení projektové dokumentace - 

realizace 2021 z vlastních zdrojů 

• realizace díla – 2022; na realizaci byla 

poskytnuta dotace ve výši 500 tis. Kč od 

Moravskoslezského kraje, a dále byla 

přislíbena dotace v max. výši 2,78 mil. Kč od 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR (IROP) 
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Rekonstrukce objektu č.p. 278, mateřská škola - sanace zdiva, stavební úpravy suterénu  
a 3. oddělení 

• pořízení projektové dokumentace - realizace 2021 z vlastních zdrojů 

• realizace celého díla – 2022; z vlastních zdrojů 

Pořízení 9 ks kontejnerů na tříděný odpad  
- realizace září / říjen 2022 za dotační podpory Ministerstva životního prostředí ČR (OPŽP) ve 
spolupráci se Sdružením měst a obcí východní Moravy 
 

Pořízení nových autobusových přístřešků pro zastávku „U lomu“  
- realizace podzim 2022; z vlastních zdrojů 
 

Výměna části oplocení pozemku parc. č. 16 u objektu KARMEL 
- realizace podzim 2022; financování z vlastních zdrojů 
 

Instalace zpomalovacího prahu na místní komunikaci u č.p. 533 (Fialovice)  
a č.p. 244 (Žuchov) 
- realizace podzim 2022 / jaro 2023; z vlastních zdrojů 
 

Instalace elektronického informačního panelu do zastávky „rest. Fojtství“  
- realizace konec roku 2022 ve spolupráci s firmou KODIS s.r.o. 
 

Rekonstrukce chodníkového tělesa u fotbalového hřiště (mezi č.p. 24 – 464) 
- realizace do konce roku 2022; na realizaci byla přislíbena dotace v max. výši 400 tis. Kč od 

Moravskoslezského kraje  
 

Výkup pozemků pro výstavbu stezky pro chodce a cyklisty v trase Tichá – 
Frenštát p.R. – realizace 2022 / 2023; z vlastních zdrojů 
 

Pořízení vybavení pro JSDH Tichá  
- byla podána žádost o poskytnutí dotace z programu Státního zemědělského intervenčního fondu 

(max. výše podpory 80% způsobilých výdajů) 
 

Realizace stavebních úprav budovy č.p. 243 – komunitní dům (zahrádkářský dům) 
- záměr podání žádosti o dotaci v době vyhlášení výzvy v rámci národních dotačních titulů či 

operačních programů EU (MMR příp. OPŽP) 
 

Realizace rekonstrukce objektu č.p. 500 – bývalá sauna - záměr podání žádosti o dotaci 

v době vyhlášení výzvy v rámci národních dotačních titulů či operačních programů EU (MMR příp. 
OPŽP) 

Investiční  a  neinvestiční  akce  ve  stádiu  rozpracovanosti 
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