
 

 

 
Vážení spoluobčané, 
 

je vhodné zmínit, že proběhly komunální volby 2022 a je na místě poděkovat všem, kteří se volebního aktu 
zúčastnili, a to jak z řad kandidátů, tak především z řad voličů, a vyjádřili tím svůj názor, jakým směrem by se 
v budoucích letech měla obec ubírat. Za SNK Tichánek mohu říci, že si velmi vážíme podpory, které se nám 
dostalo, a to i vzhledem k navýšení počtu mandátů (8) v obecním zastupitelstvu, což je nejen pro mne osobně 
zavazující a s odpovědností spojené. Dále získala 2 mandáty místní ODS a 1 mandát byl udělen KDU-ČSL. Všem 
dosavadním i novým zastupitelům přeji mnoho sil a elánu k přispění k rozvoji naší obce, ke konstruktivním jednáním 
ve prospěch a v zájmu obce Tichá. Funkce zastupitele představuje i samotnou tvůrčí činnost  
v kolektivní spolupráci a týmovém duchu v rámci obecního prospěchu, nikoliv osobního úspěchu. Velké poděkování 
patří i zastupitelům, kteří pracovali v zastupitelstvu někdy i několik volebních období, ale dále v této činnosti již 
nepokračují. Přesto i tak budou pro obec stále přínosem, a to nejen tím, že budou členy výborů či komisí obce. 
Některé výbory a komise obce, tak jak vyplývá jejich název ze zákona o obcích, budou pracovat v částečně 
obměněných složeních. Velkou zásluhu o pozvednutí kulturních akcí na mnohem vyšší level v Tiché má především 
předseda kulturní komise pan Zdeněk Srněnský, kterému patří největší díky. Samozřejmě není to o jednotlivci, 
poděkování patří i všem jeho příznivcům a členům komise, a to často nejen kulturní. Opětovně je nutno zdůraznit, 
že se vždy jedná o práci kolektivní. Vzhledem k tomu, že kulturní, sociální i komisi životního prostředí povedou 
v nadcházejícím volebním období jiní, děkuji všem za odvedenou práci a novým předsedům i novým či staronovým 
členům přeji mnoho pěkných nápadů, podnětů a dostatek energie a pochopení od svých blízkých. 
 

K cíli již dospěly práce na chodníkovém tělese na dolním konci 
Tiché. Chodník je položen v celé plánované trase dle projektu 
„Chodníkové těleso - úsek Zastávka U lomu – Travertinová 
kaskáda“. Než byly stavební práce započaty, vedení obce již od 
března 2022 dlouhodobě požadovalo po Správě silnic MSK, aby 
avizovanou rekonstrukci propustku u bývalého dolního obchodu 
časově sladili a pracovně harmonizovali právě s umísťováním 
chodníkového tělesa v dané lokalitě. Přislíbená časová koordinace 
během letních měsíců však nebyla ze strany SSMSK z různých 

pohnutek dodržena, a tak 
nyní bohužel budeme 
nuceni přihlížet tomu, že 
se nově dokončený chodník v úseku s propustkem bude rozebírat. Je to 
přinejmenším mrzuté, ale přesně vypovídající tomu, co se děje napříč 
naší republikou z hlediska koordinací prací i myšlenek… Rekonstrukce 
propustku včetně dočasného dopravního značení by měla probíhat do  
2. poloviny listopadu, a to zhotovitelem akce firmou INGDOP s.r.o. 
Útěchou nám může být snad pouze pohled na pěší pohybující se již 
mimo vozovku po chodníku a také na nové autobusové přístřešky, které 
byly již před krmáší v obou směrech na zastávce U lomu osazeny. 

 

Vzhledem k tomu, že podzimní rovnodennost bezesporu avizuje nadcházející chladné období, přeji mnoho 
hřejivých okamžiků se svými přáteli a blízkými, v pracovním i jiném kolektivu, s veselím spojeným s mílovými kroky 
blížícím se adventem.  
                                                 Mějte klidné dny.      Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
        
 

  Slovo  starostky 
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Školáci spolu s panem ředitelem, 
starostkou a místo-starostkou 
obce využili krásného slunečného 
pod-zimního dne a u příležitosti 

připomenutí si 104. výročí 
vzniku samostatného 
Československého státu se 
sešli u památné lípy  
před hřbitovem. Památná lípa byla 
vysazena při stém výročí založení 
republiky 28. října 2018. 
Lípu žáci ozdobili společně 
trikolorovými motýlky, kmen 
pomohli obalit do trikolorových 
barev, zazpívali si a pobavili se na 
téma republika s paní starostkou. 
 

 
 

OBECNÍ KALENDÁŘ  2023 
 

Stejně jako v minulých letech i letos pro vás 
připravujeme obecní stolní kalendář pro rok 2023, ve 
kterém se můžete těšit na známá místa obce Tichá 
ztvárněná formou pohlednic barevných kreseb 
včetně kalendária se zapsanými plánovanými 
akcemi v obci. 
 

Kalendář bude v prodeji začátkem prosince.  
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   Ze  zasedání  č.  28  Zastupitelstva  obce  Tichá   dne  21. 9. 2022 
 

ZO schválilo: 

• odkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 pozemku parc. č. 1655/21 k.ú. Tichá na Moravě o celkové 
výměře 1189 m2 od VIAGEM a. s., IČO 04817320, za celkovou cenu 3567 Kč 

• podání žádosti příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Tichá a realizaci projektu přírodní zahrady z dotačního titulu 
Ministerstva životního prostředí v rámci programu Národního programu Životní prostředí, výzva 5/2022: 
Přírodní zahrady 

• přijetí dotace v limitní výši 11 401 641 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

• realizaci výměny části oplocení pozemku parc. č. 16 k. ú. Tichá na Moravě a bere na vědomí nejnižší podanou 
nabídku ve výši 1 107 252,85 Kč s DPH od NH stavby s. r. o., IČO 28980697  

• rozpočtové opatření č. 16/2022 

• pořízení vybavení pro JSDH Tichá v rámci 6. výzvy MAS Lašsko, z. s. Programu rozvoje venkova pro operaci 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, Fiche 11 Základní služby  
a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

 

ZO vzalo na vědomí: 

• Informaci o schválení příspěvku na akci "Výstavba chodníkového tělesa v Tiché, etapa "Zastávka u Lomu - 
Travertinová kaskáda"" 

• rozhodnutí starostky obce Tichá č. 441/2022 - 453/2022 

• Zprávu o daňové kontrole Finančního úřadu pro MSK, Odd. kontroly zvláštních činností III, Frýdek-Místek 

• protokol č. VSK-01-2022 o provedené kontrole u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá 
dne 27.06.2022 

• Zápis z jednání Komise pro likvidaci majetku konané dne 29.08.2022 
 

ZO pověřuje starostku obce: 

• prověřením požadavku Charity Frenštát a požaduje specifikaci pořizované elektroniky pro žáky z Ukrajiny v ZŠ 
Tichá 

 

   Ze  zasedání  č.  1  Zastupitelstva  obce  Tichá   dne  19.  10. 2022 
 

ZO schválilo: 

• zvolení jednoho místostarosty.  

• pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva uvolněni.  

• veřejnou volbu starosty a místostarosty.  

• zvolilo starostkou obce Mgr. Michaelu Štefkovou.  

• zvolilo místostarostkou obce Mgr. Danu Kocourkovou.  

• pětičlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor.  

• zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Jiřího Trinkewitze.  

• zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Petra Bordovského.  

• zvolilo členy finančního výboru: Ing. Zdeňka Slačíka, Ing. Danielu Fusovou, p. Danu Hoppovou, p. Jaroslava 
Mikesku.  

• zvolilo členy kontrolního výboru: p. Jiřího Kundráta, p. Aleše Kociána.  

• odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 808 Kč za měsíc.  

• odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši: neuvolněný člen ZO - předseda finančního výboru 
3 000 Kč, neuvolněný člen ZO - předseda kontrolního výboru 2 000 Kč, neuvolněný člen ZO - člen finančního 
výboru 2 000 Kč, neuvolněný člen ZO - člen kontrolního výboru 1 500 Kč, neuvolněný člen ZO - předseda 
komise 2 000 Kč, neuvolněný člen ZO - člen komise 1 500 Kč  

• v souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za 
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.  

• pověřilo starostku obce k provádění rozpočtových opatření do výše 200 tis. Kč včetně, a to v oblasti příjmů, 
výdajů a financování po celé volební období 2022-2026.  

• pověřilo starostku obce k provádění rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu v případě rozpočtových 
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů do rozpočtu obce, a to v oblasti příjmů, 
výdajů a financování po celé volební období 2022-2026.  

 Informace  obecního  úřadu  
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• pověřilo starostku obce k provádění rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu v období od posledního 
zasedání zastupitelstva v roce do konce kalendářního roku, a to v oblasti příjmů, výdajů a financování po celé 
volební období 2022-2026.  

• zvolilo Mgr. Ondřeje Švrčka členem školské rady. 

• Mgr. Michaelu Štefkovou, starostku obce, jako určeného zastupitele pro pořizování a změnu územního plánu 
obce Tichá pro volební období 2022-2026.  

• pověřilo členy zastupitelstva obce Ing. Petra Bordovského, p. Aleše Kociána, p. Jiřího Kundráta, p. Josefa 
Špačka, Ing. Jiřího Trinkewitze, Mgr. Ondřeje Švrčka, p. Jaroslava Mikesku výkonem občanských sňatků  
a slavnostních obřadů, při jejich provádění jsou oprávněni používat závěsný odznak se státním znakem České 
republiky.  
 

ZO vzalo na vědomí: 

• vydaná rozhodnutí starostky obce č. 454 - 466/2022. 
 

 

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

   Zpráva  okrskové  volební  komise  v  Tiché 
 

Výsledek hlasování voleb konaných ve dnech 23.-24.09.2022 do zastupitelstva obce Tichá  
na volební období 2022-2026: 
 

Počet osob zapsaných do seznamu voličů: 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 
Počet odevzdaných úředních obálek: 
Procento účasti: 

1 476 
854 
847 

57,86% 

  

Jméno, příjmení, volební strana 
zvolených členů zastupitelstva obce Tichá 

Počet 
hlasů 

Jméno, příjmení, volební strana 
zvolených členů zastupitelstva obce Tichá 

Počet 
hlasů 

Michaela Štefková, SNK Tichánek 609 Dana Kocourková, SNK Tichánek 533 

Vratislav Zeman, SNK Tichánek 566 Jiří Kundrát, SNK Tichánek 531 

Petr Bordovský, SNK Tichánek 562 Josef Špaček, ODS 218 

Aleš Kocián, SNK Tichánek 560 Ondřej Švrček, ODS 218 

Ladislav Kundrát, SNK Tichánek 552 Jiří Trinkewitz, KDU-ČSL 133 

Jaroslav Mikeska, SNK Tichánek 535   

 

Výsledek hlasování II. kola voleb konaných ve dnech 30.09.-01.10.2022 do Senátu Parlamentu ČR 
za volební okrsek Tichá: 
 

Počet osob zapsaných do seznamu voličů: 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 
Počet odevzdaných úředních obálek: 
Procento účasti: 

1 475 
291 
291 

19,73% 

Jméno a příjmení vítězného kandidáta 
Počet 
hlasů 

 Ivana Váňová, MBA 182 

 

 

Další podrobné informace naleznete na stránkách Českého statistického úřadu https://www.volby.cz/.  
 

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

   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 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.   

 

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.volby.cz/
https://www.ticha.cz/obecni-urad/
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  Žádáme občany, aby průběžně OŘEZÁVALI  větve stromů a keřů zasahujících 

ze soukromých pozemků (zahrad) nad místní komunikace, a to z důvodu nutnosti zajištění řádného  
a bezpečného průjezdu svozového vozidla odpadů.  

Dále žádáme o NEPARKOVÁNÍ vozidel v těsné blízkosti místních komunikací, kde při zimní 

údržbě (shrnování sněhu) může dojít ke kolizi!             Děkujeme. 
 

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

  OZNÁMENÍ 

       Oznamujeme, že v 1. polovině listopadu 2022 bude v naší obci prováděna deratizace 
       kanalizací odbornou firmou DDesinDer, s.r.o. z Oder, tel. 603 494 489.   
 

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

  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. 

 

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

  PODĚKOVÁNÍ 

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

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

 Pod záštitou starostky obce Tichá proběhla dne 8. září přednáška „Konzultace k dopadům současné  
energetické krize“  v domě zahrádkářů v Tiché, kteří rádi propůjčili své prostory k této akci.   
Přednášející p. Delina ze společnosti ČEZ vysvětlil, jak energetický trh funguje nejen v ČR, ale i v Evropě. 
Posluchači získali tipy, jak snížit spotřebu energií v domácnosti, jak se připravit na rány do rozpočtu nebo jaké 
vyhlídky nás čekají v blízké budoucnosti či jiné otázky. Kdo měl zájem, mohl využít bezplatnou konzultaci své 
domácnosti.   

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

   JUBILANTI 
 

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

     významných životních výročí v měsících listopad  a  prosinec  2022: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

                    50 let manželství  „ZLATOU  SVATBU“  oslavili 
Zdeněk  a  Věra  Šustalovi 

 

                  55 let manželství  „SMARAGDOVOU  SVATBU“  oslavili 
Jan  a  Marta  Švrčkovi 

 

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. 

 

70 let 
 
 
 
 

75 let 

Jaroslav Merta 
Marie Lišková 
Zdeněk Vyvial  
Eduard Pavlica 
 

Jiřina Kutějová 

80 let 
 

87 let 
 

88 let 
 

89 let 
 

90 let 

Josef Balcárek 
 

Alois Knebl 
 

Ludmila Bílková 
 

Gizela Hegedüšová 
 

Marie Pargáčová 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
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Vernisáž s fotografiemi místního občana 
pana Petra Šiguta proběhla za četné účasti zájemců 
 

Místní pěvecký sboreček navodil v podvečer 15. září veselou 
náladu. Občerstvení a dodatečný dárek ke kulatým narozeninám 
autora zajistilo vedení obecního úřadu.  
Pan Petr Šigut, i nám již známý fotograf, přijal pozvání k zahájení 
výstavy, s návštěvníky besedoval, přidal pár vzpomínek 
z atraktivních cest světem, rozdal autogramy do knihy i na 
pohlednicové fotografie. 
  

Výstava Naše Beskydy vítá ve výstavní síni kulturního domu 

návštěvníky každý čtvrtek v době od 16 do 18 hodin,  
a potrvá do 17. listopadu 2022. 
 

Během výstavy nabízíme v předvánočním období atraktivní dárky 
s fotografiemi Petra Šiguta: 
 - nástěnný kalendář fotografií pro rok 2023 za 200 Kč 
 - kniha Naše Beskydy za 500 Kč. 

                                                                                                    
Alena Korčeková, správce výstavní síně 

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

Konec 1. světové války – Den válečných veteránů 
Obec Tichá si dovoluje pozvat širokou veřejnost na pietní setkání ke dni válečných veteránů – ukončení 

1. světové války, a to v pátek 11. listopadu v 11.00 hod u pomníku padlých u hasičárny. 

Zastavme se alespoň na malou chviličku a věnujme tichou vzpomínku všem, kteří neměli to štěstí a za 
svoji vlast, národ a přesvědčení položili svůj život.                  Všichni jste srdečně zváni.                             
 

Poděkování 
Právě končí osmileté období Komise pro kulturu a historii obce Tichá ve stávajícím složení, které jsem měl možnost 
předsedávat. Když se ohlédnu, vidím dobře odvedenou práci, velkou spoustu strávených hodin, ale také ohromný 
vzestup kulturního dění v obci z téměř nuly na dnešních až 10 kulturních akcí ročně. Myslím si, že se akce většinou 
povedly, těšily se velké účasti návštěvníků, ale samozřejmě, vždy je co zlepšovat. 
 

První schůze KKaH z celkových 37 proběhla 26. října 2014, kdy měla komise 9 členů. Někteří svou činnost ukončili 
již během prvního volebního období, naopak pak ve druhém období přibyli členové noví. Celkem se tak podílelo 
na kulturním dění za 8 let 20 osob. Na samotných akcích jsme strávili zhruba 700 hodin a okolo  
500 hodin zabraly přípravy. 
 

Během dvou funkčních období se podařilo uskutečnit 94 kulturních akcí, na kterých vystoupilo na  
170 účinkujících jednotlivců, skupin a kapel, v celkovém počtu cca 2600 osob. Filmový den, který se stal velmi 
populárním, se podařilo uskutečnit celkem 11x. Divadelní představení s nejrůznějšími spolky, různých žánrů 
proběhlo 9x. Nejúspěšnější a neodmyslitelná kulturní akce Kácení a potažmo Stavění májky se podařilo uskutečnit 

 Komise  pro  kulturu  a  historii  
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6x. Mezi další kulturní počiny patří adventní a novoroční koncerty, krmášová zábava, planetárium, rozsvícení 
vánočního stromu, letní kino, nadační den, odhalení pamětní desky, den veteránů a jiné. Ve spolupráci jsme pak 
mohli uvést několik výstav s různými tématy.  
 

Chtěl bych však dnes hlavně moc poděkovat všem členů, kteří kdy v kulturní komisi pracovali, za jejich odvedenou 
práci a obětavost na úkor jejich rodin a svého volného času. Bylo mi ctí s vámi spolupracovat. 
 

Zde přikládám pro zájemce drobné statistiky:   
                  Přehled členů komise 2014 – 2022 

 
 

   Zdeněk Srněnský, dosavadní předseda komise pro kulturu a historii 
 

 

Běh o pohár starostky 
V pátek 2. září 2022 na fotbalovém hřišti v Tiché se konala tradiční sportovní akce BĚH O POHÁR STAROSTKY.  
Mimo stanovené kategorie získali pohár za obdivuhodný sportovní výkon pan Zdeněk Liška a Danek Mičulek.  

Děkujeme všem zúčastněným a vítězům srdečně gratulujeme. 

Taneční pro dospělé 2022 
Dne 7. října 2022 v tichavském kulturním domě začal po skoro dvouleté kovidové pauze opět již tradiční velice 
oblíbený kurz tanečních pro dospělé. I letos je účast veliká, je přihlášeno 15 tanečních párů, a to nejen z Tiché, 
ale i blízkého okolí. Tento kurz bude probíhat každý pátek a bude zakončen v sobotu 26. listopadu závěrečnou 
kolonou s živou hudbou.  
 

 Komise  pro  mládež  a  sport   
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Drakiáda 
V neděli 9. října 2022 jsme se 
sešli na kopci ,,Na Vrchu“, kde 
jsme si polétali s draky na již 
třetím ročníku drakiády. Ještě 
ráno nikdo nevěřil, že by draci 
mohli létat, protože se nepohnul 
ani lísteček na stromě. 
Odpoledne při vystoupání na 
kopec nám začalo krásně svítit 
sluníčko, a také se rozfoukal 
vítr. Díky tomu byla účast hojná 
a na obloze neustále létalo 
téměř 40 draků. Ke konci akce 
všechny děti dostaly sladkou 
odměnu a byli oceněni nejlépe 
létající draci koupení a také 
jeden doma vyrobený drak. 
Draky pouštěly děti, rodiče,  
a dokonce i babičky  
a dědečkové. Všichni jsme si 
létání moc užili. Děkujeme 
všem, kteří s námi vyšli kopec  
a zúčastnili se této hezké 
podzimní akce.   

                Aleš Kocián, dosavadní předseda komise pro mládež a sport   

Sté narozeniny oslavila ve Frenštátě pod Radhoštěm naše občanka, paní Božena Marková.  

Pobývá již tři roky v domově Hortenzie, s úsměvem a ve výborné náladě přijala blahopřání k životnímu výročí od 

starostky naší obce.  Paní Mgr. Michaelu Štefkovou doprovodil i ředitel domova, Mgr. Marian Žárský. 

Alena Korčeková 
 

Nové zahradní kompostéry o objemu 1.050 l, které pořídila obec Tichá ve spolupráci se Sdružením měst  
a obcí východní Moravy za dotační podpory OPŽP (Ministerstva životního prostředí ČR), předali občanům koncem 
září členové komise životního prostředí. Kompostéry tak mohou již v těchto podzimních měsících plnit svou 
užitečnou funkci v zahradách občanů Tiché.                                 Jaroslav Mikeska ml., nový předseda komise ŽP  
 
 

  Vážení rodiče, občané Tiché, 
 

před nedávnem nám začal nový školní rok a již jsou za námi 2 měsíce ve školních lavicích. Prvňáčci se již ve škole 
osmělili a navázali nová přátelství. Školním rokem je svědomitě provází paní učitelka Horáková a holub Emil. Žáci 
dalších ročníků již mají za sebou řadu písemek a testů a bezpochyby jsou o několik kroků dále na jejich cestě 
vzděláváním.  
 

Školní rok není pouze o učení. Je taky o zážitcích a aby jich bylo dostatek, tak nás navštívil Kosmický stan, 
sportovně jsme si zasoutěžili v Závodě o nejrychlejšího běžce a Ti nejstarší navštívili Svět techniky v Dolních 
Vítkovicích. SDH Tichá nás pozvalo na prohlídku hasičárny a ukázku techniky.  
 

Kdo má rád kroužky, tak si taky přijde na své. Žáci se mohou přihlásit do korfbalu, hudebně-dramatického kroužku, 
tanečního kroužku, origami, Věda nás baví, náboženství, estetického kroužku a nově nabízeného přírodovědného 

 Komise  sociální  

 Mateřská  škola  a  základní  škola  Tichá  

 Komise  životního  prostředí  
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kroužku. Prvňáčci se ve velkém počtu zapojili do kroužku angličtiny. Zároveň 70 žáků dochází do školní družiny, 
která nabízí pestrý program, při kterém se nelze nudit. 
 

Pokud někdo potřebuje pomoci s porozuměním učiva nad rámec výuky, popřípadě jen něco dovysvětlit, tak může 
využít doučování, které probíhá v každé třídě jednou za týden. Rodiče dostali opět nabídku nakoupit pracovní sešity 
pro domácí vzdělávání od nakladatelství Pierot. 
 

Rodiče měli možnost přihlásit jejich děti do Logické olympiády. Jsme rádi, že nabídky řada rodin využila  
a absolvovala online test. Online test dopravní výchovy čekal na všechny žáky 2.-5. třídy. V květnu se bude test 
dopravní výchovy opakovat, abychom zjistili, jestli se žáci zlepšili. 
 

Pro předškoláky školka nově poskytuje Metodu dobrého startu, která má napomoci rozvoji psychomotoriky  
a celkově děti připravit na přestup do základní školy. Tým šesti učitelek a dvou asistentek děti svědomitě všestranně 
rozvíjí. Vše je samozřejmě podmíněno spoluprací s rodiči dětí. 
 

Tento školní rok je již 115., proto chceme rodiče a veřejnost pozvat 15. prosince na 115. výročí školy a vánoční 
jarmark. S tím se pojí i naše výzva k veřejnosti – pokud máte fotografie školy z Vašich školních let, tak je neváhejte 
dodat do školy do 5. prosince. Máme zájem i o záběry školní budovy. 
Níže uvádíme výběr z článků, které také naleznete na www.zsticha.cz.  

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

http://www.zsticha.cz/
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Kosmický zážitkový stan 
Na páteční dopoledne, 16. 9., byl pro děti ze ZŠ Tichá připraven program od pana magistra Petra Šáška s názvem 
"Kosmický zážitkový stan". Děti byly rozděleny do skupin podle věku a pro každou skupinu byl vytvořen speciální 
program. Děti nejprve v kosmickém stanu zhlédly video, které jim vysvětlilo mnoho nových pojmů týkající se 
vesmíru. Poté společně hrály hry, jež byly tematicky taktéž zaměřené na vesmír. Děti byly z programu opravdu 
nadšené a ve třídě poté společně sdílely spoustu zážitků a nových vědomostí, které si odnesly. 
My se již nyní těšíme na další akce, které nás budou po celý školní rok provázet, a které nám zpestří naše vyučovací 
dny.                                                                                            Mgr. Kateřina Horáková, DiS., třídní učitelka 1. třídy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učíme se prakticky 
Proč nevyzkoušet výuku v laboratoři nebo ověřit si 
fungování fyzikálních a matematických zákonů mimo 
školu? Vzali jsme si batohy, svačinu a s očekáváním 
novinek se vydali do Světa techniky v Dolních Vítkovicích. 
Brzký ranní odjezd v nepříjemném podzimním počasí byl 
vyvážen praktickou výukou z matematiky s názvem Kouzlo 
zrcadlení zaměřenou na souměrnost. Ti starší se ve dvou 
menších skupinách vystřídali v chemické laboratoři, kde si 
vyzkoušeli roli badatelů v bílých pláštích. Ověřovali 
hypotézu, zda-li je kapka vody totéž jako kroupa. Od 
zahřívání kousku ledu přes proces rychlého tuhnutí až po 
sublimaci a kouzlením se suchým ledem 90minutová lekce 
vyčarovala nadšení a rozzářené oči našich žáků. 
Další část jsme strávili zkoušením protetických pomůcek, 
jízdy na invalidním vozíku, výměnou kol na malé formuli, 
výrobou lžičky či sledováním procesů v lidském těle. Někteří stihli i 3D film s názvem Tajemství Pacifiku o životě 
nad i pod hladinou oceánu. 
Nabídka aktivit pro děti byla tak bohatá, že nebylo možné vše stihnout. Proto se těšíme na další výukové programy  
a věříme, že budeme moci toto centrum navštívit. 
Nutno podotknout, že akce proběhla v rámci projektu OKAP a děti měly akci zdarma. 

Mgr. Marcela Žingorová, třídní učitelka 5. třídy 

Závod o nejrychlejšího běžce 
V úterý 13. září uspořádala ZŠ a MŠ Tichá soutěžo nejrychlejšího běžce. 
Počasí nám přálo, byl krásný slunečný podzimní den. Žáci všech ročníků základní školy a mateřské školky  
s nadšením soutěžili v běhu na 40 m a 60 m. Zároveň se snažili vybojovat stupeň vítězů, diplom a sladkou medaili. 
Ceny se podávaly jak v dívčí, tak i v chlapecké kategorii. Celou soutěží se nesl duch soutěživosti  
a povzbuzováni, mezi žáky panovala dobrá nálada. 
Poděkování patří manželům Konečným, kteří běžeckou dráhu ve svém volném čase připravili  
a pomáhali nám. 
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Tímto bych také chtěla pogratulovat všem vítězům a poděkovat zúčastněným. Nyní nezbývá než se těšit na další 
ročník této úspěšné akce.                                                Kateřina Kociánová, vedoucí vychovatelka školní družiny 
 

Pouštění draků 
Jako každý rok jsme 6.10.2022 s žáky zaplnili oblohu barevnými draky jak vlastní výroby, tak zakoupenými. 
Společně jsme se vydali na nejbližší tichavský kopec, kde se snad každý drak vznesl vzhůru do oblak a nechal se 
volně unášet podzimním větrem.                                                        Veronika Pitrová, vychovatelka školní družiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALÍ  HASIČI  V  LÉTĚ  ÚSPĚŠNĚ  BOJOVALI 
 

V současné části sezony se mladí hasiči spíše sehrávali. Nejen mezi sebou, ale také s mašinou, tu bylo třeba dát 
do kupy. Obojí, tedy sehrávání dětí i naladění mašiny jsme cvičně vyzkoušeli na soutěžích ve Výškovicích a ve 
Slatině, kde jsme žádných lepších výsledků nedocílili, ale sehrát se nám podařilo.  
 

Závišice - menší pohárová soutěž - starší žáci 1. místo 
Petřvaldík - noční soutěž - starší žáci 1. místo, mladší žáci 4. místo 
Frenštát p. R. - Floriánek cup, spojený s okrskovou soutěží - mladší žáci 2. místo, starší žáci 5. a 1. místo 
Studénka - starší žáci 3. místo 
Kunčice p. O. - starší žáci 3. místo, mladší žáci 4. místo se svým letošním nejlepším časem  
Mošnov -  starší žáci 2. místo 

 
Celkově se sezona 2022 
jednoznačně zařadila (co se 
týče úspěšnosti) na první 
místo v historii mladých 
hasičů v Tiché. 

                                                                                
Stanislav Kurečka,  

vedoucí hasičské mládeže 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sbor  dobrovolných  hasičů  / JSDH  obce  Tichá   



 

č. 05 – listopad / prosinec  2022                                    

 
 

 
Občané  využívají  službu  hasičů 
 

Tradičně 2x v roce probíhá v naší obci svoz 
velkoobjemového, železného a  nebezpečného odpadu.  
Hasičům pomáhají pracovníci obecního úřadu a na pořádek 
dohlížejí členové komise životního prostředí. 
 

                                                    Alena Korčeková  
 
 
 
 

• Ve dnech 4. až 6. října proběhl v kulturním domě bazárek dětských věcí na podzim a zimu. Kupující letos 
měli opravdu možnost velkého výběru oblečení i různých věcí jako například lyže, knihy, hračky nebo zimní 
brusle za velmi příznivé ceny. Zbylé věci, které prodávající neprodali a již dále nechtěli využít, byly předány na 
Charitu do Frenštátu p. R. Výtěžek z prodeje věcí bude použit na akce pořádané spolkem Tichánek. 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem dobrovolnicím, které pomáhají s organizací a kompletací věcí při příjmu  
i výdeji. Celkem se zúčastnilo sedmnáct dobrovolnic.  Jmenovitě děkuji především p. Piskořové L. a Zemanové 
M., které zajistily záštitu a hladký průběh celé akce včetně vyúčtování. 

 

• V neděli 6. listopadu 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 našim 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 p. 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 na podporu 

nejenom pro zdravá záda. Pokud neznáte techniku Kravmaga, představit nám ji přijde p. R. Zátopek. Toto 

cvičení sebeobrany je vhodné pro děti od 12 let až pro 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. 

 

• Začátkem jara proběhly Velikonoční dílny. Na tuto velmi zdařilou akci nyní navážeme dílnami s vánoční 

tematikou. Srdečně Vás zveme na akci „Ježíškova dílna aneb vánoční tvoření pro celou rodinu“, 

která proběhne v pátek 2. prosince 2022 v kulturním domě v Tiché od 16:00 do 20:00 hodin (viz 

plakátek uvnitř zpravodaje). Přijďte si zpříjemnit adventní čas a naladit se na vánoční atmosféru, a to vlastní 

výrobou tradičních vánočních dekorací, a přitom si zazpívat vánoční koledy. Veškerý materiál pro tvoření bude 

k dispozici. Vstup je zdarma, účtovány budou pouze hodnotnější dekorace použité při tvorbě. 

   V případě dotazů kontaktuje předsedkyni spolku Mgr. Danu Kocourkovou, tel.: 739 067 169 

 Spolek  Tichánek, z.s.  
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V červenci podnikli tichavští zahrádkáři zdařilý výlet na Jižní Moravu.  
V srpnu opět uskutečnili tradiční letní setkání v přírodě. 
 

U Dubánka vyrostlo moc pěkné posezení a obětavci tam přivezli ještě další lavičky, stoly a pohoštění. Výhledy na 
Beskydy jsou odtud nevídané. Pod šedesátiletým dubem se letos sešli zahrádkáři a jejich příznivci i v nejistém 
počasí. Přišli mezi nás i naši přátelé - profesor Baar s manželkou. Ten nás již nejednou provázel svojí 
dendrologickou zahradou. Pilní zahrádkáři opekli buřtíky a předseda František Vaněk zahájil naši akci. Pohovořil 
také o mnoha brigádách v sadu i v Domě zahrádkářů a pak jsme se všichni vyfotili. Prošli jsme si sad a v družném 
a kamarádském duchu poseděli a povídali si. Zazpívali jsme si při muzicírování našich zahrádkářů. Pohoštění bylo 
chutné, ale naše sousedské povídání nám narušil občasný deštík. Náladu nám to ovšem nepokazilo a seděli jsme 
dál pod deštníky. Večer se ale přihnala tak silná přeháňka, že jsme naše posezení museli ukončit. I přesto se 
jednalo o vydařenou přátelskou akci v přírodě. 
 

Od září se v naší moštárně pilně moštuje každou sobotu, pracovití zahrádkáři se podílejí na zpracování tichavských 
jablíček. Děkujeme dobrovolníkům z řad našich zahrádkářů za těžkou a obětavou práci v moštárně. 
 

Mimo pravidelné brigády se jistě všichni zahrádkáři těší na tradiční předvánoční akci Posezení u krbu v pátek 
16. prosince, kde budeme moci zhodnotit úrodu našich zahrádek a celou zahrádkářskou sezónu. 

Lenka Mladěnková, tajemnice ČZS Tichá  
 

 
 

 

V průběhu letních prázdnin se naši zápasníci zúčastnili dvou soustředění. První soustředění proběhlo 
společně s oddílem TJ Lokomotiva Krnov v Nivnici a druhé na Horní Bečvě společně s oddíly  
TJ Nový Jičín a Dukla Trenčín.  Tato soustředění byla pro naše borce skvělou přípravou na probíhající 
podzimní závody a výsledky se nyní pozitivně projevují.  
 

 ZO  Českého  zahrádkářského  svazu  Tichá  

SK Tichá  –  Oddíl  zápasu 
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Dne 10. září 2022 jsme mohli s dvouletým zpožděním uspořádat turnaj k výročí 25 let od 
založení našeho zápasnického oddílu v Tiché. Turnaj probíhal v místním kulturním domě 
a tradičně se jej zúčastnily všechny oddíly z našeho okolí a také jeden oddíl ze Slovenska (Dukla 
Trenčín). Zápasníci bojovali o pamětní medaile, které jsme nechali speciálně vyrobit na tento 
výroční turnaj. Medaile na turnaji předávala starostka obce Michaela Štefková a předseda  
SK Tichá Ondřej Švrček, za což jim ještě chceme touto cestou velice poděkovat. Naši zápasníci 
na tomto turnaji vybojovali tři 1. místa, tři 2. místa a devět 3. míst.  
 

Výsledky Mezinárodního turnaje k výročí 25 let od založení zápasnického oddílu v Tiché 
v zápase ve volném stylu: 
 

 Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 1. místo 

Večeřa Damián přípravka A 43 kg 1. místo 

Černota Pavel ml. žáci 57 kg 1. místo 

Šrubař Matěj přípravka C 31 kg 2. místo 

Valenta Mikuláš přípravka C 20 kg 2. místo 

Svobodová Barbora přípravka A 47 kg 2. místo 

Zátopková Eliška přípravka C 31 kg 3. místo 

Večeřová Nikol přípravka B 28 kg 3. místo 

Zátopek Ondřej přípravka B 35 kg 3. místo 

Bělohoubek Daniel přípravka B 39 kg 3. místo 

Zeman Ondřej přípravka B 29 kg 3. místo 

Zrubek Lukáš přípravka A 31 kg 3. místo 

Kocián Wiliam přípravka A 39 kg 3. místo 

Srněnský Sebastián přípravka A 52 kg 3. místo 

Svoboda Matěj ml. žáci 56 kg 3. místo 

Kocián Filip přípravka A 52 kg 4. místo 

Holášek Martin přípravka A 57 kg 4. místo 

Koliba Dominik přípravka A 57 kg 5. místo 

Hlavinka Viktor přípravka C 25 kg 5. místo 
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17.9.2022  PRIEVIDZA (SVK) - 48. ročník Medzinárodného 
turnaja mládeže a priateľstva v zápasení voľným štýlom 
 

Turnaje se účastnilo 225 závodníků z 32 klubů z 8 států: SVK, CZE, 
HUN, AUT, UKR, POL, SRB, SLO. 
 

 
24.9.2022  HRADEC KRÁLOVÉ  
Mezinárodní turnaj „ Akvasalon“ v zápase ve volném stylu  
 

Turnaje se účastnilo 116 závodníků z 19 oddílů a třech států (CZE, SVK, POL). Náš malý zápasnický oddíl v těžké 
konkurenci obstál a přivezl si z turnaje pohár za 1. místo v kategorii družstev. 
 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Srněnský Sebastián přípravka A 52 kg 1. místo 

Večeřa Damián přípravka A 43 kg 1. místo 

Zrubek Lukáš přípravka A 31 kg 1. místo 

Holášek Martin přípravka A 57 kg 1. místo 

Koliba Dominik přípravka B 57 kg 1. místo 

Bělohoubek Daniel přípravka B 39 kg 1. místo 

Černota Pavel ml. žáci 57 kg 2. místo 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 3. místo 

Kocián Filip ml. žáci 52 kg 5. místo 

Zátopek Ondřej přípravka B 35 kg 9. místo 

Zeman Ondřej přípravka B 28 kg 10. místo 

Jméno 
Věková  

kategorie 
Hmotnostní  
kategorie 

Umístění 

Večeřa Damian přípravka A 36 kg 1. místo 

Zrubek Lukáš  přípravka A 30 kg 2. místo 

Srněnský Sebastian přípravka A 52 kg 4. místo 
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1.10.2022 KATOWICE (POL) – XV. Memoriał im. Jana 
Czai i Jana Adamaszka  - GKS v zápase řecko-římském 
  

Jméno 
Věková  

kategorie 
Hmotnostní  
kategorie 

Umístění 

Zrubek Lukáš přípravka A 30 kg 2. místo 

Černota Pavel ml. žáci 57 kg 2. místo 

Večeřa Damian přípravka A 36 kg 5. místo 

Svobodová Barbora přípravka A 47 kg 5. místo 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 6. místo 

Svoboda Matěj ml. žáci 56 kg 7. místo 

 

 

 

 

8.10.2022 PRAHA - Mistrovství České republika mladších žáků v zápase ve volném stylu  

Jméno 
Věková  

kategorie 
Hmotnostní  
kategorie 

Umístění 

Černota Pavel ml. žáci 57 kg 3. místo 

Svoboda Matěj ml. žáci 57 kg 5. místo 

 
Gratulujeme Pavlovi k jeho prvnímu umístění na 
Mistrovství České republiky a věříme, že v příštím roce 
se mu podaří vybojovat titul. 

 
Sledujete nás i na sociálních sítích: 

 

 

 

          Ing. Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 
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Agility se psem 

     Jmenuji se Lucie Krpcová. Je mi 20 let a přibližně 11 let se věnuji agility. Agility byste si mohli představit jako 
obdoba koňského parkuru se sníženými překážkami. Psi zde pod vedením svých lidských parťáků (psovodů) 
překonávají určité překážky v předepsaném pořadí, v co nejrychlejším čase a pokud možno bez chyb, přičemž na 
ně po celou dobu dohlíží rozhodčí stojící uprostřed tohoto parkuru. Agility je otevřená soutěž pro všechny psy 
(někteří se na to hodí více, jiní méně), ať už s průkazem původu nebo bez něj. Agility dělíme na induviduální soutěž 
(což je psovod se psem, tvořící jeden tým) a soutěž družstev (4 závodníci v 1 družstvu). Na světové úrovni Češi 
patří pravidelně k nejlepším.  
 

     Mým skvělým parťákem, nejen pro agility, je pětiletá fena rasy Border Colie jménem Odye, se kterou běhám 
od roku 2019. Vycvičit psa běhajícího na závodní úrovni je dosti těžké. Obnáší to intenzivní tréninky, v našem 
případě minimálně 3x denně v krátkých časových úsecích strávených na parkuru a další čas strávený běháním, 
posilováním a následnou regenerací psa.  
 

     V letošním roce jsme se zúčastnily mnoha závodů. Zde vám přiblížím naše nejcennější úspěchy a zkušenosti.  
Pro sezonu 2022 jsem si stanovila nemalý cíl, a to kvalifikovat se na European Open 2022 v Belgii  
(EO = Mistrovství Evropy). Celou zimu jsme pilně trénovaly, ať jsme v co nejlepší formě. Kvalifikační závody, při 
kterých mohlo postoupit pouze 12 týmů v naší kategorii, probíhaly v Roudnici nad 
Labem a následně v Trutnově. Po prvním kole jsme skončili 21. ze 109 týmů, a to bylo pro nás velkou motivací  
k šanci reprezentovat ČR v Belgii. Druhé kolo bylo zároveň i kvalifikačním závodem na 
International Mix&Breed Championship (IMCA). A můj sen se zde splnil. Skončili jsme na krásném 10. místě, 
což znamenalo, že postupujeme jak do Belgie, tak i na IMCA do Itálie.  
 

     Začátek prázdnin jsme si zpříjemnily v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm, kde se konal největší závod v naší 
republice, proslulý Moravia Open. Účastní se jej i zkušení zahraniční závodníci, takže konkurence je zde 
veliká. Probojovaly jsme se až do finále a celkově skončily na krásném 2. místě. Po tomto závodě už zbývalo jen 
nechat Odyi regenerovat před odjezdem do Belgie.  
 

     European Open, závod v městečku Opglabbeek, necelých 1 200 km z domu. Největší závod, kterého jsme se 
mohly zúčastnit. Závodilo se od pátku do neděle. Naším cílem bylo vyzkoušet si to, užít a pokusit se o nějaký lepší 
výkon. I přesto, že jsem neočekávala v tak silné 
mezinárodní konkurenci v umístění, nervozita byla 
veliká a nervy hrály u obou z nás. Dopadlo to 
ještě hůř než jsem čekala. Podařil se pouze jeden běh, 
který jsme zaběhli na 76. místě z 312. Takže moje 
první reprezentace nebyla úplně ideální, ale zpětně to 
hodnotím jako výbornou zkušenost. IMCA se konala o 
3 týdny později ve Voghera (Itálie). Páteční den byl ve 
znamení jumping jednotlivců, z kterého jsme byly 
diskvalifikovány již na druhé překážce. Ano, tak 
potupně, čtete dobře... V sobotu se běžel závod 
družstev, ve kterém jsme v jumpingu skočili na 5. místě 
a v agility na 2. místě, celkově tedy na méně oblíbené 
bramborové pozici. Neděle byla posledním závodním 
dnem a konečně to cinklo! Zaběhly jsme čistě a 
nejrychleji, tím jsme vyhrály tento běh. Sice jsme 
nezískaly titul mistra, ale ten pocit, kdy člověk stojí na 
bedně a při tom hraje Česká hymna, to je k 
nezaplacení.   
 

     Tímto příspěvkem bych moc chtěla 
poděkovat Odyi, svým trenérům, rodičům a celé rodině 
včetně přítele, a taky obci Tichá za finanční podporu, 
která nám umožnila se alespoň části těchto soutěží 
zúčastnit.  

Lucie Krpcová 

  Tiskové zprávy 
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Územní pracoviště finančního úřadu 
E-mailové adresy pro příjem 

dotazů veřejnosti 

Telefonické linky pro 

zodpovídání dotazů 

ÚP v Novém Jičíně podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 111 

ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 111 

ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 111 
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  Inzerce 

Manželský pár koupí  
 pozemek 

nebo rodinný dům k rekonstrukci. 
Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel. 603 111 528 

Mladý pár z Tiché koupí 
pole, louku, zahradu 

v katastru obce Tichá. 
Dobrý přístup 

na pozemek vítán. 
Za nabídku budeme rádi 

na tel. 732 858 775. 
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