
 

Trochu z historie - V listopadu roku 2020 byl v médiích zveřejněn článek: Daniel Münich z institutu CERGE-EI 

poukazuje na to, že se obecní rozvoj neobejde bez dotací, které jsou však problematické. Získat dotaci na 

skutečné priority je velmi obtížné a obcím to bere spoustu energie. Stručně řečeno, systém dotačního financování 

rozvoje a dnes i údržby obcí dusí rozvoj země. „V přílišné záplavě malých a obtížně předvídatelných dotací se 

dnes vyznají jen agentury, které si obce musí průběžně často platit. Každá vypsaná dotace pak obsahuje spoustu 

nejrůznějších podmínek a omezení. Jednou je vypsána dotace na chodníky nové, tak a tak dlouhé, jindy pouze 

na opravy chodníků, ale s povinným budováním bezpečnostních prvků. Jednou dotace na opravy škol, ale už ne 

přístaveb, jindy pak dotace na přístavby, ale už ne na opravy, jindy pouze na nové výstavby.“ Jen málokdy se 

složité podmínky dotačního titulu trefí do reálných potřeb a priorit obce.  

 

Dále bylo v prosinci roku 2020 napsáno: Obcím se už podruhé sahá na nedotační peníze z rozpočtového určení 

daní (RUD). Byť tento problém není na první pohled moc vidět, považují ho ekonomové za podobně zásadní 

brzdu rozvoje České republiky, jako je neprovedená reforma školství či neprovedená reforma důchodového         

a daňového systému. Ekonomka Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity a členka iniciativy KoroNERV-

20, shledává daňové návrhy bez provedených reforem jako velice nešťastné. „Našim dětem byla ukradena 

budoucnost. Budou mít podstatně nižší důchody a podstatně vyšší daně než my.“ 

 

A teď trochu ze současnosti - 15.12.2022 vláda schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR  

2023–2024. Výzvou pro uskutečňování Akčního plánu bude tlak na flexibilitu, aby bylo možné reagovat na 

aktuální geopolitické vlivy, dopady rostoucích cen energií, inflaci až po nové „globální“ výzvy (změna klimatu, 

digitalizace), které mohou mít odlišné dopady na regiony, města a obce. 

 

A co na to obce? Momentálně samosprávy ví, že nic neví. Pravidla dotací, které bývaly pravidelně zveřejňovány 

v měsíci listopadu, doposud zveřejněny nejsou a nebudou jistě ani do Vánoc…určitě ne letošních… A tak pouze 

věřme, že dotace v budoucnu budou přehlednější a avizovány v dostatečném časovém předstihu.  

 

Přes tyto útrapy se může obec Tichá pochlubit doposud nejlepším a nejefektivnějším čerpáním dotací v rámci 

seskupení obcí Místní akční skupiny MAS Lašsko, kde obec Tichá získala dotační finanční prostředky přes  

7 tis. Kč na každého obyvatele. Pro srovnání druhá byla obec Hodslavice s 6,3 tis. Kč a následoval Lichnov  

s 4,4 tis. Kč na obyvatele. 

 

A tak zlepšeme si ještě o trochu více náladu a nalaďme se před blížícími se svátky dokumentem České televize 

z pořadu Náš Venkov publikovaného 10. 12. 2022, na odkazu webových stránek České televize:  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/422235100041010/ 

Tichá a magická, o tom, jak profesor Vladimír Baar nalezl v beskydské vesnici ideální místo pro svou vysněnou 

zahradu. Pořad Vám dá možnost nahlédnout na naši obec z mnoha zajímavých pohledů, a to nejen z dronu… 

 

Přeji Vám všem poklidné Vánoce, mnoho zdraví a štěstí do celého roku  2 0 2 3. 

 

        

                                                                                                     Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 
 

  Slovo  starostky 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/422235100041010/
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 Informace obecního úřadu  

Slovo místostarostky 

 
Vážení spoluobčané,  
 
dnes poprvé si Vás dovoluji oslovit s úvodním slovem našeho Tichavského zpravodaje v roli uvolněné 
místostarostky obce Tichá. Je to poprvé v naší historii, kdy se zřídil post uvolněného místostarosty(ky) v naší 
obci. Tento krok vnímám jako velký závazek. V předešlém volebním období 2018 – 2022 byli v obci Tichá dva 
neuvolnění místostarostové. To znamenalo plnění povinností pro obec pouze po pracovní době a v omezeném 
časovém pásmu. Bylo to velmi náročné skloubit dohromady rodinu, práci a post neuvolněné místostarostky.  
 
Původně pocházím z vesnice Vrbětice ve Zlínském kraji. Do obce Tichá jsem se „přivdala“, žiji zde již šestnáct let 
a cítím se zde býti doma. Vystudovala jsem magisterské studium na 
Ostravské univerzitě Obor management v sociální práci. Od samotného 
počátku, kdy jsem v obci neznala vůbec nikoho, jsem se začala 
angažovat do spolkového života (hlavně přes spolek Tichánek). Tato 
aktivita mi vydržela doposud a jsem již šestým rokem jeho předsedkyní. 
Nové projekty pro rozvoj obce a práce s lidmi mě velmi baví, naplňuje  
a věřím, že i vaše nové podněty budeme rozvíjet.  
 
Obracet se na mě můžete v oblasti sociální, školství, odpadů, 
zpravodaje, webových stránek, obecního facebooku, veškerých 
sportovních a kulturních akcí, výstavní síně a postupem času i dalších 
agend. 
 
Současná celosvětová situace je velmi složitá a dotýká se nás všech.  
O to více bych si velmi přála, aby v naší překrásné obci bylo méně 
závisti, zloby, více tolerance a občanského soužití.   
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála co možná nejkrásnější 
vánoční svátky v rodinném kruhu a do nového roku mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti.                                                                                    Finanční dotace na odpočinkové místo u „Dubánka“ 

                                                                                                                                   
                                                                    Mgr. Dana Kocourková             
                                                              email:mistostarostka@ticha.cz, tel.: 739 067 169                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                  
 

 TERMÍNY VÝVOZU POPELNIC 
Svoz komunálního odpadu v naší obci bude nadále i v roce 2023 provádět vždy v sudé středy firma  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Vyvážené popelnice musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodin. 
Nebudou-li přistaveny včas, nebudou vyvezeny. Termíny svozů popelnic v roce 2023:  
 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

11 8 8 5 3 14 12 9 6 4 1 13 

25 22 22 19 17 28 26 23 20 18 15 27 

    31      29  
 

Nové kovové popelnice o objemu 110 litrů je možné zakoupit i na Obecním úřadě v Tiché. Zde také obdržíte 
červený čárový kód, který je nutné nalepit na popelnici. Popelnice bez červeného čárového kódu není firma 
AVE oprávněna vyvézt. Poškozený kód je nutno vyměnit. 
 

I nadále si na obecním úřadě můžete vyzvednout tašky na tříděný odpad. Sady tašek na třídění odpadů 

distribuované mezi občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKOKOM a.s.   

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 případně přímo na nich, kde při zimní údržbě – shrnování sněhu – může dojít 
ke kolizi! 
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 PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ v roce 2023: 
 

 Místní poplatek za odpady – splatnost do 30. 6. 2023, sazba činí: 
545,- Kč / 1 poplatníka 

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

 Místní poplatek za psa – splatnost do 31. 3. 2023, sazba činí:  
 
 

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

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

(150+200) 
550 Kč 

(150+200+200) 
+ 200 Kč 

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

100 Kč 
250 Kč 

(100+150) 
400 Kč 

(100+150+150) 
+ 150 Kč 

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

(200+300) 
800 Kč 

(200+300+300) 
+ 300 Kč 

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

150 Kč 
350 Kč 

(150+200) 
550 Kč 

(150+200+200) 
+ 200 Kč 

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

Úhrady můžete provádět až v novém roce 2023, a to přednostně převodem na číslo bankovního účtu obce  
u KB a.s. 6023801/0100 - jako VS uvádějte č.p. nemovitosti, pouze v nezbytných případech do pokladny obce. 

 
 

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

 ODPADOVÉ OKÉNKO 

Od 1.1.2021 vyšel v platnost nový odpadový zákon, který zavádí tzv. „Třídicí slevu“. Jde o sazbu poplatku za 
ukládání komunálního odpadu na skládku. Budeme-li plnit limity na jednoho obyvatele viz. dle tabulky níže, 
budeme moci uplatňovat třídicí slevu na dílčí základ poplatku za ukládání odpadů na skládku.   
V roce 2022 byl stanoven limit 190 kg komunálního odpadu na obyvatele. Jelikož ještě nemáme konečné 
množství za rok 2022, není možné nyní sdělit přesné množství, ale dle predikce to zatím vypadá, že se v naší 
obci do limitu 190 kg na občana vejdeme a můžeme slevu uplatňovat v plném rozsahu. Bližší informace budou 
uvedeny v odpadovém informátoru, který bude přílohou prvního vydání Tichavského zpravodaje 1/2023. Tam se 
dozvíte, jak jsme v obci třídili odpad v uplynulých letech, jaké byly náklady, co nového nás čeká a rovněž si 
připomeneme, jak odpad správně třídit, jak předcházet jeho vzniku a jak můžeme společně ovlivnit cenu 
poplatku. Je nutné však již nyní upozornit, že limit na rok 2023 se snižuje na 180 kg na občana, a to znamená 
stále více a více třídit a zapojit se musí již opravdu všichni! 
 

 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Množství komunálního odpadu na obyvatele [t] 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 

Dílčí základ poplatku za dodržení limitu [Kč] 500 500 500 500 500 600 600 700 700 

Dílčí základ poplatku za překročení limitu [Kč] 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 

 

 
Výše poplatku vychází vždy z celkových nákladů z roku předcházejícího. Poplatek na rok 2023 se počítá v roce 
2022 a stanovil se z celkových nákladů za rok 2021. Od celkových nákladů je odečtena odměna od společnosti 
EKO-KOM, kterou dostáváme za to, jak odpad třídíme. Poplatek za svoz komunálního odpadu se nemění  
a zůstává jako v minulém roce 545 Kč/poplatník. Apeluji na občany, aby se snažili více třídit odpad a snižovali 
tak množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. Jedině tříděním napomáháte šetřením primárních 
zdrojů surovin, energií a životního prostředí, dále umožňujete další zpracování (recyklaci) a v neposlední řadě 
šetříte finanční prostředky obce a také své!   
 
 

https://www.ticha.cz/obecni-urad/
https://www.ticha.cz/obecni-urad/
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Informace o nové spolupráci mezi Obcí Tichá a společností Dimatex 

 

Firma Dimatex zajišťuje charitativně ekologický sběr textilu a bot. Nejprve je sběr vytřízen pro charitativní účely  

a z odpadových částí textilu vyrábí textilní kompozit Retextil. Jsou to např. profily a městský mobiliář (lavičky, 

kryty na kontejnerová stání, plotovky, kompostéry a další). Tento materiál kombinuje nejlepší vlastnosti dřeva  

a plastu - je neabsorpční (odolný proti vlhkosti, vodě a nízkým teplotám), odolný (o 40% mechanicky odolnější 

než srovnatelné plasty), recyklovatelný (z 95% složen z recyklovaného materiálu - textil a LDPE fólie). 

Sběrné kontejnery firmy Dimatex jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů s pozitivním vlivem na 
životní prostředí. Naleznete je na těchto místech: 
 

 Místo Popis 

1 Tichá 444 COOP 1 

2 Tichá 444 COOP 2 

3 Tichá 47 Sběrné místo 

 
Co patří do sběrného kontejneru: 
Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, brašny, potahy, ubrusy a deky) 
zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty a hračky. 
 
Co nepatří do sběrného kontejneru: 
Znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, knihy, ústřižky látek, netextilní materiály, komunální 
odpad, elektrospotřebiče. 
                                                                                                    Mgr. Dana Kocourková, místostarostka obce Tichá                          
 

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

 ASOMPO a.s., Životice u Nového Jičína  

oznamuje, že skládka bude během 2. svátku vánočního, tj. v pondělí 26. 12. 2022, uzavřena.  
 

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

 Obecní kalendář na rok 2023 
Stolní obecní kalendář pro rok 2023, ve kterém naleznete známá místa obce Tichá ztvárněná formou pohlednic 
barevných kreseb včetně kalendária se zapsanými plánovanými akcemi v obci, je možné si zakoupit 
v otvírací době na podatelně Obecního úřadu v Tiché za cenu 80 Kč za kus. 
 

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

 „Senior přeprava“ pro seniory a držitele průkazů ZP/ZTP/ZTP/P 
V letošním roce 2022 bylo vydáno 10 průkazek. Klienti celkově najezdili 500 km a využívali tuto službu především 

k jízdě do zdravotnických zařízení, do obchodu nebo na úřady do Frenštátu p. R. 

 
Obec Tichá bude i nadále pro své občany finančně podporovat tuto službu. Pro uplatnění dotované ceny je 
nutné předložit průkaz Senior přeprava. Kdo má zájem o zvýhodněnou cenu, musí si pro rok 2023 opět vyřídit 
průkaz Senior přeprava, který se vydává bezplatně na OÚ Tichá. Vyřizuje p. Kocourková, tel. 739 067 169. 

 
Každý registrovaný zákazník bude moci tuto službu využít maximálně šestkrát do měsíce, každou jízdu bude řidič 
Senior přepravy zaznamenávat uživateli služby přímo do průkazu. Služba se objednává minimálně 1 pracovní 
den předem pro rezervaci automobilu určeného k přepravě. Provozní doba služby Senior přepravy je  
v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00-15:00 hod. Objednávky vyřizuje pracovník Charity Frenštát p. R 
v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 hodin na tel. čísle 731 141 801. 

 
Dotovaná cena pro obyvatele obce Tichá: Přeprava po Tiché a do města Frenštátu p. R.: 30,- Kč za dopravu  
k 1. stanovišti, dále 30,-Kč za dopravu mezi každým dalším stanovištěm, cena za cestu zpět je 30,- Kč. Přeprava 
mimo Tichou nebo mimo město Frenštát p. R: počátek cesty se počítá od bydliště zájemce. Cesta tam i zpět je 
zpoplatněna dotovanou sazbou 8,- Kč za 1 km. Nedotovaná cena pro zájemce dopravy, který nedisponuje 
průkazkou SENIOR TAXI, je zpoplatněna sazbou 10,- Kč za 1 km. Zájemce platí celkový počet najetých 
kilometrů: výjezd pracovníka ze sídla Charity Frenštát pod Radhoštěm (Dolní 504, Frenštát p. R.) k bydlišti 
zájemce, dále na místo určené zájemcem a případnou cestu zpět k bydlišti a cestu pracovníka zpět do sídla 
Charity Frenštát p. R. 
 

 INFORMACE UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST 
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Obecní úřad Tichá informuje nájemce hrobových míst na pohřebišti v Tiché, že k 31.12.2022 končí platnost 
velké části nájemních smluv za pronájem hrobových míst a je nutné je od roku 2023 obnovit.  
 

Žádáme nájemce, kterým končí nájemní smlouvy za pronájem hrobového místa, aby se v průběhu roku 2023 
dostavili na obecní úřad k prodloužení smlouvy a doplacení nájmu. Z důvodu probíhajících účetních 
uzávěrek na začátku roku prosíme, abyste s uzavíráním smluv vyčkali alespoň do února 2023. 
 

Pokud nájemce zemře, přechází ze zákona nájem na dědice. Dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště 
nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště. 
 

Ukončit nájemní vztah může pouze nájemce uvedený ve smlouvě nebo dědic ze zákona na základě písemného 
prohlášení o vzdání se práva na užívání hrobového místa, a to po skončení nájemní smlouvy a po splnění 
podmínky zaplacení nájmu na dobu tlecí doby od posledního uložení ostatků do hrobového místa. Po skončení 
nájemního vztahu je nájemce povinen hrobové místo uvést do původního stavu, tzn. odstranit hrobové zařízení. 
 

Aktuální výše poplatku za pronájem hrobového místa 
Nájem hrobového místa: 5,- Kč/m²/rok 
Služby spojené s nájmem: 20,- Kč/m²/rok 
Cena celkem:  25,- Kč/m²/rok      Ivana Havlová, účetní, tel. 556 840 146 
 

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

 Konání bohoslužeb v době Vánoc v kostele sv. Mikuláše 
v Tiché 

 
                 Sobota  24. 12. 2022       Štědrý den - půlnoční mše sv.                             20:30 hod. 
                 Neděle  25. 12. 2022       1. svátek vánoční - Slavnost Narození Páně      10:30 hod. 
                 Pondělí 26. 12. 2022       2. svátek vánoční - Svátek sv. Štěpána              10:30 hod. 

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

 Koordinátor ODIS s.r.o. informuje o změně v jízdních řádech platné 
od 11. 12. 2022 

Společnost KODIS s.r.o. na svých webových stránkách www.kodis.cz (sekce „Změna v dopravě“) oznámila 
změny v jízdních řádech autobusové dopravy platné od 11. 12. 2022.  
Došlo k úpravám např. jízdního řádu linky 883 980 a 883 652 (trasa Frenštát p.R. – Tichá – Kozlovice  
a zpět), 883 653 (trasa Frenštát p. R. – Tichá – Kopřivnice a zpět), 883 637 (trasa Kopřivnice – Tichá – Kozlovice  
a zpět) a 883 657 (trasa Frenštát p. R. – Tichá – Frýdlant n. O. a zpět).  

 

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

 SmVaK Ostrava a.s. informuje o změně ceny vodného a stočného  

od 1. 1. 2023 
 

Voda pitná (vodné)  54,54 Kč/m³ bez DPH 59,99 Kč/m³ včetně 10% DPH 
Voda odvedená (stočné) 53,21 Kč/m³ bez DPH 58,53 Kč/m³ včetně 10% DPH 
 

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2023, popř. bude postupováno 
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

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

 Obecní úřad v Tiché 
dává tímto na vědomí, že bude pro veřejnost uzavřen včetně pokladny v době od 27. 12. 2022 do 2. 1. 2023. 
Otevřeno bude opět 3. ledna 2023. Dne 29. 12. 2022 v době od 8:00 do 13:00 hodin bude obecní úřad 
otevřen pouze pro účely vydávání voličských průkazů. V nezbytně nutných případech je možné 
naléhavou úřední záležitost vyřídit telefonicky na č. 739 067 169, 556 858 128 nebo na Městském úřadě ve 
Frenštátě p. R.  
 
 

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

 JARNÍ PRÁZDNINY 2023 
Obec Tichá připravila pro své občany volné vstupy do Městského kluziště a Krytého bazénu ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Vstup je zdarma -  pod podmínkou, že máte trvalé bydliště v obci Tichá. Srdečně jste zváni. 
 
                                                            

                                                                       V TERMÍNECH: 

http://www.kodis.cz/
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                                  13. 2. 2023  v době 10:00 – 11:30 KLUZIŠTĚ 
                                  14. 2. 2023  v době   9:00 – 11:00 PLAVECKÝ BAZÉN 
                                  15. 2. 2023  v době 14:00 – 15:30 KLUZIŠTĚ 
                                  16. 2. 2023  v době 14:00 – 16:00 PLAVECKÝ BAZÉN 
                                  17. 2. 2023  v době 14:00 – 15:30 KLUZIŠTĚ 
 

 

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

 Ze zasedání č. 2 Zastupitelstva obce Tichá dne 14. 12. 2022  
 

ZO schválilo: 
 návrh rozpočtu obce Tichá na r. 2023: I. rozpočtové příjmy 32 532 400 Kč II. rozpočtové výdaje 56 363 

800 Kč III. financování 20 831 400 Kč. 

 investiční příspěvek na rok 2023 pro Základní školu a mateřskou školu Tichá, p. o. ve výši 400 000 Kč  
k zakoupení konvektomatu do kuchyně v mateřské škole.  

 poskytnutí finanční podpory ve výši 350 000 Kč pro r. 2023 SK Tichá, z.s., IČO 44937393. 

 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 350 000 Kč SK Tichá, z.s., IČO 44937393, pro rok 
2023 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.  

 poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč pro rok 2023 Domovu Hortenzie, IČO 48804843.  

 návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tichá na roky 2024 - 2025.  

 rozpočtové opatření č. 24/2022.  

 poskytnutí finančního daru ve výši 14.000 Kč SH ČMS - SDH Tichá, IČO 65471865, za odevzdaný 
železný šrot při sběru odpadu v obci dne 08.10. 2022.  

 finanční dar v celkové výši 30 000 Kč na r. 2022 Charitě Frenštát pod Radhoštěm, IČO 49590588: 
Charitní pečovatelská služba - 15 000 Kč, Charitní asistenční služba - 5 000 Kč, Senior přeprava  
a přeprava pro osoby se zdravotním postižením - 10 000 Kč, a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy.  

 převedení zůstatku investičního příspěvku na rok 2022 ve výši 5 956 Kč do investičního fondu Základní 
školy a mateřské školy Tichá, p. o.  

 konání rychlostní zkoušky Hukvaldy motoristického podniku 41. VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ 2023,  
v katastru obce Tichá, v termínu od 30. března do 2. dubna 2023.  

 Rozvojový strategický dokument obce Tichá pro r. 2022-2026.  

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
e.č. 01694/2022/RRC ze dne 11.05.2022 s Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, pro realizaci 
projektu „Rekonstrukce chodníkového tělesa – Tichá, č.p. 24 – 464“.  

 podání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy  
a rozvoje venkova“ na rok 2023.  

 poskytnutí peněžitých plnění formou finančního daru poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí v roce 2022.  

 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/388/i/2022/Ja, s Moravskoslezským krajem, 
IČO 00095711, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 2506/36 na jehož části hodlá obec vybudovat 
stavbu chodníku v rámci akce "Komunitní dům, Tichá č. p. 243. 

 vstup do "Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (SECAP)" a pověřuje starostku obce 
podpisem formuláře o přistoupení. 

 schvaluje poskytnutí mimořádné odměny vybraným uvolněným zastupitelům. 

 deleguje, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., jako zástupce obce pro výkon všech práv 
akcionáře paní Mgr. Michaelu Štefkovou do dne 31. 10. 2026. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc 
ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně 
paní Mgr. Daně Kocourkové. 

 potvrzuje, že Mgr. Michaela Štefková je statutárním orgánem obce - starostkou obce, a tudíž zástupcem 
člena Honebního společenstva Tichá za obec Tichá. Náhradníkem se stává Mgr. Dana Kocourková, 
místostarostka obce.  

 

ZO vzalo na vědomí: 
 rozhodnutí starostky obce Tichá č. 467/2022 a 1/2022 - 20/2022.  

 informaci o čerpání dotací z MAS Lašsko.  

 návrh rozpočtu na rok 2023 DSO Mikroregion Frenštátsko a rozpočtový výhled na roky 2024 - 2025  
DSO Mikroregion Frenštátsko.  

 informaci SmVaK v Ostravě o změně ceny vodného a stočného od 01. 01. 2023.  
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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/    
 

 

                                                VOLBA PREZIDENDA ČESKÉ REPUBLIKY  
 
                                                                  se bude konat ve dnech 
 
                                            v pátek    13. ledna 2023   od 14:00 hodin do  22:00 hodin 
                                            v sobotu 14. ledna 2023   od   8:00 hodin do  14:00 hodin 
 
                               (případné druhé kolo proběhne 27. a 28. ledna 2023 ve stejném čase) 
 

                                             v budově Obecního úřadu v Tiché v klubu důchodců 

 zachování stávající výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023,  
tj. 545 Kč za poplatníka a rok, a to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Tichá č. 2/2021  
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

 Protokol o kontrole na výkon přenesené působnosti na úseku matrik za období 12.11.2021 - 10.11.2022.  

 zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Tichá v roce 2022.  

 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné finanční podpory za období 01.04.2021 - 
31.03.2022.  

 Protokol o kontrole č. 954/22/888 za období 01.05.2018 do 31.10.2022.  

 Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tichá, p.o. ve školním roce 2021/2022.  

 článek ODS a souhlasí s neuveřejněním v obecním zpravodaji. 
 
 

 VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

 
V obci Tichá bude zřízen jeden volební okresek v budově Obecního úřadu Tichá v klubu důchodců. 
 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i státní občan, který alespoň druhý den druhého kola 
volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.  
 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování 
umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
 

Hlasování na voličský průkaz 
V případě, že se volič nebude zdržovat v místě svého trvalého bydliště, může si do 6. ledna 2023 požádat 
poštou nebo datovou schránkou o voličský průkaz nebo osobně nejpozději do 11. ledna 2023 do 16.00 hod. 
na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu. Voličské průkazy budou vydávány od 29. prosince 2022.  
 

Hlasování ve zdravotnickém či obdobném zařízení 
Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo  
v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), které se nachází v jiné obci nebo jiném 
volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu volič náleží, může v tomto zařízení hlasovat, 
a to na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu). Voliče by měla  
o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem 
hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického 
zařízení obecnímu úřadu nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (pro případné druhé kolo volby nejpozději 23. 
ledna 2023 do 14.00 hodin). V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové 
okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. 
Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.  

https://www.ticha.cz/obecni-urad/
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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/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx. 
 
 

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

 JUBILANTI   

 

Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům dožívajícím se 
významných životních výročí v měsících leden a únor 2023: 
 
70 let Božena Chýlková  75 let Marie Balcárková  88 let Anežka Parmová 

Marie Vraspírová  86 let Jiřina Rušitovičová   Ludmila Tichavská     
Josef Piskoř   87 let Marta Konvičková   Mojmír Maralík 
Zora Matoušková       90 let Zdeněk Žabka   
Karel Kocián  

          

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

50 let manželství  „ZLATOU   SVATBU“  oslavili 
Zdeněk  a  Jarmila Švrčkovi 

Karel  a  Naděžda Kocourkovi 
 
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na obecní úřad, a to osobně, poštou případně na 
emailovou adresu: obecni.urad@ticha.cz 
 

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

 Vítání občánků  
Vítání občánků je společenská akce, kterou organizuje obec, zpravidla dvakrát v roce na jaře a podzim. 

V sobotu 26. 11. 2022 v obřadní síni Obecního úřadu v Tiché přivítala nové občánky místostarostka, paní Dana 
Kocourková. V dopoledních hodinách se sešlo celkem sedm rodin. Nové občánky  přivítaly jen o pár let starší děti 
z naší MŠ, pod vedením paní učitelky Ludmily Šimíčkové a to s pásmem básniček. Rodiče se zapsali do pamětní 
knihy obce, obdrželi dárkové poukázky v hodnotě 1000,- Kč, hřejivé deky pro děti a maminky kytičku. Dětem 
tradičně byly věnovány pamětní bronzové zvonečky, na kterých je zobrazen znak obce Tichá a sv. Mikuláš. 
 

 Jubilea a výročí 2023 
9. 12. 1908 - před 115 lety se v Místku narodil Lubomír Šlapeta  český architekt, autor tichavského kostela  

sv. Mikuláše, Lubomír Šlapeta navrhl v roce 1932 rovněž několik karoserií pro vozy Tatra, které ale nebyly 

realizovány. Zemřel 11. 4. 1983 v Olomouci.  

 
19. 4. 1913 - před 110 lety se narodila Alžběta Fojtíková, lidová malířka obrázků na skle. Narodila se v chudé 
rodině drobných zemědělců. Její malířský talent objevil a podporoval již na základní škole místní učitel Josef Petr. 
Zemřela 20. 2.1972. 
 
19. 8.1923 - uplyne 100 let od narození Mojmíra Genzera (*Tichá) účastníka 2. sv. války v řadách  
311. bombardovací perutě RAF. Zemřel 9. 2.2001, Frenštát pod Radhoštěm.  
  
30. 9.1968  - uplyne 55 let od úmrtí Leopolda Parmy (v Brně, pohřben na Ostravici), malíře, grafika a fotografa. 
Ve svých malířských a grafických pracích zobrazoval rodné Valašsko. Dostal přízvisko „kronikář Beskyd“. 
Leopold Parma patří k významným osobnostem beskydského kraje. Vlastní pílí, snahou a talentem se vypracoval 
na uznávaného umělce v regionu. Narodil se 30. 9. 1891 v Tiché č. p. 261 (jeho otec měl v pronájmu hostinec na 
Fojtství). 
 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1908
http://cs.wikipedia.org/wiki/Místek
http://cs.wikipedia.org/wiki/1932
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
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11. 11. 1918 - před 105 lety v železničním vagonu v lese u francouzského Compiègne byla podepsána dohoda 
o příměří. Příměří znamenalo ukončení bojů první světové války, na jejímž začátku všichni věřili, že bude krátká. 
Čas však ukázal, že žádná strana nedosáhne rychlého vítězství. A tak v bojích mezi zákopy hynuly tisíce vojáků. 
První světová válka připravila o život skoro osm milionů lidí, více než 19 milionů bylo raněno, přes šest milionů 
zajato. Naše obec přispěla do této statistiky životy 62 mužů a další životy si vyžádala epidemie španělské 
chřipky, která následovala. 
 
28. 10. 1918 - před 105 lety byla vyhlášená samostatnost Československé republiky. 
 
(Zápis kronikáře nadučitele Emila Bordovského v obecní kronice): 
 
A v týž den telegrafní drát v českých naších zemích rozhlásil první zákon českého našeho výboru v Praze, který 
provedl převrat a prohlásil samostatnou republiku Československou. Stáli jsme se svobodnými občany. V této 
kronice budiž jenom zaznamenáno, jak oslavili jsme tento dějinný okamžik v naší obci, poněvadž  
o podrobnostech v celém národě se odehravších pojednávati bude celá literatura a uchová je potomstvu na věky. 
Z oken vyvěšeny prapory, hudba prošla dědinou a občané sešli se v hojném počtu v obecním hostinci. Za 
všeobecného vzrušení a mocného dojmu vysvětlil nadučitel památnost tohoto historického okamžiku, že jsme se 
jej taky jednou dožili, že nastal konec hrůzám samovlády. Napomenuv občany ke klidu a vzornému plnění všech 
nařízení, které teď od naší vlády v Praze dojdou, vybídnul je k zapění naší národní hymny "Kde domov můj"  
a "Hej Slované". Otevřenými okny rozléhal se zvuk písní daleko a upozornil i naše tichavské Němce, že 
neodvratně nastal konec i jejich zpupného panství v Tiché a že nastoupila vládu vůle lidu, demokracie. 
V Praze sešlo se první revoluční shromáždění a to provedlo veliké sociální reformy, které by za starého režimu 
nebyly možné. Jsou to: Zabrání půdy velkostatků a rozdělení její mezi obyvatelstvo. Rozluka manželství. Zrušení 
všech řádů a titulů. Všichni občané jsou si rovni. 
Na památku znovunabytí naší národní svobody zasazovány ve všech obcích vlasti "lípy svobody" a pořadány 
stromkové slavnosti. U nás pořádali jsme tuto slavnost v neděli dne 4. května 1919. Škoda, že počasí v ten den 
bylo hanebné a slavnostní háv setřelo. U staré budovy školní sešla se mládež i dospělí, všechny tichavské spolky 
a za průvodu hudby ubírali se cestou k nové školní budově. V čele neseny ověnčené lípy k zasazení. Stromky 
zasazeny v rozích školní zahrady po obou stranách hlavního vchodu a jedna nazvaná " Lípou svobody ", druhá 
"Lípou Masarykovou ". 
 
28. 8. 1938 - před 85 lety odhalen pomník prezidenta T.G. Masaryka na prostranství mezi budovou nové školy  
a Sokolským stadionem (dnes Myslivecká chata). 
                                                                                                                          

 Zajímavosti z Tichavské kroniky  

1928 duben - srpen výstavba zdi kolem nového hřbitova (1936 dokončena úprava, 1 pohřbený Leopold Peterek,    
         19 let, 3.12)  
         září - zahájena stavba mostu u KD (dokončen 1929, v květnu zahájen provoz) 
 
1968 1. 5 - kolaudace  panelového domu s 27 byty (č.p. 417, 418, 419).                                                                                     
         JZD začalo stavit panelák se 6 byty (č.p. 421) 
         18. 5. - projel naší obcí cyklistický Závod míru 
         30. 9. - byly zavedeny volné soboty 
         K 50. výročí vzniku Československé republiky byla zasazena Lípa svobody na zahradě Mateřské školky. 
         Poprvé nehráli tichavští ochotníci. 
         Začala výstavba klubovny Svazarmu (č.p. 452) pod vedením tehdejšího předsedy Zdeňka Holuba (člen ÚV   
         Svazarmu v Praze ). Vybudován suterén + 1 patro, plánovaná byla i benzinová čerpací stanice. 
         Započata výstavba nového fotbalového hřiště (stavba šaten a srovnání terénu pro hrací plochu). 
         JZD začalo s chovem hus (2 500 housat) na Kulakovém potoku (naproti kapličky směr Kozlovice). 
         Průběžný pokles žáků ZŠ  z 250 na  192  
1973 zahájena výstavba obchodu ve středu obce, zrušena 6-9. třída, v obci bylo 104 osobních aut 
        16. 11. -  otevřen rodinný dětský domov ve vile Josefa Parmy vile č.p. 295. 
1988 - bylo upuštěno od plánu vybudovat přehradní akumulační nádrž na slané vody z dolu Frenštát v prostoru    
        Tichá-Mniší, plánovaný zábor o velikosti 65 ha. 
        12. 4. -  nafáráno první uhlí z Dolu Frenštát z 36. sloje o mocnosti 3,2 m, v průběhu roku profárány sloje      
        37,38 a 39. 
   

                                                                                                                                      Vratislav Zeman, kronikář 
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 Komise pro kulturu a sport  

Do letošního podzimu pracovala při OÚ Tichá - Komise pro sport a mládež a Komise pro kulturu a historii 

samostatně. Nyní došlo ke sloučení do komise jedné - Komise pro kulturu a sport.  

Členové komise nyní jsou:  
předsedkyně: Mgr. Dana Kocourková, členové: Marian Bordovský, Ing. Robert Hošek, Bc. Lenka Kneblová, Aleš 
Kocián, Ing. David Kocourek, Jaroslav Mikeska, Teraza Mikesková, Martin Pítr, Zuzana Piskořová, Jakub 
Špaček, Mgr. Ondřej Švrček, Helena Tomancová, Jan Zátopek, Vratislav Zeman.  
 
Proběhlé akce: 
Sobota 12.11. Filmový den, promítaly se celkem tři filmy: 
premiéra belgického animovaného filmu Kvík, 
česká romantická komedie Řekni to psem, 
česká vztahová komedie o vášni, lásce a lsti Za vším hledej ženu. 
 
Sobota 26.11. Taneční pro dospělé „začátečníci“ 
V kulturním domě v Tiché se uskutečnilo zakončení letošních tanečních kurzů pro dospělé. Skupina TNT  
z Příbora hrála široký repertoár a zazněla hudba pro tance jako jive, mazurka, tango, cha-cha, samba nebo 
foxtrot. Celkem se zúčastnilo 15 párů a taneční kurz tradičně vedli zkušení taneční lektoři, manželé Syrkovi.  
I v příští podzimní sezóně se opět plánují taneční kurzy pro mírně pokročilé, na které jste již nyní srdečně vítáni.   

 
  

 
 
Neděle 27.12. Rozsvěcení vánočního stromu 
Vánoční strom jsme v obci Tichá rozsvítili první adventní neděli. Dorazil Mikuláš 
s dlouhými vousy a velkou berlou, doprovázeným hodným andělem, který 
rozdával dětem perníčky a sladkosti. Zlý čert dorazil také i s velkým pytlem pro 
zlobivé děti, naštěstí ho ale nepotřeboval. Děti měly také možnost napsat dopis 
Ježíškovi a vhodit jej do schránky pod vánoční strom.  
 
Sobota 10.12. Adventní koncert  
V kulturním domě vystoupil sbor Ondrášek ze Základní umělecké školy 
z Nového Jičína. Novojičínský sbor Ondrášek patří k nejlepším pěveckým 
sborům v České republice. Sbor sbírá ocenění po celém světě. Koncertoval 
v Číně, Francii a na dalších místech. Uměleckým vedoucím a sbormistrem je 
Josef Zajíček. Pěvecké těleso o více jak 50 členech naladilo návštěvníky na 
vánoční atmosféru a koncert se velmi vydařil.  
 
Nejbližší akce:  
Divadelní představení,  sobota 21. 1. 2023, pátek 18:00 hodin. 
Do kulturního domu dorazí divadlo Klauniky z Brna s inscenací Don Quijote de la Ancha . 
Představení vzniklo v režii pana B. Polívky, dnes je to již legendární inscenace (letos slaví 34. výročí a má přes 
5000 repríz). Je vhodné pro všechny generace, i pro rodiny se školními dětmi, doba trvání je cca 75 minut. 
Vstupné dobrovolné. Plakátek na zadní straně zpravodaje. Určitě si tuto legraci nenechte ujít.  
 



 

leden / únor  2023                                    

 
 

 Komise sociální  

Zimní sjezd na čemkoliv, neděle 29. 1. 2023                                                                                  
Malí, velcí, vymyslete, postavte nebo jen doneste cokoliv, na čem se dá sjet zasněžený kopec a pojďme si užít 
zimu a sníh. Fantazii a to, na čem pojedete, se meze nekladou! Organizátoři jen doufají, že hlavně bude sněhová 
nadílka, aby se akce mohla uskutečnit. 
 
Zdeněk Izer „NA PLNÝ COOLE“, pátek 14. 4. v 19:00 hod. v kulturním domě v Tiché 
Zábavná show, ve které se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Na 
řadu přijdou oblíbené scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů, mnoho skvělých vtipů a imitování celé 
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. To vše je vyšperkováno videoprojekcemi, 
světelnými efekty, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Představení plné smíchu a legrace - tak 
neváhejte a přijďte se pobavit s nejoblíbenějším stand up komikem současnosti! Doba trvání 90 minut.  
Vstupné 350,- Kč/ osoba. Vstupenky již nyní můžete zakoupit na OÚ Tichá dle úředních hodin.  
 
Pokud máte připomínky, návrhy, podněty kladné i záporné nebo byste se chtěli podílet na kulturních nebo 
sportovních akcí, prosím, piště na email: mistostarostka@ticha.cz 
  
Přidejte si facebookovou stránku obce www.facebook.com/ObecTicha/, kde uveřejňujeme plánované akce, 
plakáty a fotky z jednotlivých akcí. Dozvíte se zde mimo jiné i aktuální informace o dění v obci nebo obecních 
spolků, ale i např. o ztrátách a nálezích.                 
 
                                                          Mgr. Dana Kocourková, předsedkyně Komise pro kulturu a sport OÚ Tichá  
                                         

 

Sociální komise bude v následujícím období pracovat v tomto složení: předseda V. Zeman, členové M. Fojtíková, 

L. Havlová, D. Kocourková, M. Ličková, D. Marková, J. Nováková, M. Pavlisková, L. Pavliska, J. Špačková, J. 

Špaček, L. Šrámková, B. Štefková.                                                                                

Činnost komise se bude zaobírat podáváním námětů a informací k zlepšování vyžití starších spoluobčanů, 

sledování osob se sociální potřebností, spoluprácí při řešení sociálních problémů, rovněž poukazovat na nesváry 

a nedostatky v obci. V úzkém kontaktu budeme spolupracovat s místním klubem důchodců.                                                                                                                                                     

V neděli 18. 12. se konalo po dvouleté 
covidové přestávce v restauraci Fojtství 
„Předvánoční posezení s obědem“, na 
které byli pozváni místní osaměle žijící 
občané starší 65 let.  
Kulturní program obstaral pěvecký sbor 
Garrendo z Frenštátu p. R. pod vedením 
Mgr. Vojtěcha Kawana.  
Děkujeme za úpravu sálu a výborné 
občerstvení manželům Korčekovým. 
 
Nemocní a nemohoucí občané obdrží 
vánoční balíček.  

                                                                                                                                                                         
Mezi hlavní celoročním úkoly patří návštěvy a osobní blahopřání 
důchodcům k významným životním jubileím  
(80, 85 a následně každoročně) s předáním dárkového balíčku, 
včetně návštěv Hortenzie.     
                                                                                             

http://www.facebook.com/ObecTicha/
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 Komise životního prostředí  

 Výstavní síň  

Tichá vzdala hold válečným veteránům 
Jako každoročně i letos jsme si v pátek 11.11 v 11 hodin připomněli pietním 
setkáním u pomníku padlých vedle hasičské zbrojnice104 let od ukončení  
1. světové války. Jako vzpomínku na oběti tohoto i ostatních válečných 
konfliktů novodobé historie slaví mnoho zemí na celém světě tzv. Den 
válečných veteránů. 
  
Kytici k pomníku padlých položila paní místostarostka Kocourková spolu s 
panem Černoškem ředitelem ZŠ Tichá. Žáci 5. třídy přednesli básničku „Na 
polích Flanderských“ kanadského chirurga Johna McCrae, který během 1. 
světové války sloužil na západní frontě a touto básní vyjádřil svůj žal nad 
zabitými spolubojovníky. Na tomto základě má původ tradice nošení červených 
vlčích máků - kvítka připomínající prolitou krev, které se staly symbolem obětí 
válek a válečných veteránů.                                                           
                                                    
                                                         Vratislav Zeman, předseda sociální komise   
 

V novém volebním období 2022-2026 v komisi životního prostředí pokračují stávající členové Jaroslav Mikeska, 
Josef Jurajda, Karel Kořán, Ing. Miroslava Butorová, Bc. Julie Jurková, Martin Jurek, Mgr. Michaela Štefková, 
doplnění o nové členy Ing. Libora Hlaváče, Bc. Terezu Mikeskovou a Josefa Špačka. 
Z nadcházejících činností pod záštitou komise životního prostředí, které jsou pravidelně na jaře konané v naší 
obci, bych připomněl známou celorepublikovou akci „Ukliďme Česko, Ukliďme Tichou“. Prosím občany, aby na 
obecním úřadě sdělovali případné znečištěné lokality Tiché, které budou zapotřebí uklidit.     
V jarních měsících proběhnou tyto akce: vývoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu, elektroodpadu           
a sběr železného šrotu ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči, výpomoc při Dni Země. 
Bližší informace k těmto akcím budou zveřejněny na plakátech a na webových stránkách obce.  
Apeluji však na všechny, třiďme řádně odpad!                                                                                                                                      
                                                                                          Jaroslav Mikeska, předseda komise životního prostředí 
 

      
V pondělí 28.11.2022 byla 
slavnostně otevřena výstavu 
BETLÉMŮ. 
K vidění jsou betlémy, 
vánoční ozdoby, dětské 
vánoční výrobky, pohlednice 
a jiné. Výstavu můžete 
shlédnout:  
 
         každý čtvrtek  
    od 16:00 do 18:00 hod. 
     až do 5. ledna 2023 
 
Toto písemné PODĚKOVÁNÍ 
patří šikovným žáčkům, 
paním učitelkám a vycho-
vatelkám naší ZŠ. Všichni 
esteticky výtvarně podpořili 
úspěšnou předvánoční 
výstavu s betlémy.  
Kazetové betlémy pana J. Hanzelky z Lichnova, tématické fotografie pana J. Kleinwáchtera z Frýdku-Místku  
a soukromé historické poklady místních občanů si každý týden přišla prohlédnout skupina zvídavých nejen 
z Tiché.   
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 Mateřská škola a základní škola Tichá 

Zájemci o betlém s motivem dřevěného tichavského kostela mohou mít 
trvalý dárek pro celou rodinu již letos pod stromečkem za 1 300,- Kč.     
 
Na další připravovanou výstavu se můžete těšit na téma „Heraldika“.  
Heraldika je obor zabývající se jednou formou symbolického 
vyjadřování – tedy heraldickými znaky, jež patří k evropské kultuře již 
více než 800 let.  
                                                           
Všem návštěvníkům dosavadním i budoucím z výstavní síně KD děkuje 
a přeje všechno nejlepší do nového roku Alena Korčeková. 
 

         

Vážení rodiče, občané Tiché, 
 
přiblížil se nám vánoční čas a sněhová nadílka dává naději, že svátky budou naplněny zimní atmosférou. 
Školní rok nám pádí kupředu a kdo již má kalendář na další rok, tak ví, že k pololetnímu vysvědčení je to na 
dohled. Je potřeba se podívat i zpět a zhodnotit, co se událo. 
Mateřská škola využila krásný podzim k trávení času na školní zahradě a blízkém okolí. Proběhlo i podzimní  
a vánoční setkání s rodiči. Jsme rádi za čas, který jsou rodiče ochotni věnovat společným akcím, které MŠ 
pořádá. Unie rodičů zajistila pro MŠ a nižší ročníky základní školy vystoupení Adolfa Dudka v kulturním domě, 
které si děti velmi užily a nebály se zapojit do zábavného programu. SDH Tichá připravilo pro děti v MŠ zážitkové 
dopoledne, kde se děti dozvěděly o činnosti hasičů a mohly se podívat na jejich vybavení a zásahové vozidlo. 
Činnost každé třídy zpestřují paní učitelky řízenou činností v rámci jednotlivých bloků. 
Školní družina prošla podzimem s plným nasazením každotýdenních tematických programů. Již běžnou akcí je 
lampionový průvod, účast na soutěži Barevná zahrada, výjezdy do Dětského světa Replay a mnoho dalších akcí. 
Zpestřením byla Noc v družině, o kterou byl velký zájem a rodiče ji podpořili snídaní pro účastníky. Výrobky školní 
družiny potěšily i některé domácnosti adventními věnci. Paní vychovatelky také proměnily výzdobu školy, čímž 
nám navodily vánoční atmosféru a krásně zpracovaly i připomínku 115. výročí založení školy. 
Za krásného podzimního počasí nás navštívila Policie ČR s ukázkou psovodů. Ve škole proběhly 2 velké turnaje 
v korfbalu, který je ve škole velmi populární, o čemž svědčí zájem o tento kroužek. 
V rámci projektu MAP II Frenštát p. R. nás navštívilo Úžasné divadlo fyziky s programem pro páťáky a mateřskou 
školu. Starší žáci pomohli ozdobit Lípu republiky před hřbitovem a uctít Památku válečných veteránů. V soutěži 
Lichnovský chytrolín naše tříčlenné družstvo vybojovalo úžasné 1. místo. Od prosince děti absolvují 10 lekcí 
plaveckého výcviku. Snad zde získají pozitivní vztah k plavání a odnesou si potřebné dovednosti do života. 
Každá třída využila, popřípadě ještě využije, pravidelné nabídky místní knihovny, knihovny ve Frenštátě p. R.  
a Muzea Frenštát p. R. Abychom nestrádali po kulturní stránce, tak jsme využili nabídku navštívit Vánoční 
koncert ZUŠ ve Frenštátě p. R.  
Stále se účastníme projektu MŠMT, který je zaměřen na doučování žáků. Rodiče získávají informace  
o prospěchu jejich dětí pomocí papírové/elektronické žákovské knížky, třídních schůzek a konzultací s učiteli. 
Jelikož škola není jenom o učení, tak nám Unie rodičů zajistila mikulášskou nadílku a žáci 5. třídy se pod 
vedením paní učitelky Žingorové proměnili 
v anděly, čerty a Mikuláše. Krásnou tradici se 
podařilo naplnit a každý si mohl odnést příjemný 
pocit a něco dobrého. Vánoční atmosféru jsme 
načerpali i na výstavě betlémů ve výstavní síni 
obce, kde nás provedla paní Korčeková. Na 
výstavě se žáci částečně podíleli a za svou práci 
byli odměněni. Níže uvádíme výběr z článků, 
které také naleznete na www.zsticha.cz.  
 
Přejeme Vám klidné vánoční svátky 
a vydařený vstup do nového roku. 
 
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Tichá                        
Ing. Petr Černošek  
ředitel ZŠ a MŠ Tichá 

http://www.zsticha.cz/
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Sběr žaludů na zahradě MŠ 
Úterní podzimní odpoledne jsme s rodiči a dětmi naší 
mateřské školy využili k tomu, abychom společnými 
silami posbírali na zahradě mateřské školy žaludy, 
kterých letos bylo velké množství. 
Sbíralo se pečlivě a vysbíralo se několik pytlů, které 
byly poté předány myslivcům. 
Pro děti a rodiče byl připravený teplý čaj a drobné 
občerstvení, které chystaly děti ze školky v rámci 
dopoledních aktivit. Na závěr si také mohli rodiče  
a děti opéci špekáčky na ohni.  
Děkujeme za účast všem rodičům a dětem, kteří tak 
pomohli zvířátkům přečkat zimu. 

 
Vystoupení ke Dni zdraví 
K příležitosti akce konané obcí Tichá, jsme s dětmi ze všech tříd 
nacvičili hudebně - dramatické pásmo. 
Děti se měly možnost představit v kulturním domě na pódiu jako 
velké hvězdy. 
Dětem se vystoupení podařilo a věřím, že udělalo radost všem 
přítomným divákům. 
 
Mgr. Pavlína Buchtová    
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu 
  
 
Adventní věnce 
Jelikož se přiblížil čas vánoční, žáci i koncem listopadu tvořili  
v družině adventní věnečky. Celkem se nám podařilo omotat  
a nazdobit 36 věnců. Každý věneček měl své kouzlo. 
 
Dýňové dny 
I ve školní družině 
jsme se zapojili do 
dlabání a aranžování 
dýní, které nám zdobí 
hlavní vchod školy. 
 
                                                                           
 
 

Kateřina Kociánová, vedoucí vychovatelka školní družiny 

 
 
Posíláme pohledy 
Tento týden si děti z první třídy připravily pro své rodiny překvapení. 
S drobnou pomocí paní učitelky si každý napsal vánoční pohlednici, 
kterou poté poslal k sobě domů. 
Důležité bylo, aby děti vydržely až do poslední chvíle neprozradit, že 
pohled do jejich domovů míří, a vychutnat si tak úžas, který nastal  
u rodičů po otevření poštovní schránky.  
Kromě procvičení psaní se děti naučily, jak se lepí poštovní známka, 
kam se píše adresa, nebo jak dlouho trvá, než pohled po vhození do 
poštovní schránky doputuje do jednotlivých domácností, a taky se při 
procházce ke schránce pěkně protáhly a vyvětraly. 
Nadšení dětí, když zvládly napsat a poslat svůj první pohled, bylo 
opravdu kouzelné. 
Nyní můžeme jen doufat, že i rodičům udělalo toto překvapení stejnou 
radost, jako jejich dětem, a že pohledy budou zdobit nejednu tichavskou 
lednici. 
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Adolf Dudek 
V pátek, 2. 12. 2022, se žáci 1., 2. a 3. třídy zúčastnili představení 
ilustrátora dětských knih, pana Adolfa Dudka, které neslo název -  
Malujeme Vánoce. 
 
Pan Dudek měl připravený krásný program, který všechny 
zúčastněné provedl adventním časem. Děti se nejen dobře bavily  
a hodně nasmály, ale mohly se do programu také aktivně zapojovat, 
což si velmi užily. Těm dětem, které si přinesly svoji knihu, se 
poštěstilo, a odnášely si knihu s osobním věnováním od pana Dudka. 
Z programu odcházely všechny děti s velkým úsměvem, spoustou 
zážitků a vánoční náladou. 
                            
Mgr. Kateřina Horáková, DiS., třídní učitelka 1. třídy 

 
 
Korfbalový turnaj škol v kategorii minižáků 
Víme, že nyní hýbou celým světem fotbalová utkání v Kataru, ale u nás to žilo korfbalem! 
Ve čtvrtek 1. prosince se na Základní 
škole Tichá uskutečnil první korfbalový 
turnaj v tomto školním roce pro 
kategorii minižáků. Žáci ze tří 
sousedních škol se sešli v tradičním 
složení a opět byl k vidění výborný 
korfbal a skvělé sportovní výkony 
naplněné maximální snahou a úsilím. 
Z celkového vítězství se radovali žáci 
ZŠ Kozlovice, kteří dokázali vyhrát 
všechna utkání. V zápase 
neporažených družstev mezi ZŠ Tichá 
a ZŠ Kozlovice sice domácí sportovci 
z Tiché šli rychle do vedení, když po 
dvou koších Tomáše Kundráta to bylo 
2:0, ale zkušenější družstvo z Kozlovic 
postupně vyrovnalo hru a do 
poločasové přestávky již šlo  
s jednokošovým náskokem. Ve druhé 
půli si pak kozlovičtí korfbalisté vypracovali výraznější náskok a do konce hrací doby bylo možné sledovat utkání 
velmi vysoké úrovně a konečné vítězství 18:13 ve prospěch ZŠ Kozlovice bylo skvělým vyvrcholením tohoto 
školního turnaje. 
Maximální nasazení všech hráček a hráčů bylo oceněno potleskem a malými dárky. Budeme s napětím očekávat 
turnaj i mladších žáčků a těšit se na úspěchy.  
 
Den válečných veteránů 
Den 11. listopadu patří nejen Martinům, nýbrž si 
připomínáme i smutnější historickou událost. Tou je 
vzpomínka na všechny tichavské občany padlé  
v 1. světové válce.  
Pietního setkání se účastnili zástupci Obecního úřadu 
z Tiché, někteří místní pamětníci i žáci 5. ročníku  
s učiteli a p. ředitelem. Děti přednesly báseň Na polích 
flanderských a všichni byli obeznámeni s tehdejšími 
podmínkami života, zatěžkávací zkoušky obrany země 
a nasazení životů pro životy ostatních. 
Krásnou připomínkou té doby byl p. Pavelka coby 
voják v dobové uniformě a fungující palnou zbraní, 
kterou si děti obtěžkaly a zjistily, jak náročná služba 
vojáků to musela být. 
Po uložení věnce k památníku vedle hasičské 
zbrojnice jsme ještě s dětmi diskutovali o prarodičích či 
příbuzných, kteří v té době žili.                                                          Mgr. Marcela Žingorová, třídní učitelka 5. třídy 
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 Sbor dobrovolných hasičů / JSDH  obce Tichá   

                       V SOBOTU 18. ÚNORA VÁS ZVEME DO KULTURNÍHO DOMU 
                                                                                                                                     

                                    NA POCHOVÁVÁNÍ BASY S PROGRAMEM 
 
                                Více informací na plakátech, které budou v polovině ledna. 

Mladí hasiči popřáli všem v obci do nového roku přes vitrínku  
u obchodu. 
Mnohé malé 
členy přepadl 
doma čert 
s andělem  
i Mikulášem. 
Někdo si ne-
rad vyzkoušel 
pobyt v pytli, 
zděšen byl  
i dospělák. 
 
  
Nyní se 
trénující děti již těší, že se s vedoucími i úspěšným rokem rozloučí 
dne 22. 12. oblíbenou vánoční besídkou.  
Poslední společná akce bude krmení zvěře 23. 12. s odborným 
výkladem Radima Vaňka.  Naši účastníci soutěží si určitě vyslechnou 
srdečná poděkování a už se mohou těšit na opravdové dárky od 
Ježíška.                                                
                                                          Milan Kocián za trenéry mládeže  
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 Spolek Tichánek,z.s.   

 

V neděli 6. 11. proběhl druhý ročník akce Den zdraví. Velmi nabitý nedělní 
program si nenechali ujít zejména Ti, kteří se zajímají o zdravý životní styl. 
Nejprve všechny návštěvníky přivítaly děti z MŠ krátkým pásmem 
zaměřeným na téma zdraví. Děvčata z tanečního kroužku ze ZŠ Tichá pod 
vedením paní učitelky Horákové předvedla taneční vystoupení. Následoval 
seniorský pěvecký sbor Šátek pod vedením Zory Matouškové. Sbor zazpíval 
dvě písně a dokázal nám, že je možné být i v seniorském věku velmi aktivní a činný.  
 

Poté se již na pódiu střídala jedna přednáška za druhou. 
Nejprve o bylinkách a jejich využití od p. Lenky Vaňkové, 
instruktoři cvičení Kravmaga představili techniku pro 
sebeobranu, p. Bohdan Matwikow mluvil o enzymové 
léčbě nemocí. Dále následovala přednáška o zklidnění, 
józe a dechu od lektory p. Terezy Slezákové, o tématu 

aromaterapie hovořila p. Lenka Vaňková a závěrem si 
mohli návštěvníci vyzkoušet rehabilitační pomůcky  
a přednášející fyzioterapeutka Lenka Kneblová byla 
všem při cvičení nápomocna. V malém sálku mohli 
návštěvníci ochutnat pochoutky z grilu, mléčné výrobky 
z farmy Macura, dále kopřivový chléb s fazolovou 
pomazánkou a také čerstvý mošt od zahrádkářů z Tiché.  
K občerstvení dále byl domácí štrůdl, řepový dort od Kateřiny 
Martové a nebo chia dezert s ovocem. Milovníci kávy jistě 
ocenili kávu z pražírny Strakafe a děti si pochutnaly na 
našlehaném mlíčku s posypem. Nechybělo ani měření tlaku 
a konzultace od zdravotní sestry p. Lucie Piskořové. 
V oblasti zdravotního stylu, stravování mohli návštěvníci 
navštívit koutek p. Kateřiny Mertové z Centra životního stylu 
nebo zdarma prokonzultovat svůj zdravotní stav 
s biochemikem p. Matwikowem, který se oblastí zdravého 
životního stylu zabývá celý svůj život. V předsálí kulturního 
domu bylo taktéž mnoho zajímavého. Prezentoval se zde 
Český svaz zahrádkářů v Tiché, knihovna Tichá, pěvecký 
sbor Šátek, Český svaz včelařů v obci Tiché, který měl velké 
množství prodejních výrobků. U vstupu do kulturního domu byla připravena dílnička, kde se mohli „malí“ i „velcí“ 
zabavit společenskými hrami, různým vyráběním nebo pískováním. Závěr nedělního podvečeru patřil cimbálové 
muzice Javorník z Nového Jičína, jenž zakončila celý program.  
Chtěla bych poděkovat nejen vystupujícím a přednášejícím, ale i návštěvníkům, kteří s námi strávili celé nedělní 
odpoledne.  
Spolek Tichánek na tuto akci získal finanční prostředky  
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu ,,Program na 
podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2022“. 
 
V roce 2023 třetí ročník Dne zdraví neproběhne, protože v rámci programu ,,Program na podporu zdravého 
stárnutí v MSK na rok 2023“ jsme se zaměřili na jinou akci.  
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V prosinci spolek Tichánek podal žádost na Moravskoslezský kraj na Podporu zdravého stárnutí na rok 2023. 
Zaměřili jsme se na seniory a provedli průzkum, jaké volnočasové aktivity tichavským seniorům schází. Na 
základě zjištěných odpovědí byly vybrány tři aktivity, kterých by se chtěli senioři nejvíce zúčastnit.  
 
Jedná se o jednodenní výjezdní zájezdy: 

 Kroměříž - návštěva zámku se zahradami na seznamu UNESCO 

 Zájezd do Národního divadla moravskoslezského s preferencí muzikálu 

 Zájezd do Staré Bělé do Farmy ve vsi 
O výsledku, zda-li finanční dotaci spolek získal, budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.  
 

V pátek 2. 12. proběhla v KD Tichá akce s názvem ,,Ježíškova dílna aneb vánoční tvoření pro celou rodinu“.  
 
Dospělí, děti a senioři na akci 
vyráběli vánoční věnce, 
dekorace na stůl, vánoční 
ozdoby, zápichy do květináčů 
nebo vánoční přáníčka. Při 
tvoření zazpívaly děti z MŠ 
Tichá a Kvintet Špačkovi 
vánoční koledy a tím nás 
naladili na vánoční atmosféru. 
K občerstvení byly připraveny 
perníčky a teplý čaj. Veškerý 
materiál byl návštěvníkům 
k dispozici a vlastnoručně 
vyrobené výrobky si mohli 
odnést domů. V této akci 
bychom rádi pokračovali  
i v dalších letech.  

    

Spolek Tichánek získal na tuto akci finanční 
podporu z programu Mikrogranty MAS Lašsko. 
 

 
 
 

Nejbližší akce, které pro 
Vás připravujeme:                                                                                               
 - Bazárek dětských    
   věcí - jaro a léto 
 - Velikonoční dílny 
 - Blešák v Tiché aneb  
   co ti doma přebývá 
 
 
Plakáty a pozvání 
naleznete v dalších 
číslech zpravodaje. 
 
 
 
Mgr. Dana Kocourková 
předsedkyně spolku 
Tichánek 
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 ZO Českého zahrádkářského svazu Tichá   

 SK Tichá – Fotbal   

 Unie rodičů – zpráva roku 2022 

Hned první tradiční velká akce - Dětský maškarní ples, kterou jsme letos pořádali, se mohla těšit velkému zájmu 

dětí, které byť v netradičním termínu a navzdory jarnímu počasí, přemluvily své rodiče a společně vyrazili si užít 

odpoledne plné her a zábavy v kulturním domě.  

Již v obvyklém termínu, proběhl u fotbalového hřiště Dětský den, kde si děti vyzkoušely různé více či méně 
známé disciplíny a soutěže. Počasí nám přálo, dětí přišlo mnoho, a to dokonce i z okolních obcí. 
Třetí velkou akcí, byl Lampiónový průvod, který se postupně také dostává do povědomí, a to nejen dětem. Letos 
byl navíc zakončen skvělou ohňovou show, po které se mnohým ani nechtělo domů. 
 
Na jiných akcích se podílíme ve spolupráci s MŠ a ZŠ v Tiché. Tím jsem se dostal k prvnímu poděkování, a to 
směrem učitelskému sboru. Vyzdvihnout bych pak chtěl skvělou komunikaci a spolupráci s panem ředitelem    
Ing. Petrem Černoškem. 
Další poděkování bych chtěl směřovat všem, kteří na naše akce chodí a utvrzují nás, že to co děláme, má smysl. 
Největší díky si pak zaslouží ti členové Unie, kteří se podílí na všech akcích. Přispívají svými nápady a leckdy 
investují mnoho hodin do přípravy, nebo i do výrobků či dobrot, jen aby mohli na dětských tvářích vykouzlit úsměv 
a jiskru v očích. 
Abych nepsal pouze v obecné rodině, zvláštní poděkování patří: Ivě Krahulcové, Lence Kociánové, Lence 
Krpcové, Lucii Piskořové, Marianně Plechové, Věře Lukešové. 
S koncem roku 2022 se těším na super spolupráci a super akce v roce 2023. Začínáme Dětským maškarním 
plesem 25. 2. 2023 v KD Tichá. 
                                                                                             Radim Krpec, předseda Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá 
 
 

V pilné práci jsme prožívali podzim i advent. Pracovali jsme v sadu, vysadili nové stromky a každou sobotu pro 
naše občany moštovali úrodu jablek. Naši činnost jsme prezentovali také na obecní akci Den zdraví. Nyní se už 
těšíme na tradiční vánoční posezení zahrádkářů u krbu. 
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2023 hodně štěstí a zdraví. 
 
                                                                                                                  Za výbor ČZS Tichá Lenka Mladěnková 
 
 
 
 

 

PF 2023 

VESELÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2023! 

Všem fanouškům, partnerům, funkcionářům a hráčům SK Tichá děkujeme za jejich věrnost a podporu v celém 
letošním roce. Zároveň přejeme mnoho radosti a pohody pro období vánočních svátků a do nového roku pak 
především co nejvíce lásky, štěstí, zdraví a pevné přesvědčení, že se nám všem do roku 2023 podaří vstoupit  
s co nejúčinnější taktickou přípravou a že nás v celém jeho průběhu bude provázet ten správný tah na branku! 

 
Členství FAČR 2023 

Začátek každého nového roku je ve znamení prodlužování členství ve Fotbalové asociaci ČR. Není tomu 
jinak ani pro letošní rok. Pro vykonávání aktivní činnosti ve fotbale v České republice je nutné mít na daný rok 
aktivní členství. Členem FAČR tedy musí být všichni hráči, trenéři, rozhodčí, delegáti a funkcionáři klubů, 
Okresních a Krajských fotbalových svazů a samotné Fotbalové asociace ČR. Řádný termín pro prodloužení 
členství pro rok 2023 je od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023. Platební údaje k úhradě příspěvku naleznete 
na is.fotbal.cz a na www.fotbalskticha.cz 
 

 

https://is.fotbal.cz/
http://www.fotbalskticha.cz/
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MLÁDEŽ – Hodnocení podzimu  

Podzimní sezóna skončila, dílčí výsledky sčítá nejen tým mužů, ale také tichavská mládež. S trenérem 
starší přípravky Martinem Krpcem, a s jedním z trenérů starších žáků Romanem Bokem jsme si povídali  
v obsáhlejším rozhovoru nejen o tom, jak se v Tiché daří vychovávat hráče pro dospělý fotbal. Celý rozhovor 
naleznete na našem webu. 
 

Trenér mužů Daniel Kula, zhodnotil podzimní část sezóny 

 „Byla přínosná pro všechny. Před rokem nikoho nenapadlo, že budeme o patro výše. Zaznamenal jsem 

bezprostředně po postupu nějaké pochyby o tom, jestli máme na to v téhle soutěži působit, tak jsme svými 

výkony dali jasnou odpověď, že ano. Ukázalo se, že se můžeme měřit s každým soupeřem naprosto rovnocenně. 

Tím myslím sportovní stránku, protože finance, nebo kvalita hřišť a možnosti přípravy je u mnohých soupeřů na 

jiné úrovni. V zápase samotném už tohle není rozhodující a pohled na tabulku říká, že jsme obstáli.“ Celé 

hodnocení si můžete přečíst na našem webu. 

 

MUŽI - Zimní příprava 2023 

Podzimní část sezóny včetně letní přípravy trvala takřka pět měsíců a hráči nyní dostali čas na odpočinek 

a regeneraci sil. Zpět do zátěže se vrátí 13. ledna 2023. „Příprava bude ze dvou třetin probíhat odlišně než 

loni. Odehrajeme asi pět přípravných utkání a určitě bychom v přípravě přivítali i nové tváře. Hlavně si 

přeji, aby hráči k tomu přistoupili minimálně tak zodpovědně jako loni, protože tehdy se příprava vydařila, 

a i díky tomu jsme mohli na konci sezóny slavit nečekaný, ale zasloužený úspěch," nastínil průběh zimního 

přípravného období trenér Daniel Kula. PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY MUŽŮ: 11. února 2023, 18:00 hod. Nový Jičín 

U19 vs. SK Tichá (UT Nový Jičín), 18. února 2023, 14:00 hod. TJ Jistebník vs. SK Tichá (UT Bílovec),  

26. února 2023, 10:00 hod. FK Vigantice vs. SK Tichá (UT Vigantice), 4. března 2023, 14:00 hod. Jakubčovice 

n.O. vs. SK Tichá (Tráva Jakubčovice), 18. března 2023, 14:30 hod. SK Tichá vs. FK Trojanovice I. (Tráva 

Tichá). 

 

Okresní pohár FAČR 

Semifinále Okresního poháru FAČR se bude hrát v Tiché. Úředním termínem zápasu je sobota  

18. března 2023 - utkání se odehraje v náhradním termínu (podrobnosti na webu). Tichá do semifinále Okresního 

poháru postoupila po vítězství 5:0 na půdě Hostašovic. Petřvald n.M. postoupil po vítězství 2:4 nad Sedlnicí. 

 

Jaro 2023: Na úvod s Horní Suchou 

Termínová listina jarní části I.A třídy sk.B je oficiálně potvrzena. Tichá zahájí jaro poslední březnový víkend 

doma proti Horní Suché, první venkovní duel o týden později ve Stonavě. Soutěžní ročník 2022/23 zakončíme  

v sobotu 17. června na domácím hřišti proti Petrovicím. 

 

Výběr OFS NJ - U12 

Hráči SK Tichá, Vojtěch Piskoř a Mikuláš Bok se podíleli na úspěchu Okresního fotbalového svazu Nový 

Jičín, když na prosincovém halovém turnaji v Malých Hošticích vybojovali 2. místo!  
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 SK Tichá Oddíl zápasu   

 

    

      

 Instagram.com/fotbalskticha, YouTube.com/FotbalSKTichaFacebook.com/FotbalSKTicha,  

       

22. 10. 2022 NOVÝ JIČÍN 
Turnaj mini zápasníků v zápase ve volném stylu  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Srněnský Sebastián přípravka A 52 kg 1. místo 

Srněnský Saumuel přípravka A 35 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 2. místo 

Tománek Patrik přípravka B 29 kg 2. místo 

Hlavinka Viktor přípravka C 26 kg 2. místo 

Zátopková Eliška přípravka C 33 kg 2. místo 

Valenta Mikuláš přípravka C 21 kg 2. místo 

Piskoř Jan přípravka C 22 kg 2. místo 

Klimša Alex přípravka C 23 kg 2. místo 

Kubečka Vojtěch přípravka C 28 kg 2. místo 

Kocián William přípravka A 36 kg 3. místo 

Kocián Filip přípravka A 53 kg 3. místo 

Bělohoubek Daniel přípravka B 39 kg 3. místo 

Reček Štěpán přípravka C 23 kg 3. místo 

Zátopek Ondřej přípravka B 31 kg 4. místo 

Zeman Ondřej přípravka B 28 kg 4. místo 

Koliba Dominik přípravka B 57 kg 4. místo 

Šturala Antonín přípravka B 43 kg 4. místo 

Tománek Roman přípravka B 32 kg 4. místo 

Juračka Dominik přípravka C 22 kg 4. místo 



 

leden / únor  2023                                    

 
 

 

 

 
29. 10. 2022 PRAHA - Vyšehrad 
Memoriál A.Niče a J.Budáka  v zápase ve volném stylu  

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 

Černota Pavel ml. žáci 63 kg 3. místo 

Srněnský Samuel přípravka A 39 kg 3. místo 

Svoboda Matěj ml. žáci 57 kg 4. místo 
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Výsledky družstev 

Družstvo Umístění 

TJ Holýšov 1. místo 

TJ TAK Hellas Brno 2. místo 

SK Tichá 3. místo 

 

5. 11. 2022 Třinec 
50.řočník Velké ceny Třince v zápase řecko-římském  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Černota Pavel ml. žáci 63 kg 4. místo 

Srněnský Samuel ml. žáci 35 kg 6. místo 

Srněnský Sebastián ml. žáci 52 kg 7. místo 

Kocián Filip ml. žáci 52 kg 9. místo 

 
 
5. 11. 2022 DZIERŻONIÓW (Polsko) 
XXII. międzynarodowy turniej zapaśniczy z okazji święta niepodległości 
 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Svobodová Barbora přípravka A 47 kg 2. místo 
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12. 11. 2022 PRAHA - KZ Bohemians 
Memoriál Urbana a Veselého v zápase ve volném stylu  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Srněnský Sebastián přípravka A 52 kg 2. místo 

Večeřa Damián  přípravka A 43 kg 3. místo 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 4. místo 

Kocián Filip ml. žáci 52 kg 4. místo 

Kocián William přípravka A 36 kg 13. místo 

 
26. 11. 2022 PRAHA - Olymp PRAHA 
Prague Open Wrestling v zápase řecko-římském  
Tohoto nejprestižnějšího turnaje v ČR se zúčastnilo 290 závodníků ze 40 oddílů a 10 států. Naší zápasnicí si 
dovezli dvě stříbrné medaile.  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 2. místo 

Večeřa Damián  přípravka A 43 kg 2. místo 

Kocián Filip ml. žáci 52 kg 8. místo 

Svoboda Matěj ml. žáci 63 kg 7. místo 

 

26. 11. 2022 Karlino - (Polsko) 
Wrestling festival 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Svobodová Barbora přípravka A 47 kg 1. místo 

 
3. 12. 2022 ČECHOVICE 
XVII. ročník turnaje v zápase řecko-římském O pohár Františka Nesvadbíka  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Srněnský Samuel přípravka A 35 kg 1. místo 

Večeřa Damián  přípravka A 43 kg 2. místo 

Holášek Martin přípravka A 57 kg 4. místo 

Kocián Filip ml. žáci 52 kg 6. místo 

Černota Pavel ml. žáci 63 kg 4. místo 

 
10. 12. 2022 Wolow - (Polsko) 
Mikulášský turnaj o pohár starosty Gmini Wolow 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Svobodová Barbora přípravka A 47 kg 2. místo 

 
10. 12. 2022 OLOMOUC 
Memoriál V. Smoláka v zápase řecko-římském  

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Černota Pavel ml. žáci 63 kg 1. místo 

Srněnský Sebastián přípravka A 47 kg 1. místo 

Večeřa Damián přípravka A 43 kg 1. místo 

Klimša Daniel přípravka B 47 kg 1. místo 

Valenta Mikuláš přípravka C 20 kg 1. místo 

Fojtík Filip ml. žáci 43 kg 2. místo 

Srněnský Saumuel přípravka A 35 kg 2. místo 

Bělohoubek Daniel přípravka B 39 kg 2. místo 

Hlavinka Viktor přípravka C 25 kg 2. místo 
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Juračka Dominik přípravka C 22 kg 2. místo 

Piskoř Jan přípravka C 20 kg 2. místo 

Zátopková Eliška přípravka C 35 kg 3. místo 

Klimša Alex přípravka C 22 kg 3. místo 

Kubečka Vojtěch přípravka C 31 kg 3. místo 

Tománek Patrik přípravka A 28 kg 3. místo 

Šturala Antonín přípravka B 43 kg 4. místo 

Fojtík Denis přípravka A 35 kg 4. místo 

Kocián William přípravka A 35 kg 5. místo 

Kocián Filip ml. žáci 52 kg 6. místo 

Lukeš Mathyas přípravka B 39 kg 6. místo 

Šrubař Matěj přípravka C 28 kg 7. místo 

Večeřová Nikol přípravka B 31 kg 8. místo 

Zeman Ondřej přípravka B 28 kg 8. místo 

Tománek Roman přípravka B 31 kg 9. místo 

Zátopek Ondřej přípravka B 31 kg 10. místo 

 
 
 

Výsledky družstev 

Družstvo Umístění 

TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1. místo 

SK Tichá 2. místo 

T.J. Sokol Moravská Ostrava II. 3. místo 

 
Pořídili jsme novou zápasnickou plachtu 

Naše zápasnická 

rodina se v letošním 

roce rozšířila nejen 

o děti z Tiché, ale  

i o děti z blízkého 

okolí. Nárůst byl tak 

exponenciální, že 

nám začala být 

malá i zápasnická 

žíněnka 12x12m  

a museli jsme 

pořídit další o roz-

měru 10x10m. Nyní 

jsme již limitováni 

jen tělocvičnou . 

Výrobců těchto zá-

pasnických plachet 

v Evropě moc není 

a téměř vždy jde  

o zakázkovou vý-

robu. Tudíž jsme 

nechali plachtu vy-

robit i s logem 

našeho oddílu.  

Děti byly velmi překvapené a udělalo jim to větší radost než jsme očekávali.    
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17. 12. 2022 KRNOV – Mikulášský turnaj v zápase ve volném stylu 

   

Každý sportovec ví, jak těžké je, obejít se bez jeho oblíbené aktivity. Poslední 2 roky jsme bojovali se silným 
nepřítelem, který nejen sportovcům, ale všem lidem znemožnil dělat to, co měli tak rádi. Jsme šťastní, že po 
dvouleté covidové pauze jsme znovu mohli oprášit prach ze žíněnek a začít si plnit svůj zápasnický sen. Možná 
ten prach byl prachem štěstí, naše zápasnická sezóna byla velmi nabitá a úspěšná. Téměř každý víkend jsme 
trávili na turnajích. Pilně jsme trénovali a tichavští zápasníci se účastnili nejen závodů v České Republice, ale i na 
Slovensku a v Polsku. Bez podpory obce Tichá bychom si nemohli dovolit tento sen plnit. Nebylo by to možné, 
ani bez podpory našich sponzorů a dalších podporovatelů.  

 

Dovolte mi na těchto řádcích poděkovat jménem celého zápasnického oddílu  
SK Tichá obci Tichá a Městu Frenštát pod Radhoštěm, a dále pak firmám:  
Stavby IZOtrade s.r.o., Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o., ROBE lighting s.r.o., EPO 
GEARMOT s.r.o., Potraviny Zrubek a Mrkvanová, v.o.s., AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., trenérům a mnoha dalším aktivistům, kteří svou činností 

budují značku a klub „Zápas Tichá“.  
 
                        Závěrem bych Vám rád popřál krásné vánoční svátky. 
                        Ing. Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 
  

                                                       

Sledujete nás i na sociálních sítích 

 

                   

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Valenta Mikuláš přípravka C 20 kg 1. místo 

Bělohoubek Daniel přípravka B 39 kg 1. místo 

Zátopková Eliška přípravka C 30 kg 1. místo 

Fojtík Denis přípravka A 35 kg 1. místo 

Juračka Dominik přípravka C 22 kg 1. místo 

Černota Pavel ml. žáci 63 kg 2. místo 

Srněnský Sebastián přípravka A 47 kg 2. místo 

Večeřa Damián přípravka A 43 kg 2. místo 

Holášek Martin Přípravka A 56 kg 2. místo 

Hlavinka Viktor přípravka C 25 kg 2. místo 

Knoll Jakub přípravka C 30 kg 2. místo 

Šturala Antonín přípravka B 43 kg 2. místo 

Piskoř Jan přípravka C 20 kg 2. místo 

Klimša Alex přípravka C 22 kg 3. místo 

Kocián William přípravka A 35 kg 3. místo 

Večeřová Nikol přípravka B 31 kg 3. místo 

Zeman Ondřej přípravka B 28 kg 3. místo 

Lukeš Mathyas přípravka B 39 kg 3. místo 

Kocián Filip ml. žáci 47 kg 4. místo 

Zátopek Ondřej přípravka B 31 kg 4. místo 

Klimša Daniel přípravka B 47 kg 4. místo 

Fojtík Filip ml. žáci 43 kg 5. místo 
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*********************************************************************************** 
                                                                                  

                                                                                                             

                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Členky místního pěveckého souboru Šátek přejí spoluobčanům:                                    
AŤ JE VÁM DO ZPĚVU KAŽDÝ DEN V ROCE 2023                 Zora Matoušková, vedoucí pěveckého sboru Šátek                                  
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Členky rehabilitačního cvičení v obci Tichá přejí: 
 

 
      
                                                                       

                                                           Se cvičenkami souhlasím – Liba Rečková, lektorka rehabilitačního cvičení 

 

 
Někdy stačí jediný paprsek slunce, aby zazářila duha, někdy stačí málo, abychom potěšili lidi okolo nás:  
 
                  Laskavé slovo, pozdrav, úsměv,…. Štěstí a zdraví v novém roce přeje Klub důchodců. 
 
                                                                                                      Jindřiška Nováková, vedoucí Klubu důchodců 
 

 
 
Vydlabané a nazdobené dýně  
mohli obdivovat kolemjdoucí Tiché na  
„Husím rynku“  
od posledního říjnového dne, tedy od  
31. října do 10. listopadu.   
 
Letos se konal již 7. ročník s celkovým 
počtem 61 dýní.  
 
Velké poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na vydlabávání dýní, na 
poskytování svíček, ale především celé 
rodině Jančově, kteří tuto akci zaštiťují.  
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Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 
Rady s energiemi na objednávku. Novou službu nabízí odborníci spolupracující s MPO. 
Úsporná opatření mohou pomoci domácnostem, podnikům i obcím omezit dopady 
vysokých cen energií. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nabízí možnost si 
nechat zdarma v této oblasti poradit. Tuto službu poskytují kvalifikovaní energetičtí 
odborníci sdružení pod značku EKIS. Jejich služby navíc MPO nově rozšiřuje tak, aby tito 
konzultanti mohli po domluvě s představiteli obcí vyjet přímo za občany a rady 
ohledně energií tak poskytovat na více místech po celé republice. 
 

Informační linka 1212  
Informační linka 1212 s aktuální vládní pomocí s vysokými cenami energií a s úsporami 
poradí linka 1212. Operátoři jsou dostupní každý všední den od 8:00 do 16:00. Volání 
na linku je zpoplatněno dle tarifu volajícího. Součástí rozsáhlé poradenské sítě 
ministerstva jsou manuály jak pro domácnosti, podnikatele, tak malé a střední firmy a státní správu. Samotný resort jde 
příkladem – díky úsporným opatřením uspořil už 20 procent plynu a 13 procent elektřiny. Aktuální informace o vládní 
pomoci s vysokými cenami energií včetně poradenství a manuálů na úspory energií jsou dostupné také na webu 
www.energiezamene.cz, kde ministerstvo začne mimo jiné zveřejňovat aktualizovaná data o stavu zásobníků a o aktuální 
spotřebě. 
 
 

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

Místní akční skupina Lašsko    
Dotace pro vaše lepší bydlení „Nová zelená úsporám light“ (NZÚ) 
 

Kolik a za co proplácí z NZÚ light   

 až 150 000 Kč na jeden rodinný dům  

 peníze vyplatí předem 

 dotace může být pokryta až 100% výdajů 

 jednoduchý výpočet dotace 

 zateplení fasády: 6 000 Kč/ běžný metr 

 zateplení střechy: 120 000 Kč/ kompletní zařízení 

 zateplení stropu pod půdou: 50 000 Kč/ kompletní opatření  

 zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem: 60 000 Kč/ kompletní opatření 

 výměna oken: 12 000 Kč/ 1ks výplně 

 výměna vchodových dveří:18 000 Kč/ 1ks dveří  
 

Nárok na dotaci Nová zelená úsporám light mají příjemci starobního důchodu, invalidního důchodu                
3. stupně žijící sami, nebo pokud domácnost pobírala v období od 12. září 2022 příspěvek na bydlení. 
Příjem žádostí bude otevřen od 9. ledna 2023. 
Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených 
úsporných opatření máte celý rok. 
 
 

 
POZOR:  
V současné době probíhá školení a vzdělávání kompetentních pracovníků MAS, 
můžete kontaktovat přímo zaměstnance EKIS a M-EKIS. 
– Pro rady, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, se obraťte na konzultační 
střediska EKIS a M-EKIS, která jsou k tomuto rozhodnutí kompetentní. 
– MAS může pomoci s procesem podání žádosti. 
 

 
 
 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
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                                            26. ročník Tichavského tuleňa 
                                         28. -  29. 1. 2023, sobota od 16 hodin v KD Tichá 
 

- Zuzka a Michal Klimkovi z Valmezu: 3,5 roku na kolech kolem světa 
 - Anatol Svahilec : " Zlatý slavík slam poetry", aneb ten "co bavil i půlmilion milionchvilkařů na     
   Letenské plani" 
- Tomstrom : folk-alternativ písničkář ze Skotnice. 
 
Občerstvení, dětský koutek, směs hudebníků, divotance, noční koupaní a různé      
nepředpokladanosti jsou pravděpodobné. 
 
Vstupné je na vás. 
 
Neděle: od 12 hodin koupání v " Cimenťáku" 
 
TM, hnutí za přirozenější vztahy se těší na vaši účast.              
           

  Tiskové zprávy 

Úspěchy nadějné atletky Nely Štefkové 

 
I letos se Nela Štefková z Tiché v republikové 
konkurenci atletů neztratila. Ač v lednu 2022 přestoupila 
do vyšší kategorie, starších žaček, dokázala překonat 
mnohé spolubojovnice, které byly o rok starší  
a pravděpodobně i zkušenější. 
 
V halové sezoně, která nabízí mnohá klání právě 
v blízké atletické hale v Ostravě, jenž se pyšní být 
nejlepším a nekvalitnějším zázemím pro atletiku v celé 
ČR, se dotahovala na starší soupeřky. Na Mistrovství 

MaS 
obsadila ve 
skoku do 
výšky  
6. místo, 
v běhu na 300 m 5. místo. 
 
V létě na atletických stadionech po celé republice sbírala 
zkušenosti a umisťovala se v první desítce atletek - např. 9. místo 
na Mistrovství ČR žactva jednotlivců 2022 – v závodu 200 m 
překážek, 2. místo ve skoku do výšky na Mistrovství Moravy  
a Slezska, 5. místo ve vícebojích na M MaS, 4. místo ve skoku do 
výšky v rámci Evropských atletických her mládeže EKAG v Brně. 
 
V týmových bojích získala spolu s dalšími žačkami AK Poruba  
3. místo v disciplíně štafeta 4x300 m v rámci Mistrovství ČR žactva 
jednotlivců 2022 v Jablonci n.N., následoval zisk Mistrovského titulu 
Moravy a Slezska a následně i 1. místo Mistrovství ČR starších 
žaček 2022.  
V závěru sezony následně žačky získaly ještě 1. místo na 
Mezikrajském utkání v hale pražské Stromovky v prosinci 2022. 
Tímto děkuje atletka z Tiché obci za podporu, přičemž pravidelně 
absolvuje soustředění se zaměřením na rozvoj fyzické kondice 
a atletických dovedností. 

*********************************************************************************** 
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  Inzerce 

 
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 

 
 
 
 
 

Za nabídku budeme rádi 
na tel. 732 858 775. 

 
Manželský pár koupí stavební 
pozemek nebo rodinný dům 

k rekonstrukci. 
Platba v hotovosti. 

 
Nabídky na tel. 603 111 528 

 
 
 
 
 

Za nabídku budeme rádi 
na tel. 732 858 775. 

 

Honební společenstvo Tichá - Mniší 
informuje občany, že se 

dne 21. 01. 2023 v 15 hodin 
koná na myslivecké chatě v Tiché  

řádná Valná hromada Honebního společenstva Tichá.  
 

Po skončení valné hromady bude prováděna výplata honebného  
za období 2019 – 2022. 

 

Pavel Špaček 
honební starosta 
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