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„Obec občanům a občané obci“ 
 

V podzimních a zimních měsících dojde v naší obci ke kácení některých stromů 
rostoucích na březích Tichávky. Kácení zajišťuje Povodí Odry s.p., jako správce 
toku s právem provádět zde hospodaření. Jedná se většinou o jasany ztepilé, 
které v současné době čelí mnoha chorobám způsobeným různými původci 
(houby, dřevokazný hmyz aj.). To se projevuje postupným zhoršováním 
zdravotního stavu a celkové kondice dřevin až k jejich úplnému odumření. K 
chřadnutí jasanů dochází nejen na území naší obce, ale jde o problém, který 
postihl širší území ČR. Taktéž obec Tichá převážně z důvodu provozně 
bezpečnostního přikročí ke kácení některých dřevin v areálu Mateřské školy 
v Tiché. Ořezy dřevin je nejvhodnější provádět právě v tomto období, na což Vás 
upozorňuje pravidelně i společnost ČEZ, která vyzývá k odstraňování a 
oklešťování stromoví, viz leták dále. K ořezu dřevin obec přistoupila také 
v některých lokalitách osazených novými svítidly veřejného osvětlení z důvodu 
vyšší efektivnosti nově pořízených svítidel.  
 
Novými LED svítidly veřejného osvětlení bude cca do 1. poloviny roku 2018 
osazena celá obec. V případě připomínek k osvětlení kontaktujte vedení obce. 
V 1. polovině příštího roku má také dojít k realizaci protipovodňových opatření pro 
obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem. V rámci tohoto projektu bude obec Tichá 
osazena novými rozhlasovými hlásiči.  
 
V krátké době bude dokončeno Multifunkční hřiště v centru Tichá, které s umělou 
trávou bude umožňovat využití pro mnoho míčových her a cvičení. V dopoledních 
hodinách bude pravidelně užíváno žáky a dětmi Základní a mateřské školy, 
v odpoledních hodinách bude sloužit veřejnosti a spolkům a uskupením dle 
následné dohody. Vzhledem k tomu hledáme zájemce, který by mohl vykonávat 
řádnou správcovskou činnost za úplatu v rámci údržby a celkové správy tohoto 
hřiště. Zájemci hlaste se, prosím, na obecním úřadě. S ohledem na vytvoření 
tohoto nového prostoru k volnočasovým aktivitám by měly mít děti možnost trávit 
více času pohybem, avšak přesto by rodiče měli vždy vědět, nejlépe i dohlížet na 



to, co jejich ratolesti ve volném čase provádějí, aby se například předešlo 
devastaci zařízení případně poranění uživatelů. 
 
Vzhledem k množícím se případům pokusů o domovní prodej a domovní nabídku 
služeb si pouze připomeňme, že v obci platí Nařízení obce č. 1/2016 o zákazu 
podomního prodeje a nabídek služeb, a tedy při zjištění jakéhokoliv takového 
jednání kontaktujte bezodkladně obecní úřad (tel. 556 858 128) nebo přímo Policii 
ČR.  
 
Závěrem připomínám, že Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj – Katastrální 
úřad Nový Jičín oznámil dokončení obnovy katastrálního operátu a dává možnost 
nahlížet do podkladů a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. Využijte možnost 
k nahlédnutí na Obecním úřadě v Tiché, které bude probíhat v místnosti Klubu 
důchodců v době od 30. 10. do 10. 11., denně kromě pátků. Více se o tomto 
oznámení dozvíte na poslední stránce tohoto zpravodaje.  
 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 
tel. kontakt: tel. 723 990 520   email:  starosta@ticha.cz 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
provozovna Frýdlant n. O. , v měsících listopadu a prosinci 2017: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   listopad   01.11., 15.11., 29.11.2017 
   prosinec   13.12., 27.12.2017 

 
 ŠTĚPKOVÁNÍ 

Ve dnech 06. – 10.11.2017  v době od 7:30 do 14:00 hodin budou 
provádět pracovníci obce štěpkování klestí a větví, které pochází 
z vašich zahrad. 
Pokud máte zájem o tuto službu, kterou bude zajišťovat obec zdarma, 
nahlaste svůj požadavek na tel. č. 556 858 128, případně emailem na 
obecni.urad@ticha.cz ,  a to ještě do 02.11.2017!!!     
 

 Kalendář obce Tichá na r. 2018 – jednotýdenní: 
Poslední korektury před tiskem provedla obec Tichá na připravovaném 
týdenním kalendáři pro r. 2018, ve kterém bude k vidění mnoho historických 
fotografií naší obce. Děkujeme tímto našim občanům za poskytnutí vzácných 
dobových fotografií. 
Kalendář bude dodán na obecní úřad 20.11.2017, následně si  jej budete moci 
zakoupit za 50 Kč. 

 
 
 
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 
 
Starostka obce zve širokou veřejnost 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Tichá 
ve středu 15.11.2017 v 17 hodin v kulturním domě. 

 
Z programu: 

- zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce  v r. 2017 
- delegace vybraných členů zastupitelstva obce do školské rady při ZŠ a MŠ Tichá,  
příspěvkové organizace 
- prodej pozemků  
- rozpočtové opatření 
- informace o vydaných rozhodnutích starostky obce 



 
Výsledek hlasování v obci Tichá 

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konaných 20. a 21. října 2017 

 
 
CELKOVÝ POČET OSOB ZAPSANÝCH DO VÝPISU ZE SEZNAMU VOLIČŮ: 1385  
 
POČET VOLIČŮ, KTERÝM BYLY VYDÁNY ÚŘEDNÍ OBÁLKY: 915  
 
POČET PLATNÝCH HLASŮ VE VOLEBNÍM OKRSKU CELKEM: 908 
 
% ÚČASTI: 66 
          
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 
 
1.   ANO 2011 289 HLASŮ 

2.   Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 126 HLASŮ 

3.   KDU-ČSL 89 HLASŮ 

4.   ODS 83 HLASY 

5.   KSČM 72 HLASŮ 

6.   ČSSD 71 HLASŮ 

7.   Česká pirátská strana 66 HLASŮ 

8.   Starostové a nezávislí 27 HLASŮ 

9.   TOP 09 24 HLASY 

10. Strana zelených 16 HLASŮ 

11. Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze občanům 9 HLASŮ 

      Sdružení pro republiku – republikánská strana Miroslava Sládka 9 HLASŮ 

12. Blok proti islamizaci – OBRANA domova 4 HLASY 

      Realisté 4 HLASŮ 

13. Řád národa – VLASTENECKÁ unie 3 HLASY 

      Strana svobodných občanů 3 HLASY 

      Občanská demokratická aliance 3 HLASY 

      Dělnická strana sociální spravedlnosti 3 HLASY 

14. Dobrá volba 2016 2 HLASY 

15. Cesta odpovědné společnosti 1 HLAS 

      Radostné Česko 1 HLAS 

      Česká strana národně sociální 1 HLAS 

      Sportovci 1 HLAS 

      Strana Práv Občanů 1 HLAS 

 
 



Škola informuje: 
 
Uplynulo 110 let ode dne, kdy byla 
v Tiché ve školním roce 1907/1908 
zahájena výuka  v nové škole. 
Veškeré naše aktivity v tomto 
školním roce jsou s tímto výročím 
úzce provázány. 
 
Zahájení školního roku 
V pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2017/2018. 
Nejpočetnější třídou jsou letos naši prvňáčci. Za doprovodu svých 
rodičů si první školní den prožilo 21 žáků první třídy. Celkem je 
na škole 85 žáků, z toho je 43 chlapců a 42 děvčat. Slavnostního 
zahájení se rovněž zúčastnili zástupci obce, školské rady a unie 
rodičů. 
 
Výstava 

Ve čtvrtek 5. října se ve 
výstavní síni kulturního domu 
uskutečnila vernisáž výstavy ke 
110. výročí. Úvod patřil 
pěveckému sboru Tichavjánek, 
který pod vedením paní učitelky 
Dobiášové, připravil milé 
vystoupení. Celá výstava má dvě 
části – historickou a současnou. 
V historické části se na prvním 
panelu seznámíte s počátky 

školství v Tiché, které sahají až do roku 1789. Druhý panel je 
věnován naší oslavenkyni – budově školy a jejím proměnám v čase. 
To znamená od roku 1907, kdy v ní byla zahájena výuka až do 
současnosti. Na dalších dvou panelech jsou fotografie žáků a 
jejich učitelů. Druhá část výstavy zaznamenává jednotlivé akce 
během školního roku. Výstavu si ve výstavní síni můžete 
prohlédnout do poloviny listopadu každý čtvrtek od 15:30 do 17:30 
hodin. 
 
Běžec 
Ve čtvrtek 12. října nám konečně přálo počasí a mohli jsme 
uskutečnit již 18. ročník soutěže O nejrychlejšího běžce školy. 
Závodu se tradičně účastní všichni žáci školy a také předškoláci.   
 
 



 

Poděkování 
 
 

Za 37 let obětavé práce v tichavské škole patří naše 
uznání a poděkování 
 

paní Jaroslavě Křístkové. 
 

Do dalšího životního období jí přejeme pevné zdraví a 
mnoho spokojenosti. 

 

       Ilona Hrdá, ředitelka školy 
 

 
 
 

Dobrovolníci… 
 

Většina z nás využila pravidelnou 
úklidovou akci, v sobotu 7. října z domů 
a domácností zmizely staré věci i 
hromady železa. Žádná práce se 
neudělá sama, mnohá z povinnosti, 
některá dobrovolně.    
Naši hasiči jsou dobrovolní, ale 
zbytečnou práci by nedělali. 
Dobrovolně berou na sebe povinnost 
pomáhat nám všem, například 
abychom měli pěkná prostranství. 

Hromady železného odpadu během několika hodin zmizely na vlečkách. Na naše 
chlapy, hasiče, je spolehnutí. Děkujeme.                       
 
 
Další dobrovolníci z našich řad opět 
nazdobili dva frekventované mosty, 
děkujeme za jejich nápad. Pestré truhlíky 
plné květin zkrášlovaly místa u silnice. Jak 
dlouho? Než přišel nějaký další 
dobrovolník, který potřeboval vzrostlé 
sazenice vyhrabat a přemístit asi blíž jen 
k sobě. Většinou máme snahu napomínat 
děti, aby si ohleduplně hrály na veřejných 
prostranstvích, netolerujeme úmyslné 
ničení toho, co samy dosud pro ostatní 
nevybudovaly. Nepřísluší varování někdy i směrem k dospělým?     

(Alena Korčeková) 



Konec 1. světové války  
– Den válečných veteránů.  

 
V sobotu 11. listopadu uplyne 99 let od ukončení  1. světové války. 
Jako vzpomínku na oběti tohoto i ostatních válečných konfliktů oslaví 
mnoho zemí na celém světě takzvaný Den válečných veteránů.  
 

V naší obci si tento významný den připomeneme již v pátek 10.11.2017 v 11 hodin 
pietním setkáním u pomníku padlých v 1. světové válce.  
 

Přijďte také Vy uctít památku padlých i žijících hrdinů, kteří riskovali své životy ve 
válkách, aby bojovali za svobodu, pravdu a demokracii.  

Všichni jste srdečně zváni. 
 

Farní okénko 
 
Milí Tichavjané,  
v polovině roku dochází v některých farnostech ke změně působících kněží, a 
tak přišel rok 2017 na řadu a přišla změna ve Frenštátské farnosti z důvodu 
úmrtí faráře P. Rudolfa a s touto změnou došlo i ke změně ve vaší farnosti. 
Proč? Nevím, nejsem schopný odpovědět, ale jako kněží slibujeme biskupovi 
poslušnost, a když přijde na změnu, tak balíme kufry a jdeme, i když nevíme, 
co nás čeká na novém místě. Vím, že mnohým se bude stýskat po otci 
Miroslavovi, ale mám naději, že se mi podaří navázat na jeho práci a posuneme 
se o krok dál. Všichni kráčíme stejným směrem k Bohu, k nebi. Mám naději, že 
po všech bojích, křížích, ale i radostech, vstoupíme do věčné Boží slávy, 
kterou nám Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži a s láskou daroval. 
 
Jenom pár slov o sobě. Jmenuji se Petr Kříbek a pocházím z Ostravy Poruby. 
V Ostravě jsem strávil celé své mládí, vyučil jsem se jako elektromechanik 
pro silnoproudá zařízení. Po vyučení jsem pracoval v Dopravním podniku města 
Ostravy. Ve svých 21 letech jsem se rozhodl jít do kněžského semináře, kde 
jsem se připravoval na život diecézního kněze. První místo bylo v Karviné, 
kde jsem strávil pět let, poté jsem se dostal na samostatné místo do Opavy-
Jaktaře, kde jsem působil šest let a kde nyní působí otec Miroslav. Z toho 
plyne, že dvanáctý rok svého kněžství začínám působit jako farář ve Frenštátě 
pod Radhoštěm a zároveň v Tiché jako administrátor exkurendo. 
 
Věřím, že se nám podaří vytvořit pravdivé a upřímné vztahy a že nám bude 
společně dobře. Byl jsem k vám poslán a jsem tu pro vás. Můžete se na mě 
obracet s věcmi, které souvisí s mojí kněžskou službou. Rád posloužím 
svátostmi i modlitbou. Mimochodem - každý den ve 21.00 hod. se s farníky 
modlíme Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci za obec a na závěr posílám všem 
obyvatelům kněžské požehnání. 
Každý čtvrtek jsem k dispozici na faře v Tiché od 15.00 hod. do večerní mše 
svaté asi do 17.30 hod. v zimním období do 16.30 hod. Mše svaté v kostele sv. 
Mikuláše jsou ve čtvrtek v 18.00 hod. (v zimě v 17.00 hod.) a v neděli 
v 10.30 hod. Kontaktní číslo na faru je 734 267 686.  
 
Přeji pokojné a požehnané dny a žehnám všem, zvláště všem zemřelým, na které 
v dušičkovém čase vzpomínáme. 

Duchovní správce P. Petr 



                                                                     

      
 

www.fotbalticha.regionycr.cz 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 podzimní část sezony je v plném proudu a my  předkládáme  pár 

informací z klubu. 
Všechny podzimní výsledky, tabulky a statistiky budou uvedeny v dalším vydání 
zpravodaje. 
 
PODĚKOVÁNÍ 

 
 
SK Tichá touto cestou děkuje firmě IZO TRADE a také VIP TAXI  Frenštát p/R . za 
zakoupení nových dresů pro naše nejmenší fotbalisty. 
 
Chceš hrát fotbal? Chceš hrát za Tichou? Tak přijď mezi nás!!! 
 

Učaroval vašemu dítěti fotbalový míč?  Pokud ano, nabízíme vám péči o 
vaše dítě s komplexním rozvojem pohybových dovedností a schopností pod 
dohledem kvalitních trenérů. Přijďte se podívat i s vaším dítětem! 
Tréninky:  PONDĚLÍ a STŘEDA od 17.00 hodin (tělocvična ZŠ Tichá) 
Kontaktní osoba - trenér: Martin Krpec (tel. 606 758 009) 



BUĎ S NÁMI VE HŘE! 

 
 
Chcete mít po ruce rychlé informace, jak dopadl zápas vašeho týmu? Zajímá vás, která 
utkání jej v nejbližší době čekají a který z klubů ve vašem okolí se právě třeba chystá na 
svoji víkendovou bitvu? Pak neváhejte a stahujte do svých mobilních zařízení novou 
aplikaci MŮJ FOTBAL.  
( V aplikaci naleznete rovněž veškerý výsledkový servis o všech mužstvech SK Tichá ) 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.fotbal.mujfotbal 

 
Výbor TJ Sokol Tichá 

 
 

    VÝSLEDKY  

      TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 
 
 
Dne 23. 9. 2017 jsme uspořádali náborový turnaj v zápase ve volném stylu, 
kde se mohli kluci podívat a přihlásit do nejstaršího sportu, který 
vychovává z hochů zdravé, silné a pevné chlapy. Tohoto turnaje se zúčastnilo 77 závodník, mimo 
domácích také z Krnova, Nového Jičína, Vítkovic, Čechovic, Třince a dva závodníci z jihomoravské 
Nivnice. 
 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 
Matěj Zátopek ml. žáci 63 kg 1. místo 

Jonáš Knebl přípravka C 29 kg 2. místo 
Rudolf Lukeš přípravka C 28 kg 2. místo 
Jan Rozsíval ml. žáci 39 kg 2. místo 

Jakub Konvička ml. žáci 43 kg 2. místo 
Ondřej Váša příprava A 39 kg 2. místo 

Stanislav Bordovský ml. žáci 57 kg 2. místo 
Vít Vlček  ml. žáci 80 kg 2. místo 

Matěj Zátopek žáci 70 kg 2. místo 

 



Stanislav Bordovský ml. žáci 63 kg 3. místo 
Přemysl Krpec příprava A 43 kg 3. místo 

Daniel Konvička příprava B 36 kg 3. místo 
Samuel Srněnský přípravka C 22 kg 3. místo 

Sebastián Srněnský přípravka C 28 kg 3. místo 
Dan Vlček  ml. žáci 80 kg 4. místo 

 

 
 

 
7.10.2017 Ostrava 
Memoriál Františka Fojtíka v zápase řecko-římském a volném stylu 
 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 
Václav Petr junioři 120 kg 1. místo 

Martin Šoukal senioři 66 kg 2. místo 
Dan Vlček  ml. žáci 80 kg 3. místo 

Daniel Konvička příprava B 35 kg 4. místo 
Ondřej Váša příprava A 39 kg 5. místo 

 
 
14.10.2017 Prostějov 
XXX. ročník Memoriálu Gustava FRIŠTENSKÉHO v zápase řecko-římském  
 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 
Jakub Konvička ml. žáci 43 kg 2. místo 

Jan Rozsíval ml. žáci 39 kg 2. místo 
Dan Vlček  ml. žáci 80 kg 2. místo 

Ondřej Váša příprava A 39 kg 3. místo 
Daniel Konvička příprava B 35 kg 5. místo 

 
Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu 



 
************************************************************************ 
 
J U B I L A N T I:  
 
 
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem 
jubilantům  dožívajícím se významných životních výročí v měsících 
listopadu a prosinci 2017: 
  
 

70 let  Jiřina Kutějová 
  Květoslava Hoppová 
 

75 let Josef Balcárek 
 

85 let Jiřina  Fojtíková 
  Marie  Pargáčová 
 

86 let Josef  Bílek 
  Jarmila  Hášová 
 

93 let Dobromila  Havláková 
Božena  Majerková 

 

101 let Božena  Vaňková 
 
 
 

 
 
50 let manželství  - zlatou svatbu – oslavili 
 

Jan a Marta  Š v r č k o v i 
 

BLAHOPŘEJEME !!! 
 

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



 
 



 
Akce v kulturním domě: 
 
18.11.2017 – HUBERTSKÝ VEČER  
    
    - pořádá MS Hubert Tichá, z.s. 
    - začátek v 19 hodin 

- hudba Pazuři, myslivecká kuchyně, bohatá tombola 
  
 
25.11.2017 – Filmový den: 
    - komise pro kulturu a historii obce 
 

 15:00 LICHOŽROUTI 
  17:00 ANDĚL PÁNĚ 2 
   19:30 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 

 
 
08.12.2017 – MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA  

O Mikulášské košilce s myškou Klárkou a 
veverkou Terkou 
 

- pořádá Unie rodičů při ZŠ a MŠ, z.s., 
za podpory obce Tichá 
- začátek v 17 hodin 

 
 
10.12.2017 – ADVENTNÍ KONCERT 

Wallingerovo kvarteto 
 
- komise pro kulturu a historii obce 
- začátek v 17 hodin 

 
 
17.12.2017 – Živý Betlém  
     

- od 16 hodin u obecního úřadu 
    - MO KDU-ČSL a komise  
    pro kulturu a historii obce 
 
 



 

 
 



Placená inzerce: 
 
 

 

PETR  NIKEL 
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Č. 57 

IČ:    70609446      DIČ: CZ7307115002 
 

NABÍZÍ SLUŽBY FEKÁLNÍM VOZEM A ODVOZ               
FEKÁLIÍ NA ČOV VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM: 

- ŽUMPY, SEPTIKY, KALOVÉ JÍMKY, DOVOZ UŽITKOVÉ VODY 
 

TEL. 604 69 34 04 
……………………………………………………. 

 
Kosmetický salón Martina 
 

Nově otevřeno od 1. 10. 2017 
Tichá 259, 742 74 Tichá 

Objednávky na tel: 776 863 723 
www.facebook.com/kosmetikaticha/ 

Provozní doba dle objednávek 
Kosmetika  

         Pedikúra 
                Manikúra  
                       Masáže 
                             Prodlužování řas 

 
 
 
 
 
 



 
 

22. – 25. LEDNA 2018 
VÝSTAVIŠTĚ 

ČERNÁ LOUKA 
O S T R A V A 
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