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„Obec občanům a občané obci“ 

 
Během letních měsíců se obec snažila o údržbu veřejných 
prostranství a ostatních ploch přístupných veřejnosti včetně 
oprav místních komunikací a některých kanalizačních vpustí. Na 
komunikace, na které se letos nedostalo, se zaměří obec 
v následujících letech.  
K údržbě obce přispěli i 
brigádníci v průběhu celých 
prázdnin, a to především 
nátěry, opravami, údržbou 
zeleně a jinými pracemi na 
území celé obce. Do 
zvelebování obce se zapojil 
také svými výtvory pan 
František Vaněk, jehož dílo 
můžete zhlédnout u 
Travertinové kaskády, ale i 
občané, kteří například 
umístili truhlíky s květinami na mostech přes potok Tichávka. 
 

Na webových stránkách obce Tiché si můžete prohlédnout obrazy 
kostela a kapličky namalované v červnu 1944 autorem Ludvíkem 
Konečným, jejichž kopie před měsícem věnoval obci jeho syn Ing. 
Květoslav Konečný, který odešel v roce 1969 do Austrálie a usadil 
se v Melbourne. Kopie obrazů by měly v budoucnu spolu s obrazy 
věnovanými obci stejným dárcem vloni zdobit stěny výstavní síně. 
 

Ke konci léta by měla být dokončena kontejnerová stání - tedy 
zpevnění ploch pod kontejnery na tříděný odpad. Plochy ze zámkové 
dlažby by měly zajistit kvalitnější údržbu pořádku u samotných 
kontejnerů, a to i v zimním období, ale také lepší manipulaci 
s kontejnery při samotném svozu odpadu, kdy nejvíce namáhané 
části kontejnerů, kolečka, by měla být ušetřena pohybu po 
nezpevněném povrchu.  

Budování těchto 
ploch bude z větší 
části hrazeno 
přislíbenou dotací 

z Operačního programu Životní prostředí. Následně, dle potřeby, 
budou některá kontejnerová stání opatřena hrazením. Více o 
problematice odpadů, a především nutnosti povinného přeštítkování 



domovních popelnic, se dozvíte v článku pana místostarosty dále 
ve zpravodaji. 
 

V měsíci září dojde k vyhodnocení anketních lístků týkající se 
návrhů a podnětů z vaší strany ke zvelebování obce, jež budou 
podkladem k aktualizaci Rozvojového strategického dokumentu obce. 
V případě zájmu o vyplnění anketního lístku je možné takto učinit 
ještě na Obecním úřadu v Tiché do 12. 9. 2016. Zde je také možno 
získat lístky další pro ostatní členy domácnosti. 
 

Vedení obce připravuje podání žádosti o dotaci na pořízení 
kompostérů pro občany Tiché, ale i vlastníky či nájemce pozemků a 
chat v Tiché, a dále také v odůvodnitelných případech i lidem, 
kteří již obdrželi k výpůjčce kompostér v loňském roce. V případě 
zájmu o pořízení kompostéru sdělte toto taktéž, pokud jste tak 
již neučinili,  nejpozději do 12. 9. 2016 na obecním úřadu. Obec 
pro občany zakoupí kompostéry pouze v případě získání dotace z 
Operačního programu Životní prostředí. 
 

Od září by již měla opět být zpřístupněna tělocvična při ZŠ 
Tichá, která prošla během prázdnin úpravami. Byla odstraněna 
původní zářivková svítidla včetně azbestové izolace a nahrazena 
novým LED osvětlením upevněným na protipožárním sádrokartonovém 
podhledu. Původní podlaha, která nebyla od výstavby tělocvičny 
repasována, dostala nový kabát, a to přebroušením, vyrovnáním a 
novým lakovým nátěrem včetně lajnování.  
Na spolufinancování této akce obec získala 
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  
 

V průběhu září proběhne plánovaná rekonstrukce sociálního 
zařízení v pohostinství Fojtství (WC muži a WC ženy), a proto Vás 
obec žádá o shovívavost, neboť je nutno provizorní vstup do 
pohostinství zajistit levým vchodem do budovy přes chodbu 
k obecním bytům. 
 

Do konce tohoto roku zbývají již pouze čtyři měsíce, během nichž 
budou mimo jiné pokračovat probíhající projektové práce na: 
možnou nástavbu ZŠ nad jídelnou, výstavbu multifunkčního hřiště, 
výstavbu chodníkových těles v zatáčce na dolním konci či 
rekonstrukce obecních budov a zařízení. Očekává se pořízení 
dopravního vozidla pro Jednotku SDH Tichá za přispění dotačních 
titulů ze strany Ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje.  
 

Postupují práce na Změně č. 1 územního plánu obce Tichá, přičemž 
lze předpokládat v zimním období konání veřejného projednání. 
V záměrech obce je taktéž investice do veřejného osvětlení, 
v této fázi především do montáže izolovaných vodičů v místech, 
kde takto vedení ještě ošetřeno není. 
 

Obec nechala opětovně vyrobit reflexní pásky s logem obce. Pokud 
máte o reflexní pásek o rozměrech 4x43cm zájem, s využitím 
v blížícím se podzimním a zimním období, kdy se dříve stmívá, je 
pásek k vyzvednutí na obecním úřadu. 
 



Závěrem přijměte pozvání na připravované akce:  
Den pro Tichou konaný v pátek odpoledne 9. září 2016, kdy obec je 
spolupořadatelem, a dále o týden později v pátek 16. září taktéž 
na fotbalovém hřišti obec pořádá Běh o pohár starostky, kde si 
může zasportovat každý. 
 
Děkuji Vám za pozornost, s pozdravem   Mgr. Michaela Štefková,  

    starostka obce 
  
Tel. kontakt: tel. 723 990 520   email:  starosta@ticha.cz 
 
 
 
 

  
Důležitá informace obce – služba občanům 

 

Š T Ě P K O V Á N Í 
 

V termínu od 24. – 31. října 2016 budou v pracovních dnech 
v době od 7:30 – 14:00 hodin provádět pracovníci obce 
štěpkování klestí a větví, které pochází z Vašich zahrad, a 
to přímo poblíž Vašich domovů. 
V případě zájmu o tuto výjimečnou službu, kterou zajišťuje 
obec zdarma, nahlaste telefonicky či osobně svůj zájem o 
štěpkování přímo na Obecní úřad v Tiché, do 17. října 2016. 
 
 
 

 
 

  

 
Info SMS servis – Informace na mobil 

 
Přejete si zdarma dostávat SMS zprávy o dění v obci Tichá na Váš mobilní telefon? 

V případě Vašeho zájmu zašlete ze svého mobilního telefonu jednorázovou SMS dle Vašeho 
tarifu ve tvaru: 

 
ZADOST O INFO příjmení TICHA číslo popisné 

na telefonní číslo  739 078 307 
 

Pořádáte v Tiché nějakou společenskou, kulturní, sportovní nebo jinou akci  
a chtěli byste pozvat občany pomocí SMS servisu?  

Pokud ano, pište své pozvánky rovněž na telefonní číslo 739 078 307.  
Zpětně Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi. 

Tato služba je pro občany Tiché zdarma. 

 



Informace k odpadovému hospodářství obce Tichá 
 
Vážení občané,  
jak jste si již jistě všimli, ke konci prázdnin v naší obci začala firma Japstav 
Morava s.r.o., která vyhrála výběrové řízení, s realizací svozových míst 
(kontejnerových stání) v naší obci. Všechna kontejnerová stání tedy projdou 
celkovou rekonstrukcí a jedno kontejnerové stání vznikne zcela nové, a to na 
horním konci naproti transformátorové stanice. Tento projekt vzniká za podpory 
dotačního programu Operační program životního prostředí. 
 
Obec vítá, že opravdu třídíte odpad a tímto pečujete o naši přírodu i naše okolí. 
O řádném třídění svědčí i odměny od společnosti EKO-KOM a. s., které obci rok 
od roku mírně rostou. Za rok 2015 obec Tichá obdržela odměnu ve výši 
196 998,50 Kč. Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se o to 
zasloužili a odpad řádně třídí. Pevně věříme, že do budoucna množství 
vytříděného odpadu bude stále větší, čímž můžeme získat větší množství 
finančních prostředků zpět do našeho rozpočtu, a naopak v komunálním 
odpadu se budou objevovat pouze komodity, které již vytřídit nelze. 
Nezapomínejme, že bioodpad patří do zahradních kompostérů nebo do hnědých 
nádob či kontejnerů v rámci kontejnerových stání. 
 
Jak již bylo avizováno dříve, obec Tichá se společně s městem Frenštát p.R. 
zúčastnila elektronické aukce na svoz odpadů i z naší obce. Díky této aukci se 
nám podaří uspořit finanční prostředky, ročně v rámci tisíců korun, a tím 
máme možnost zpomalit či zmírnit výrazné zdražování poplatků za odpad, 
kterému se i tak zcela nevyhneme. Ceny za uložení odpadu by se měly 
v následujících letech, dle politiky státu, neustále zvyšovat. Do roku 2025 by 
mělo skončit levné ukládání komunálního odpadu na skládky. Po tomto datu 
by měly být všechny české skládky uzavřeny, zakonzervovány, ale přesto budou 
vynakládány finanční prostředky obcí na jejich údržbu, monitoring a 
revitalizaci. Samotný nevytříditelný odpad by měl být dále dokonaleji recyklován 
a spalován, což bude přinášet vyšší finanční zatížení městům a obcím. 
Vítězem elektronické aukce se stala firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Tato firma nám sváží odpad doposud. Harmonogram svozů bude i nadále 
zachován a nezměněn. Podmínkou v nové smlouvě je povinné překódování 
popelnic.  
Tímto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při překódování všech Vašich 
popelnic. Překódování neboli přelepení novými kódovými štítky proběhne 
externími pracovníky ve třech možných termínech, a to vždy v sudé úterý, tedy 
den před svozem, a proto je nutné mít vystavenu popelnici ke svozu již v níže 
uvedeném dnu: 
 

6. září 2016    20. září 2016   4. října 2016. 
 

V některém z těchto termínů bude popelnice opatřena novým čárovým kódem. 
V případě absence nového čárového kódu po 4. říjnu 2016, popelnice již dále 
nebude vyvážena. Po tomto datu nebo v případě pořízení nové popelnice bude 
nutné z Vaší strany si osobně vyzvednout štítek s čárovým kódem v kanceláři 
Obecního úřadu v Tiché a následně si jej umístit na Vaši popelnici. 

 
Děkuji za spolupráci, s pozdravem        Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce 



 
 

 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v měsících září, říjen 2016: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   září   07.09., 21.09.2016 
   říjen   05.10., 19.10.2016 

 
 06.09.2016   od  8:00 do 14:00 hodin – ODSTÁVKA VODY V CELÉ OBCI!!! 

SmVaK oznamují plánovanou odstávku vody na vodovodní síti v celé obci 
z důvodu prací na rekonstrukci vodojemu. Prosíme občany, aby se na tento 
den předzásobili pitnou vodou, pro zapomnětlivé bude v obci pojíždět 
cisterna, ze které si budete moci vodu nabrat. 
Z uvedeného důvodu bude omezen také provoz mateřské školy a 
školní jídelny – bude poskytnuta pouze studená strava.  Žádáme  
rodiče,  aby nechali své děti navštěvující MŠ v tento den doma, 
pokud mají tuto možnost. Stravné jim bude odhlášeno. 
 

 23.09.2016 V DOBĚ OD 7:30 DO 16:00 HODIN PŘERUŠENA DODÁVKA 
ELEKTRICKÉ ENERGIE: 
ČEZ Distribuce a.s. také oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého 
napětí bude přerušena dodávka elektrické energie v úsecích obce: 
- domy napojené na trafostanice v horní části obce – Adameček, Horní – 
u Adamce, Živičky 
- domy napojené na trafostanice v části obce Žuchov – u Gocha, FVE. 
 

 14. zasedání zastupitelstva obce Tichá se bude konat ve středu 14.09.2016 
 v 17 hodin v kulturním domě  – program bude upřesněn na pozvánce.   
 

 
 
 

Volby do Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje  
a Senátu Parlamentu České republiky  
 
Na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, se volby uskuteční ve dnech:  

pátek  7. října 2016   od 14:00 hodin do 22:00 hodin  
sobota  8. října 2016   od 08:00 hodin do 14:00 hodin  

 
v případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se budou 
volby konat též ve dnech:  



pátek  14. října 2016   od 14:00 hodin do 22:00 hodin  
sobota  15. října 2016   od 08:00 hodin do 14:00 hodin  

 
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Tichá je volební místnost – klub 
důchodců na obecním úřadě. 
 
Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu 
kraje. V případě konání druhého kola voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň 
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.  
Překážkami výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z 
důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a výkon 
základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.  
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem ČR). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  
 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky.  
Písemná žádost musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem konání 
voleb, tj. do 30.09.2016. Osobně je možné požádat přímo v kanceláři evidence obyvatel, 
kde pracovnice ověří totožnost žadatele, a to nejpozději do 05.10.2016 do 16:00 hodin.  
Voličské průkazy pro volby do Senátu Parlamentu ČR jsou vydávány podle požadavku 
voliče buď pro 1. nebo 2., či pro obě kola voleb současně. V období mezi 1. a 2. kolem 
voleb do Senátu je možné žádat o voličský průkaz pouze osobně nejpozději do 12.10.2016 
do 16:00 hodin.  
 
POZOR!  
Voličský průkaz pro volby do krajského zastupitelstva lze využít pouze v příslušném 
kraji a voličský průkaz do Senátu Parlamentu České republiky pouze v příslušném 
volebním obvodě.  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad (evidenci 
obyvatelstva) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle dva 
své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
Požadavek je možno nahlásit předem na tel. č. 556 858 128, případně mobil 
721 357 542. 
 
Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání II. kola 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky budou hlasovací lístky k dispozici pouze ve 
volební místnosti.  



 

 
 
 
 

!!!   P O Z O R   !!!! 
PROBĚHNE PŘEZNAČENÍ POPELNIC NOVÝMI ČÁROVÝMI KÓDY, 

ŽÁDAMÉ OBČANY O SPOLUPRÁCI  
 

V měsíci září a říjnu 2016 proběhne v obci Tichá přeznačování popelnic na komunální 
odpad novými čárovými kódy. Přeznačení provede společnost AVE CZ s.r.o. ve 
spolupráci s Obecním úřadem Tichá u popelnic na komunální odpad o objemu 120 litrů a 
240 litrů.  
 
Vyzýváme občany, kteří jsou držiteli těchto popelnic, ke spolupráci při této činnosti. 
Čárový kód bude přidělen k popelnici, která je umístěna u  příslušného rodinného domu 
nebo rekreačního objektu. Popelnici je nutno ponechat před touto nemovitostí v níže 
uvedených termínech. Pokud je na jednom místě umístěno více popelnic více vlastníků, 
označte tyto popelnice lístkem s uvedením jména a adresy.  
 
K přeznačení čárovým kódem vystavte popelnice v těchto termínech:  
 
TICHÁ: (v tyto dny nechte svoje popelnice vystavené k označení) 
v úterý: 06.09.2016 od 6:00 hod do středy 07.09.2016 do 19:00 hod nebo 
v úterý: 20.09.2016 od 6:00 hod do středy 21.09.2016 do 19:00 hod nebo 
v úterý: 04.10.2016 od 6:00 hod do středy 05.10.2016 do 19:00 hod.  
 
Od 19. října 2016 nebudou vyváženy popelnice neoznačené novým čárovým kódem. 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
V případě dotazů volejte:  

tel. č. 739 078 307 - místostarosta obce Tichá - Ing. Petr Bordovský 
tel. č. 724 940 892  -  zástupce AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o. - Ing. Tulach 

 

 
Ředitelka Základní školy v Tiché dává na vědomí: 

 

 
Zahájení školního roku 2016/2017 

 se uskuteční 1. 9. 2016  
v 8:00 v hlavní budově školy.  

S sebou přezůvky.  
Od 2. 9. budou zajištěny obědy a činnost školní družiny. 

 
 



 
SBĚR NEBEZPEČNÝCH, OBJEMNÝCH ODPADŮ, 

ŽELEZNÉHO ŠROTU a ELEKTROODPADU 
 

Tato akce proběhne v pátek 7. října  a  v sobotu 8. října 2016.  
 
Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle 
uvedeného rozpisu:  
07.10.2016   15:00 – 15:30   Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386  

15:30 – 16:00  Žuchov – Autoplechy Zátopek  
16:15 – 16:30  Niva – u domu p. Dědice, T 319  
16:45 – 17:00  Pružiny – u domu p. Rečka, T 283  

 
08.10.2016  09:00 – 11:00   u Vašíčkova mostu  

09:15 – 11:15  u pěstitelské pálenice  
09:30 – 11:30  střed obce – parkoviště  
09:45–  11:45  u střediska ZD Tichá  
10:00 – 12:00  u ČOV  
10:15 – 12:15  u dolní prodejny  
10:30 – 12:30   u domu p. Janče, T 33  
 

Do kontejnerů je ukládán objemný odpad, který nelze uložit do běžných popelnic na zbytkový domovní 
odpad.  
Mezi objemný odpad patří: části nábytku, sanitární technika (WC mísy, umývadla), podlahové krytiny 
(koberce, PVC), matrace, kočárky, apod. Tento odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, 
zejména ropnými produkty, laky a barvami.  
A co do objemného odpadu nepatří? Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební odpad, papír, plast 
malých rozměrů, větve stromů, tráva, uhynulá zvířata a běžný domovní zbytkový odpad.  
 
Žádáme občany, aby objemný odpad přiváželi na jednotlivá sběrná místa v době 
přistavení kontejneru a vhazovali přímo do něj. Nepřivážejte, prosím, odpad před 
stanovenou dobou přistavení kontejneru!!!  
 
Sběr nebezpečných odpadů provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice na následujících 
stanovištích:  
08.10.2016  09,00 – 10,00   pěstitelská pálenice  

10,00 – 11,00   střed obce – parkoviště  
11,00 – 12,00   dolní prodejna  

Nebezpečným odpadem se rozumí: plastové i kovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek, 
olejové filtry, motorové oleje, monočlánky, autobaterie, zářivky a výbojky, obaly od chemikálií, zbytky 
přípravků k hubení škůdců a ochraně rostlin, mořidla, rozpouštědla, ředidla, hadry znečištěné oleji, 
mazadly a barvami, apod.  
Respektujte, prosím, pokyny členů komise životního prostředí, kteří budou přítomni na jednotlivých 
sběrných místech.  
 
Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude proveden jednotkou SDH Tichá v sobotu 
08.10.2016.  Šrot ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V případě většího množství 
železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte obecní úřad – 556 858 128, kde si dohodnete termín vývozu 
přímo od vašeho domu. Stále také platí možnost odložit elektroodpad kdykoliv u hasičárny v obci. 
 

 



 
 
Pilní i o prázdninách 
 
jsou naši malí hasiči a jejich 
vedoucí. Hasičskému kroužku se 
zdařily dva prázdninové závody.  
V pohárové soutěži v Tiché 
vybojovali dva poháry za 3. místa a 
ze Závišic přivezli velký pohár  za 
vítězství.  Protože se dětem o 
prázdninách dařilo, asi by si je 
přály prožívat pořád.  
 Někteří z těchto statečných 
závodníků se v září objeví teprve 
poprvé ve školní lavici. Přejme jim 
i dalším našim školákům  radostný 
vstup do školního roku, touhu po nových vědomostech a také čas a zájem o společné 
aktivity v kroužcích a sportovních oddílech. 
 
 
 
 
 
 
 

Působení našich dorostenců v klubu Frenštátský Beskyd 
 
V měsíci červnu 2014 bylo již jasné, že v naší obci se bude muset zrušit pro nedostatek 
hráčů  kategorie dorostu. Došlo k dohodě s klubem Frenštátský Beskyd a naši hráči – 
Pavel Vrána, Ondřej Balcárek, Jakub Závodný, Tomáš Janáč, Dominik Kocián, Roman 
Kocián, Tomáš Kocián,  Miroslav Srněnský – i se svým trenérem Petrem Zdarsou,  si 
museli  zvyknout na nové prostředí, kolektiv a hlavně vyšší soutěž, což v jejich první 
sezóně byl Krajský přebor staršího a mladšího dorostu. Cílem bylo tuto soutěž zachránit, 
což se se ziskem 26 bodů povedlo. Druhá sezóna ve stejné soutěži se v očekávání příliš 
neodlišovala od té první, cílem zůstalo udržet Krajský přebor. První zápas ve Vřesině 
skončil porážkou 4:1, ovšem  následovala pouze 1 remíza a neuvěřitelná série 11 vítězství 
v řadě a po podzimní části se Beskyd vyhříval na čele tabulky, mladší dorostenci podzim 
zakončili na 8 místě.  Bylo jasné, že předsezónní cíl v podobě záchrany se bude muset 
značně přehodnotit a Frenštát bude chtít bojovat o postup do divize. A to se také povedlo. 
Dorostenci v posledním kole potřebovali uhrát bod v Ostravě a po dramatickém závěru 
utkání přišla obrovská radost. Remíza 1:1 totiž stačila k tomu, aby tým  Beskydské lištičky 
(jak se přezdívá) v čele s tichavskými hráči i trenérem zaznamenal historický úspěch 
v podobě postupu do divize, což předtím nikdo asi 20 let nedokázal. Do divizní sezóny 
skončil dorostenecký věk pouze Pavlu Vránovi, který se tak vrátí zpátky do Tiché. Všichni 
ostatní se budou snažit být úspěšní v Moravské divizi. 

Petr Zdarsa, trenér 



 

Malí fotbalisté 
 
ukončili jarní kolo tradičně – pozvali maminky na hřiště, ne jako divačky, ale jako hráčky. 
Ve veselé náladě nebylo důležité, jak utkání dopadlo. Podstatné je, že i maminky své malé 
fotbalisty podporují ve sportování, jen tak se daří rozšiřovat klubovou základnu. 

Farní okénko  

 
Tak rádi  se  vyhýbáme všem možným těžkostem, neboli tomu, co  by  nás  mělo 
vyvádět  z  našich zaběhaných zvyklostí.    Je to přirozená snaha člověka – mít 
věci pod svou kontrolou a mít se prostě co nejlépe.  
Pokud  nás  v  životě potká  nějaké  to  trápení - kříže,   často nerozumíme, proč 
bychom  je  měli jen tak snášet  a  pokud je to možné, chceme  se  těch křížů hned  
co  nejrychleji zbavit.  
Smysl  všech  událostí nikdy nepochopíme.  Začíná  to  nepochopitelným 
počátkem naší existence, pokračuje konkrétním originálním osobním životem  
(v dobrém i  ve zlém),  a končí  ještě nepochopitelnější smrtí. 
Tolik nám toho zůstává skryto ohledně nejenom naší existence a smrti!  Víme 
ale jedno jistě, že cokoli, co děláme bez Boha, nemá smysl!   Není-li člověk věřící,  
nemá  kam  směřovat (a za čím jít), jde  nikam (jenom k postupnému zániku) i 
když je mu (nějakou tu chvíli) sebelíp.     
Podobné  je  to  pak  i  s  lidským utrpením. Pokud  člověk nemá  před  očima 
víru a utrpení Ježíšovo,  má  před očima po všech těch nějakých chvilkových 
radostech jen postupné zoufalství, beznaděj, že to vše trvale pro něj končí. 
Máme věřit, že  všude  se přímo setkáváme  se samotným Bohem, stačí se jenom 
dívat, dokázat se zastavit a dělat si čas na něco hlubšího než vydělávání a 
utrácení. Pak nemusíme zoufat, což přeji nám všem při těch všech letních 
radostech i starostech.  

P. Miroslav Horňák 



 
 

 
www.fotbalticha.cz 

 

 
Výbor TJ Sokol Tichá 



 
Topení a komíny 
 

Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli snažit o to, aby 
se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených komíny. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o 
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016. 
 
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a 
kdo je může provádět?  
 
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením: 

 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, 
podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání, 

 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do 
volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů, 

 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, 
vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům, 

 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních 
hmot třídy reakce na oheň B až F, 

 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a 
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin 
obvodovou stěnou, 

 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. 
 
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví. 
 
Revize spalinové cesty se provádí: 

 před jejím uvedením do provozu, 
 při každé stavební úpravě komína, 
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, 
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, 

provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o 
provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 

 po komínovém požáru, 
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve 

spalinové cestě. 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem 
osvědčení revizního technika spalinových cest. 

Čištění spalinové cesty  
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných 
usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí 
nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.  
 



Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví. 
 
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, 
je lepší se spolehnout na odborníky. 
 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon 
připoje

ného 
spotřeb

iče 
paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

pevné kapalné plynné 

celoroč
ní 

provoz 

sezónní 
provoz 

celoroč
ní 

provoz 

sezónní 
provoz 

do 50 
kW 

včetně 

čištění spalinové 
cesty 

3 x za 
rok 

2 x za 
rok 

2 x za 
rok 

1 x za rok 1 x za rok 

kontrola 
spalinové cesty 

1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

nad 50 
kW 

čištění a kontrola 
spalinové cesty 

2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 
měsíců v kalendářním roce. 
 
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte 
hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by 
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit 
hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo 
písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup 
vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a 
utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). 
 
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo 
života zasahující osoby! 
 
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je 
nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro 
které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, 
zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 
 
nprap. Dagmar Benešová 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 



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 září a 
říjnu 2016. 
  
70 let  Anna   Maralíková 
  Miroslav  Kubalec 
  Miroslava  Pavelková 
  Marie  Polášková 
75 let  Vlasta  Eliášová 
  Jan  Mužný 
  Stanislav  Pavlíček 
80 let  Marie  Tobolová 
85 let  Marie  Vašínková 
86 let  Karel  Novák 
87 let  Marie  Konvičková 
94 let Božena  Marková  
 
 
55 let manželství   „smaragdovou svatbu“  oslavili  
 

Miroslav  a  Olga   B ö h m o v i  
 

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

 
 

Děkujeme 
 

p. Hance  Špačkové 
 

za její dlouholetou spolupráci,  
kdy s dětmi mateřské školy připravovala vystoupení při 

obecních akcích a vždy zpestřila se svými krojovanými svěřenci 
vítání našich malých občánků na obecním úřadě.  

 
Přejeme ji do dalších let mnoho zdraví a pohody v rodinném 

kruhu.  
 



Český zahrádkářský svaz  v Tiché 
 
dává na vědomí změnu  termínu   výstavy ovoce, zeleniny, květin, 
výrobků a výpěstků, která se bude konat  
 
v sobotu 1. a v neděli 2. října 2016 v zahrádkářském domě. 
 
Pokud budete chtít přispět svými výpěstky či jinými výrobky, doneste je v pátek 
30.09.2016  dopoledne do zahrádkářského domu, kde se bude výstava připravovat. 
 
Moštování: - bude zahájeno ve čtvrtek  06.10.2016 
   - následně vždy v úterý a ve čtvrtek  

  v době od 14°° do 17°° hodin 
 
Ceník:  3,50 Kč za 1 litr moštu  - člen zahrádkářského svazu   
   4,00 Kč za 1 litr moštu   - ostatní 
   2,00 Kč za 1 litr drtě      
Větší množství je nutno dohodnout s vedoucím moštárny p. Pavlem Kahánkem, Tichá č. 
154, tel. č. 602 791 177. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Intervalový trénink pro ženy  
      Posilování všech svalových skupin na dynamickou hudbu. Cvičení 
napomáhá ke zlepšení celkové kondice, zdatnosti a výkonnosti.  

Pravidelně každé pondělí a středu v tělocvičně v Tiché. 

Začínáme v pondělí 19. září 2016.                     

 

Společně si dáme do těla                                                          Instruktorka Dana Kocourková 

 
 
 

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY: 
 
  - pod vedením p. Libuše Rečkové 

  - každé úterý  18 – 19 hodin 
   - první cvičení  04.10.2016 
   



 
 



 
 
 
 



 
 
 

 



 
 



 

 
GARÁŽOVÁ VRATA 

www.vrata-ostrava.cz 
 

 
Stavíme ploty na klíč: 
 

Pletivové ploty   Kované ploty   

Svařované sítě   Betonové ploty 

Živé ploty – túje na živý plot 

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000 
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