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„Obec občanům a občané obci“ 
 

 

 
Projekty i akce v obci jedou - jak jste si již možná mnozí všimli, byl 

v centrální části obce spuštěn pilotní projekt na zkoušku v rámci 

rekonstrukce veřejného osvětlení. Na dvanácti sloupech byla osazena 

nová LED světla, která by měla osvětlení jak zmodernizovat, tak i 

následně spořit náklady na samotný provoz. Jestli máte k nově osazeným 

světlům něco zajímavého či důležitého ke sdělení, učiňte tak prosím na 

obecním úřadě co nejdříve. Připomínky pak budou následně řešeny 

s dodavatelem osvětlení. 

Všichni žadatelé o kompostér se mohou těšit přibližně na polovinu 

října, kdy si osobně budou moci vyzvednout kompostér u skladu obce 

Tichá. Prosím všechny žadatele, aby sledovali své emaily, případně 

zveřejňovaná sdělení obce, kde budou uvedeny konkrétní instrukce 

k vyzvednutí kompostéru. 

Obec Tichá bude disponovat od podzimu i menšími kontejnery na 

bioodpad, které budou v případě potřeby přistavovány do lokalit 

s hnědými nádobami na bioodpad tam, kde je přebytek trávy či listí. 

Upozorňuji však předem, že se bude jednat o zkušební provoz a 

v případě nekázně občanů, kdy se v kontejnerech objeví i jiný odpad či 

dřevní hmota – větve, které mezi trávu také nepatří, bude takováto 

služba občanům zrušena. Věřím však, že si ji naopak budete chtít  

udržet. 

V areálu mateřské školy se již rozjely práce na budování 

přírodního hřiště – zahrady Tichavinka. Podobně tomu bude již i 

v lokalitě pod kostelem, kde také do zimy vyroste první Dětské hřiště 

v Tiché. 

 Již brzy budeme moci pořádat akce v našem kulturním domě, který 

procházel v měsících červnu až září částečnou rekonstrukcí. Vše se 

zdárně blíží do finiše a věřím, že účinkující mile překvapí upravené 

zázemí za jevištěm a návštěvníky nové stoly a židle v sálech a 

upravené toalety. Z kdysi původní knihovny umístěné v kulturním domě 

se rýsuje výstavní síň v Tiché, kde se v polovině října představí 

první výstava k historii obce. 

Modernizace sociálního zařízení v základní škole je již dokončena 

a děti si užívají i nového vybavení v jídelně a jiných prostorách 

školy. Děkuji tímto za vstřícnost, kterou pracovníci školy vnesli 

v rámci prací na modernizaci. 

Začátkem září se pan A. Knebl postaral o vzpomínkové setkání 

svých vrstevníků narozených v roce 1935. Všichni se zúčastnili mše ve 

zdejším kostele, zavzpomínali v obřadní síni na obecním úřadě a prošli 

si zrekonstruované prostory základní školy, které je očividně mile 

překvapily. Všem přeji pevné zdraví a klid v rodinném kruhu. 



V obci byla během prázdninových dnů opravena a natřena mostní 

zábradlí.  

Našim obecním lesům se také nevyhnulo sucho a s tím spojená 

kůrovcová kalamita, která řádí po celé republice. Proto se v Tichavské 

hůrce více ozývají pily vzhledem k nutné likvidaci nenasytného 

lýkožrouta. 

Akce v Tiché umí lidi zabavit i pobavit. 

Již začátkem léta jste mohli získat pěkné zážitky, ale i zajímavé 

ceny v tombole, na každoroční akci Nadační den v Tiché. Mladí hasiči 

se předvedli ve vší parádě a na soutěži pořádané místním SDH Tichá se 

umístili na bedně. Sportuchtiví měli více příležitostí, a to nejen při 

turnajích na Tůňce, tak i při kláních na fotbalovém hřišti včetně 

ochutnávky dobrého jídla na Gulášových slavnostech. 

V září nás skvěle pobavil ilustrátor Adolf Dudek na tradičním Dni 

pro Tichou, kde se představily i děti ze Základní a mateřské školy 

v Tiché. Na své si zde přišli i rodiče. K vidění byly ukázky 

tradičních řemesel, prací s dravci se představila záchranná stanice  a 

ochutnat jste mohli regionální výrobky. Hospůdce na hřišti patří dík 

za vstřícnost při akcích pořádaných na fotbalovém hřišti. 

 Jako zdařilou si troufám  hodnotit i akci Běh o pohár starostky, 

který se letos konal na fotbalovém hřišti, a byly rozdány všechny 

poháry do rukou těch nejrychlejších. Účast byla hojná, patronem akce 

byl tichavský občan - úspěšný triatlonista Lukáš Krpec, který může být 

dětem vzorem.  

Ve sboru dobrovolných hasičů dochází k rozšiřování členské 

základny – mladých hasičů přibývá jako hub po dešti. Tam, kde vloni 

stačilo k tréninku cca 8 přileb, které si starší a mladší žáci 

navzájem půjčovali a půjčují, nyní by jich trenéři pro své mladé 

hasiče potřebovali třikrát tolik. Kroužek navštěvují velice mladí, ale 

přitom moc šikovní, adepti hasičského sportu a je  správné, že rodiče 

své ratolesti ve sportech všeho druhu podporují.  

Nezahálí ani další naše seskupení – zahrádkáři, kteří si 

připravili výstavu ke konci září. Je jen dobře, že je vždy co 

vystavovat, a že jsou mezi námi lidé, kteří se organizačně akce chopí. 

Panu Františku Vaňkovi děkuji za dar obci do výstavní síně - obraz 

naší rodačky malířky Alžběty Fojtíkové. 

 

Všem pořadatelům, kteří vnáší do různých akcí v obci svůj volný čas, 

nápad i obětavost, velice děkuji.    

 

Závěrem bych chtěla poděkovat také těm, kteří se zapojili do 

dotazníkového šetření ohledně „Bytového domu v Tiché“. Z ankety jasně 

vyplývá, že o vybudování velkokapacitního bytového domu 

s malometrážními byty v dolní části obce soukromým investorem – fy 

ELUMINA CZ s r.o., zastoupenou jednatelem společnosti B. Janďourkem, 

v obci není zájem. 

 

Přeji Vám ještě příjemné babí léto a klidný podzim s dostatkem 

sluníčka. 

S pozdravem        

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

 

 

Tel. kontakt: tel. 723 990 520   email:  starosta@ticha.cz 
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Usnesení  č. 7  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   09.09.2015: 

 
Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném 

znění:  
7/143:1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Lucii Jurkovou a p. Věru Špačkovou,  zapisovatelkou p. 

Ludmilu Havlovou 

7/144:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

7/145:1)  bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6/2015 ze dne 10.06.2015 

7/146:1) schvaluje prodej pozemku parc.č. 421/1 (jedná se o parcelu bez LV dle EN 3911/1 díl 2)  o 

výměře cca do 500 m
2 

dle skutečného stavu v trénu a následného zaměření Mgr. I. H., 

V Zahradách 596, 739 24 Krmelín, a Ing. A.M., U panské zahrady 722/14, 158 00 Praha 5 

– Jinonice, za cenu  40,00 Kč / 1 m2, kupující uhradí náklady spojené s prodejem – 

poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti 

7/147:1) schvaluje prodej pozemku parc.č. 421/3 (jedná se o parcelu bez LV dle PK  sk. 3722/3)  o 

výměře cca do 30 m
2
 a parc.č. 420/1 (jedná se o parcelu bez LV dle PK sk. 3722/3  a část 

EN 3911/1 díl 2) o výměře cca do 200 m2 vše dle skutečného stavu v terénu a následného 

zaměření manželům M. a J.K., T 315 za cenu 40,00 Kč / 1 m2, kupující uhradí náklady 

spojené s prodejem – poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu 

nemovitosti 

7/148:1) schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Tichá 

7/149:1) doporučuje starostce obce nesouhlasit se záměrem výstavby bytového domu na pozemcích 

parc.č. 1073/6, 1074/1, (EN 2706) v k.ú. Tichá na Moravě 

7/150: 

1)  bere na vědomí informaci o stavu projektu “Protipovodňový varovný a monitorovací 

systém obcí Tichá a Kunčice p.O.“ 

2)  schvaluje v případě schválení finanční podpory na realizaci projektu “Protipovodňový 

varovný a monitorovací systém obcí Tichá a Kunčice p.O.“ finanční spoluúčast 

v minimální výši 30% způsobilých výdajů a 100% výši nezpůsobilých výdajů projektu a 

zařazení tohoto financování do rozpočtu obce příslušného realizačního roku 

3)  schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 

„Protipovodňový a monitorovací systém obcí“ s obcí Kunčice p.O., se sídlem Kunčice p. 

O. 569, 739 1, IČ 00296856. 

7/151:1) zamítá žádost ZD Javorník Tichá a.s., se sídlem v Tiché č. 71, IČ 00146897, o pronájem 

pozemků ve vlastnictví obce  

 

7/152:1) schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu OPŽP na vyhlášený 

projektový záměr na realizaci sběrných míst – rekonstrukce kontejnerových stání (stavební 

úpravy, nákup sběrných nádob) 

7/153: 

1)  bere na vědomí zprávu o posouzení povrchu komunikace na parc.č. 2086 v k.ú. Tichá na 

Moravě 

2)  schvaluje provedení opravy komunikace na Pružinách parc.č. 2086 provedením opravy 

v penetračním nátěru v nákladech cca 370 000,00 Kč, tato oprava bude zahrnuta 

v rozpočtu obce na r. 2016  

7/154:1) schvaluje podání žádosti o dotaci MSK na projektovou přípravu 2015 – zřízení 

specializované učebny 

7/155:1) schvaluje ponechat částku přeplatku r. 2014 ve výši 974.108,20 Kč na účtu sdružených 

prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na r. 2016 dle Smlouvy o spolupráci obcí 

7/156: 

1)   bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 59/2015/1,2 ze dne 17.06.2015,  

             kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2015. 

2)   bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 74/2015/1 ze dne 31.07.2015,  

             kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9/2015. 

3)   bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 79/2015/1 ze dne 18.08.2015,  



             kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10/2015. 

4)   bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 842015/,2 ze dne 31.08.2015,  

             kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 11/2015. 

7/157:1) schvaluje rozpočtové opatření č. 12 /2015: 

Zapojení nepředvídaných prostředků do rozpočtu obce: 

1. a) Příjem 

Kapitola 1032 – Podpora ostatních produkčních činností (LH) 

    Položka2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)615.900,00 Kč 

  

  1. b) Výdej 

    Kapitola 1032 Podpora ostatních produkčních činností (LH) 182.000,00 Kč  

    Kapitola 2212 Silnice (místní komunikace) 29.900,00 Kč 

    Kapitola 3113 Základní školy (nábytek) 254.000,00 Kč 

    Kapitola 6399 Ostatní finanční operace (daně) 150.000,00 Kč 

    Výdej celkem  615.900,00 Kč 

7/158:1) bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce 

7/159:1) bere na vědomí protokol o kontrole č.668/888 plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti za období 01.08.20012 – 30.06.2015 

7/160:1) bere na vědomí zápis o provedené kontrole obce u příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Tichá na hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za r. 2014 

7/161:1) bere na vědomí zápis o provedené kontrole obce u TJ Sokol Tichá na hospodaření s  

finančními prostředky obce za r. 2014 

7/162:1) bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro MS kraj, katastrální pracoviště Nový 

Jičín, o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do 

digitální podoby a o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí, revize budou probíhat 

do 02.10.2017 

7/163:1) bere na vědomí dopis fa DEMSTAV group s.r.o. ohledně drcení asfaltových ker u hřiště TJ 

Sokol Tichá 

7/164:1) bere na vědomí informaci o rozmístění 12 ks LED světel v centru obce v rámci projektu 

„Snížení spotřeby energie soustavy VO v obci Tichá“ 

 

 

 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v měsících říjnu a listopadu 2015: 
 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   říjen   14.10., 28.10.2015 
   listopad  11.11., 25.11.2015 
 
- svoz bio odpadu:    každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek  
 

 Kontrola veřejného osvětlení: 
- opět se na Vás obracíme s prosbou o nahlášení poruch veřejného osvětlení, hlavně u světel, 
které tzv. blikají. Můžete nás navštívit osobně, případně napsat email – obecni.urad@ticha.cz – 
anebo zavolat na tel. 556 858 128. 

 

 Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů: 
- dovolujeme si požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a 
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 
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zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah 
proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. 
Stejně tak žádáme o provedení údržby zeleně zasahující do místních komunikací. 
Zamezí se tak problémům nejen při svozu komunálního odpadu, ale také při 
provádění zimní údržby těchto komunikací. 
 

 Kalendář obce Tichá na r. 2016 – DVOUTÝDENNÍ: 
Také v letošním roce bude obec vydávat kalendář na r. 2016 – dvoutýdenní, 
s fotografiemi p. Petra Šiguta. Pokud pořádáte nějakou akci pro veřejnost v r. 2016 a 
chcete ji uveřejnit v kalendáři,  sdělte termín nejpozději do 05.10.2015 na obecní úřad. 
Kalendář bude hotov asi do konce měsíce listopadu. Občané si jej pak budou moci 
zakoupit na obecním úřadě.  Bližší informace zveřejníme na webu obce, případně 
obecním rozhlasem. 

 
 

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 info 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 zcela zdarma. 

 

 
 

Výzva občanům Tiché 
 

Na zasedání zastupitelstva obce dne 9.9.2015 bylo schváleno podání žádosti o 
poskytnutí podpory z dotačního programu OPŽP (Operační program životní 
prostředí) na vyhlášený projektový záměr na realizaci sběrných míst – 
rekonstrukce kontejnerových stání (stavební úpravy, nákup nových sběrných 
nádob). 
Touto cestou bych Vás, občany naší obce, chtěl zdvořile požádat o spolupráci 
s přípravou podkladů pro zpracování zadávací dokumentace. Pokud byste ve 
Vašem okolí přivítali navýšení sběrných nádob nebo vytvoření nového 
kontejnerového stání pro tříděný či BIO odpad, prosím o sdělení této 
informace v kanceláři obecního úřadu nebo na email mistostarosta@ticha.cz, 
případně na tel. čísle 739 07 83 07, a to nejpozději do 9.10.2015. V případě 
návrhu na vytvoření nového kontejnerového stání je nezbytné, aby pozemek byl 
ve vlastnictví obce.  
Velice děkuji za Vaše podměty         Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce 

Info SMS servis – Informace na mobil 
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Sběr objemných a nebezpečných odpadů, železného 

šrotu a elektrozařízení 

Sběr uvedených odpadů proběhne v pátek 9. a v sobotu 10. října 2015 

dle níže uvedeného rozpisu. 

Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na 

stanovištích: 

 

09.10.2015 15:00 – 15:30 Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386 

   15:30 – 16:00 Žuchov – u domu p. Gochové, T 244 

   16:15 – 16:30 Niva - u domu p. Dědice, T 319 

   16:45 – 17:00 Pružiny – u domu p. Rečka 

10.10.2015 POZOR – změna časového rozpisu oproti minulým letům!!!  

 9:00 – 11:00 u Vašíčkova mostu 

 9:15 – 11:15 u pěstitelské pálenice 

 9:30 – 11:30 střed obce – parkoviště 

 9:45 – 11:45 u střediska ZD 

10:00 – 12:00 u ČOV 

10:15 – 12:15 u dolní prodejny 

10:30 – 12:30 u domu p. Janče, T 33 

Můžete odevzdat: části nábytku, sanitární techniku (umývadla, WC 

mísy), podlahové krytiny (koberce, PVC), matrace, kočárky apod. Odpad 

však nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, zejména ropnými 

produkty, laky a barvami. 

Nesmí se ukládat: stavební odpad, papír, plast, větve stromů, trávu a 

běžný domovní odpad. 

Odpad přivážejte na stanovená místa  

pouze v době přistavení kontejnerů! 

 

Sběr nebezpečného odpadu provede firma SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice 

na následujících stanovištích: 

 

10.10.2015  9:00 – 10:00  pěstitelská pálenice 

   10:00 – 11:00  střed obce – parkoviště 

   11:00 – 12:00  dolní prodejna 

Můžete odevzdat: plastové a 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, hadry 

znečištěné oleji, mazadly a barvami, apod. 

 

Sběr železného šrotu a elektroodpadu provedou také místní hasiči 

obvyklým způsobem. Připravte, prosím, železný šrot podél komunikace 

v den odvozu, tedy až  v sobotu ráno. V případě většího množství 

železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte obecní úřad – tel. 

556 858 128, abychom zajistili odvoz tohoto odpadu přímo od vašeho 

bydliště. 



Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu? 

                        

 
 

Hasičský kroužek boduje 

 
Neděli 6. září 2015 trávili fanoušci dětského 

hasičského sportu ve Frenštátě p. R. - konala 

se zde okrsková soutěž. Za účasti družstev 

z Bordovic, Frenštátu, Lichnova, Tiché, 

Trojanovic a Veřovic se naši dovedli prosadit. 

Velmi milým překvapením hlavně pro dospělé 

byla účast a hlavně výkon našich benjamínků, 

družstvo tvořily děti ve věku 4-7 let: Eliška 

Bakšiová, Natálie Kociánová, Amálka a 

Jakub Kopeční,  Šimon Korček, Sebastian, 

Samuel a Sofie Srněnští. Nejmladší družstvo 

soutěže výborně zvládlo štafetu a zcela 

bezchybní byli i v útoku. Naši starší žáci 

skončili  ve štafetě i v požárním útoku čtvrtí, mladší žáci vybojovali vysněný pohár a 

diplom za 3. místo.                        

Pravidelné trénování již nese své ovoce, přejme mužským vedoucím kroužku nadále 

trpělivost, obětavost, radost ze snahy dětí. Dětem ať zůstává stálé přání být lepší a toužit 

po společně vybojovaných odměnách. Děkujeme rodičům, kteří přicházejí své děti 

povzbudit nejen při trénování, ale i na závody.                  Alena Korčeková, kronikářka SDH 

 



 
 

Katastrální úřad MS kraje připravuje digitalizaci obce Tichá: 

 



 
 RP 



Zprávičky ze školy  
 
V úterý 1. září 2015 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Do školních lavic poprvé usedlo 
16 prvňáčků, z toho 10 chlapců a 6 děvčat. Od paní učitelky Markéty Balcárkové dostali na 
uvítanou pamětní list  a paní Lucie Jurková, předsedkyně Unie rodičů, jim předala balíčky se 
školními potřebami.  
 
Překvapením nejen pro žáky, 
zaměstnance školy, ale i rodiče 
prvňáčků byla proměna 
sociálního zařízení. Během 
prázdnin zřizovatel školy Obec 
Tichá v rámci projektu 
Modernizace vnitřních prostor 
ZŠ a KD v Tiché zajistil 
celkovou rekonstrukci 
sociálního zařízení školy včetně 
výměny vodoinstalace a 
odpadů. Také zakoupil nové 
stoly a židle do školní jídelny, 
lavičky do šaten, skříňky do 
školní družiny a úložné 
skříňky do tříd. Nové prostory jsou krásně prosvětlené, moderně zařízené a vkusně barevně 
sladěné. 
Děkuji tímto paní starostce Michaele Štefkové za osobní angažovanost v projektu, díky 
kterému získala škola moderní zařízení. 

                   Ilona Hrdá, ředitelka školy 
 
 
 

„O nejrychlejšího běžce“ 
Sedmnáctý zářijový den ve 
škole se vyznamenal 
slunečným a teploučkým 
počasím, které přispělo 
k příjemnému průběhu 
sportovní akce školy „O 
nejrychlejšího běžce“. I když 
název by možná mohl některé 
začínající sportovce odradit, 
nebylo tomu tak. Na dětech 
byla znát odhodlanost, 
nadšení, ale i obavy z prohry, 
které opravdu statečně 
překonávaly. Naučit se   
zvládat i nelehké zkušenosti 
je velmi důležité, a to se 

dětem povedlo současně  se sportovním férovým duchem.  Běžeckého zápolení se zúčastnily 
děti z mateřské a základní školy v Tiché. Rádi bychom poděkovali paní Kahánkové a panu 
Konečnému za to, že se opět ochotně a odpovědně ujali rolí spravedlivých rozhodčích. 

                                                                                                                                 J. Pajlíková 



 

              

Československá obec legionářská 

a Okresní výbor Českého svazu bojovníků 

za svobodu 
 

 

 

K 70. výročí ukončení druhé světové války byl vydán „Almanach příslušníků 

československého zahraničního vojska 1939 – 1945 z území Novojičínska“. V této 

publikaci jsou uvedeny medailonky (u některých s fotografiemi, které se podařilo získat) 

539 zahraničních vojáků z východní i západní fronty. Mezi nimi najdete i občany naší 

obce. 

Pokud někdo z občanů má o tuto publikací zájem, může ji získat v kanceláři  OV ČSBS, 

ulice Sokolovská 9, Nový Jičín, vždy první a třetí pondělí v měsíci od 8:30 do 10:30 

hodin, případně se na vyzvednutí dohodnout s jednatelem OV ČSBS na telefonu 

556 813 722, případně mobil 728 334 392.  
 

Farní okénko 

 

Putovat budou ... a budou hledat Hospodinovo slovo.   To, slyšíme v knize 
proroka Amose ve Starém zákoně.   Je těžké si dnes představit, jak mají velké 
zástupy lidí  při dnešním nasycení  takový hlad zrovna po Božím slově. Po 
čemkoli, ale po Božím slově určitě ne.     
V  Písmu svatém se hovoří i o tom,  že něco podobného (hlad po Božím slově) už 
zažili starozákoní Izraelité - například, když po tolikáté zapomněli na Boha, a 
našli si jiné Bohy.   
V tu dobu začali vždy znovu hledat, a postupně i nalézat Boha i sebe samé.   Za 
toto jejich hledání a nalézání jim děkujeme, protože na víře těchto 
starozákoních Izraelitů je postaveno celé naše další lidství skrze křesťanství až 
do dneška. 
Fyzický hlad je určitě zlá věc, ale hlad duchovní  je  daleko horší  a trvalejší.   
Tou pravou naší potravou, ať je pro nás proto vždy a jedině to Boží (duchovní), 
neboť když sytíme správně svá srdce (nitro), jsme spokojení a máme touhu a 
smysl žít.  V opačném případě,  i když  toho můžeme tolik mít, ale stejně nám nic 
není po chuti, protože jsme zmítáni jenom vášněmi a chtíči,  směřujeme jen k 
postupné zhoubě, což dříve nebo později každý zjistí.  
Ano, pouhý chléb, pouhé pozemské zajištění totiž člověka nikdy nemůže plně 
nasytit, alespoň ne na dlouho.  Žijme tudíž tím duchovním, pro dobro, pro Boha, 
tak jak jsme byli stvořeni, což je pro nás také jako jediné trvale naplňující a 
oživující.                                                                                P. Miroslav Horňák 



 
 

www.fotbalticha.cz 
Vážení sportovní přátelé, 

podzimní část soutěžního ročníku 2015/2016 je již v plném proudu, tak Vám přinášíme ohlédnutí za 

letními turnaji. Dále také uvádíme menší informace k našim mužstvům … 

Memoriál Aloise Kupčíka 2015 

Vítězem třetího ročníku Memoriálu Aloise Kupčíka (pro hráče nad 35 let) se stali hráči TJ Sokol 

Trojanovice I., kteří vítězně zvládli oba své souboje. Na druhém místě skončily Veřovice a pomyslný 

bronz patřil Tiché. Za tropického počasí se vedlo nejlépe hráčům Trojanovic I., kteří zdolali 4:2 celek z 

Veřovic a vysoko 8:1 poté přehráli domácí Tichou. Ta nezvládla ani druhé své utkání, když Veřovicím 

podlehla 3:6. 

Výsledky zápasů:       Konečné pořadí: 
TJ Sokol Trojanovice I. – AFC Veřovice 4:2  1. TJ Sokol Trojanovice I. (6 bodů) 

TJ Sokol Tichá – TJ Sokol Trojanovice I.  1:8  2. AFC Veřovice (3 body) 

AFC Veřovice – TJ Sokol Tichá   6:3   3. TJ Sokol Tichá (0 bodů) 

 

VI. ročník memoriálu Josefa Špačka 

V sobotu 1. srpna 2015 proběhl v Tiché VI. ročník Memoriálu Josefa Špačka. Z vítězství se radoval 

Špakyho výběr, jenž ve finále zdolal Tichou. Třetí skončil loňský vítěz z Trojanovic I.! 

Konečné pořadí:      Semifinále: 
1. Špakyho výběr     Špakyho výběr – TJ Sokol Trojanovice I. 8:4 (3:0) 

2. TJ Sokol Tichá      TJ Sokol Tichá – SK Brušperk 4:0 (1:0) 

3. TJ Sokol Trojanovice I.     3. místo: 

4. SK Brušperk     SK Brušperk – TJ Sokol Trojanovice I. 2:3 (2:1) 

Finále: 
TJ Sokol Tichá – Špakyho výběr 3:5 (0:1) 

 

Mužstva TJ SOKOL TICHÁ v soutěžním ročníku 2015/2016 

Muži “A“ 

- Krajský přebor I.B třída sk. “D“                            

Soupiska: 

Brankáři:  Pikulík Vlastimil, Šoukal Martin 

Obránci:  Petřík Leoš, Švrček Ondřej, Tománek Tomáš, Sládeček Radim, Piskoř Libor, Bartoň Filip, 

  Vaněk Matěj 

Záložníci:  Suchomel Vítězslav, Tománek Martin, Dvořák Jiří, Fajčák Daniel, Zdarsa Petr,  

Šušla Adam, Vrána Pavel 

 

Útočníci:  Švrček Ondřej, Houšťava David, Mička Jakub, Fojtík Pavel 

Trenér:  Bača René   Asistent: Strnad Pavel 

Muži “B“ 

-  IV .třída sk. “A“ okr. Nový Jičín 

 

Žáci 

- Okresní soutěž starší žáci sk. “B“ okr. Nový Jičín 

Přípravka 

- Okresní soutěž starší přípravka sk. “A“ okr. Nový Jičín 

 

http://www.fotbalticha.cz/


Nově přelosovaná soutěž žáků: 

 

OFS NJ přelosoval soutěže OS starších žáků (1 + 6), sk. B včetně úpravy termínové listiny! 

Neděle   4. 10. 2015   13:30 Tělovýchovná jednota Sokol Tichá - FC Vlčovice – Mniší,  

Neděle 11. 10. 2015   13:00  Tělovýchovná jednota Sokol Tichá - TJ Sokol Trojanovice I.,  

Sobota 17. 10. 2015   10:00  AFC Veřovice - Tělovýchovná jednota Sokol Tichá,  

Neděle 25. 10. 2015   12:00  Tělovýchovná jednota Sokol Tichá - Spartak Lubina,  

Pátek  30. 10. 2015   17:00  FC Vlčovice - Mniší - Tělovýchovná jednota Sokol Tiché,  

Neděle  1. 11. 2015  10:00   FK Hodslavice - Tělovýchovná jednota Sokol Tichá 

Další informace naleznete na našem webu. 

Na našich webových stránkách www.fotbalticha.cz naleznete mnoho dalších informací o právě 

probíhající podzimní části, reportáže, fotografie, rozhovory s trenéry a hráči, společné fotografie mužstev, 

kompletní rozpisy, tabulky a spoustu dalšího… 

Výbor TJ Sokol Tichá 

 

občanské sdružení TICHÁNEK, o. s. informuje … 
 

Již po čtvrté a díky příznivému počasí opět na fotbalovém hřišti. To se v pátek 11. září 
uskutečnilo tradiční zábavné odpoledne s názvem Den pro Tichou. Letošní program byl opravdu 
bohatý a návštěvníkům nedal vydechnout od zahájení ve tři hodiny do zakončení v sedm večer - 
tedy čtyři hodiny plné zábavy jak pro malé, tak i velké návštěvníky. 

Diváci měli možnost shlédnout vystoupení dětí z 
mateřské i základní školy, seznámit se s činností a plány 
MAS Lašsko (místní akční skupiny), ochutnat produkty s 
označením regionální potravina a sledovat při práci 
přadlenu a kováře. Opět po roce mezi nás zavítal 
triatlonista Lukáš Krpec a přiblížil nám své sportovní 
úspěchy. Děti, a nejen je, zaujalo skvělé vystoupení 
ilustrátora Ády Dudka. Nemalou pozornost získala také 
prezentace záchranné stanice z Hluku s letovou ukázkou 
dravců. Úplný závěr patřil vyhodnocení výtvarných dílen, 

které probíhaly po celé odpoledne, a předání cen. 
     Po celé odpoledne také probíhal bohatý doprovodný 
program. Především skákací hrady byly v neustálém 
obležení, nemalý zájem byl rovněž o projížďky na koních a 
již zmíněnou výtvarnou dílnu. Všichni měli také možnost 
prohlédnout si hasičský zásahový vůz Tatra 815-7 z 
Hlučína, třešničkou na dortu pak byla ukázka zásahu 
malých hasičů z místního SDH Tichá. 

Věříme, že se vám toto odpoledne líbilo a zachováte 
nám přízeň i při příštích akcích. 
 

 

Další informace a více fotografií získáte na internetových stránkách: 
www.tichanek.iplace.cz  

 
 



 

 



Topení a komíny 
Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé spotřebičů paliv by se 

měli postarat o to, aby nerozšiřovali smutnou statistiku požárů způsobených komíny. 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je 

může provádět?  

 

Revize spalinové cesty se provádí: 

 před jejím uvedením do provozu, 

 při každé stavební úpravě komína, 

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

 před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, 

 po komínovém požáru, 

 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě. 

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který 

je zároveň: 

 revizním technikem komínů 

 specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo 

 revizním technikem spalinových cest. 

 

Kontrola spalinových cest 

Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, 

materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a 

provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, 

čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu 

spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a 

vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je 

držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v 

tabulce viz níže. 

  

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest: 

Výkon 

připojeného 

spotřebiče 

paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

Pevné 

Kapalné Plynné 
Celoroční 

provoz 

Sezonní 

provoz 

do 50 kW 

včetně 

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) 

znečisťujících částí a kondenzátu 
1x 1x 1x 

nad 50 kW 

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí a kondenzátu 
2x 1x 1x 

Čištění spotřebiče paliv 2x 
nejméně podle 

návodu výrobce 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v 

kalendářním roce. 

 

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv  

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných 

usazenin 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 odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění 

spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW 

včetně je možné provádět svépomocí. 

 

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. 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. 

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou 

vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání 

hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve 

vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. 
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

 
 

 

Běh o pohár starostky 2015 
 

Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá uspořádala 

v pátek 18. září odpoledne běžecká klání v dětských 

kategoriích. Běh o pohár starostky se konal na 

fotbalovém hřišti, kde si všichni mohli na zelené trávě 

zaběhat nebo i jen zacvičit s hrošíkem Hipo nebo 

Růžovým panterem.  

Patronem akce byl triatlonista Lukáš Krpec, který plnil 

i funkci startéra a v nejmenších kategoriích i vodiče.  

 

Věříme, že se všem sportovní odpoledne líbilo. Mnoho dětí odešlo ověnčeno medailí, ti nejlepší ve 

svých kategoriích obdrželi i pohár z rukou starostky obce. Děkujeme TJ Sokol Tichá za zajištění 

dobrého zázemí pro pořádání sportovních akcí. 

    

 

Dana Kocourková, členka Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá. 



VÝSLEDKOVÁ   LISTINA: 

 

Mateřinka    Předškoláci   1. třída 

chlapci  1. Krpec Honzík   1. Kundrát Ladík  1. Genzer Michal 

  2. Srněnský Samuel   2. Pavlinský Jiřík  2. Korček Šimon 

  3. Švihálek Rostík   3. ---    3. Tomečka Michal 

 

dívky  1. Krpcová Natálka   1. Kocourková Ema  1. Srněnská Sofie 

  2. Korčeková Eliška   2. Havlová Radana  2. Kovářová Markéta 

  3. Rozumková Eliška   3. Havlová Simona  3. Stanečková Barbora 

 

  2. třída    3. třída   4. třída 

chlapci  1. Janáč David   1. Stanečka Jakub  1. Rozsíval Jan 

  2. Ryška Dominik   2. Novák Lukáš  2. Řezníček Šimon 

  3. Čajánek Jan    3. Špaček Petr   3. Kubalec Jan 

 

dívky  1. Udvarosová Barbora  1. Boková Markéta  1. Hoppová Martina 

  2. Štefková Nela   2. Palcarová Veronika 2. Špačková Viktorie 

  3. Rozumková Aneta   3. Butorová Anežka  3. Havlová Monika 

 

  5. třída    6. třída   7. třída 

chlapci  1. Baletka David   1. Kořán Lukáš  1. --- 

  2. Korček Matěj   2. Butora Jan   2. --- 

  3. Mičulek Jan   3. ---    3. --- 

 

dívky  1. Chýlková Natálie   1. Gilarová Kateřina  1. Rozsívalová Lucie 

  2. Janáková Sára   1. Vašinková Eva  2. Krutilová Jana 

  3. Stanečková Magdaléna  2. ---  3. ---   3. --- 

 

  Dorost 

chlapci  1. Geryk Lukáš   dívky  1. Chýlková Patricie 

  2. ---       2. Špačková Věra 

  3. ---       3. --- 

 

 
 

Cvičení v místní tělocvičně: 
 

Intervalový trénink pro ženy 

  - každé pondělí a středa   od 19:00 do 20:00 hodin   - již od září 

- posilování všech svalových skupin na dynamickou hudbu,  

  cvičení  pomáhá zlepšovat celkovou kondici, zdatnost a výkonnost 

- instruktorka: Dana Kocourková 

 

 

Rehabilitační cvičení pro ženy: 

- každé úterý   od 18:00 do 19:00 hodin  

- poprvé  06.10.2015 

  - pod vedením p. Libuše Rečkové 

 

 

 



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, 
říjnu a listopadu  2015.  
  
*  Jiřina Pavlíčková, Rudolf  Čajánek, Vladimír Štefek, Josef  Biolek 

* Jan Šimíček, Ludmila Pustějovská, Božena Mičková, Daniel Janda 

* Vědunka Zýrková, Alois Knebl 

*  Karel Novák 

* Marie Konvičková, Marie Kvardová 

* Josefa Holubová 

* Alois Petr  

* Dobromila Havláková, Jiřina Hoffmannová 

*  Božena Marková 

* Božena Vaňková  
 

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

 

Český zahrádkářský svaz v Tiché: 
 

MOŠTOVÁNÍ:  od 22.09.2015  každé úterý a čtvrtek   

od 14°° do 17°° hodin 

 

Cena: 4,00 Kč za 1 litr moštu    2,00 Kč za 1 litr drtě 

  člen zahrádkářského svazu   3,50 Kč za 1 litr moštu 

 

Větší množství od 10 pytlů nutno dohodnout s vedoucím moštárny p. Pavlem Kahánkem, 

Tichá č. 154, tel. 602 791 177 
 

 

 

 

MUZEUM Frenštát p. R. – výstavy a programy: 
 
Henryk Sienkiewicz  ČLOVĚK A DÍLO 
Mezinárodní výstava ve spolupráci s Národním muzeem v Kielcích (Polsko) 
Výstavní síň Muzea Frenštát p. R.  - výstava potrvá do 8. listopadu 2015 
 
ČTVRTEČNÍCI:   100. výročí genocidy arménů 
Připomenutí tragické události, která zahájila sérii velkých genocid 20. století. 
Pořadem provází Drahomír Strnadel, předseda Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. 
Ve čtvrtek 22. října 2015 v 17°° hodin  - podkroví Muzea ve Frenštátě p. R. 
Vstupné – 30 Kč 
 



 
Do 6. ročníku eXtrémního závodu Adidas - Continental Beskydská sedmička se registrovalo 3 043 

závodníků. K akreditaci do Frýdlantu nad Ostravicí se jich dostavilo 2 798, což je téměř stejný počet jako v 
loňském roce. Na přechod sedmi nejvyšších vrcholů Beskyd měli závodníci časový limit 30 hodin. 

Mistry České republiky v extrémním horském maratonu Adidas - Continental Beskydská sedmička 

2015 jsou Zbyněk Cypra a Tomáš Svoboda z týmu adidas BOOST team. Sedm vrcholů zdolali v čase 

11hodin a 29 minut. Slzy v očích měli všichni na náměstí ve Frenštátě při vyhlašování ceny za 

„Nejhodnotnější sportovní výkon“. Udělena byla týmu Eleven Mercedes Mitas ve složení Marek Moflar a 

Tomáš Novotný. Jedná se o tým nevidomého závodníka s vodičem.  Trasu závodu tedy zvládli za 20 
hodin a 12 minut. 

Umístění sportovců z naší obce: 
Kategorie        umístení  čas   

SPORT: 
Muži 40 – 50 le t Patrik Chýlek, Vít Pavlík   3  14:06:40 
   Stanislav  Baletka, David Štěpán  8  15:26:05 
HOBBY: 
MUŽI do 40 let  Alan Vaněk, Jan Zámostný   1  12:46:42 
   Martin Marek, Martin Studený   33  17:52:38 
   Marek Havel, Lukáš Reček   74  20:54:04 
MUŽI 40 – 50 let Petr Mladěnka, Ondřej Mladěnka  21  16:50:02 
   Jiří Reček, Lukáš Marák, Aleš Harabiš   96  21:29:24 
MUŽI nad 50 let Zbyněk Ondryáš, Jiří Podzemný  5  16:33:35 
   Petr Konečný, Milan Kuběna   39  22:14:59 
ŽENY do 40 let  Ivana Morisová, Veronika Srníčková  5  18:21:29 
   Michaela Havlová, Marta Kozinová  6  18:48:52 

 

O Z N Á M E N Í 

 
Dáváme tímto na vědomí, že Pekárna Pino z Frýdku-Místku bude jezdit do obce Tichá 

s pojízdnou prodejnou, ve které budeme nabízet především pečivo, mléčné výrobky, balené nápoje a 

uzeniny, různé pochutiny, kávu, mouku a další sortiment. 

Budeme k Vám zajíždět od 21. 9. 2015 každé pondělí, středu a pátek; stanoviště naší 

prodejny budou zatím na těchto místech: 

 

Dolní konec (směr Kopřivnice): 

aut. zastáv. „Rest. pod Hůrkou“   od 7:50 - do 8:05 hod. 

bývalý obchod – dolní konec   od 8:10 - do 8:25 hod. 

autobusová zastávka „U lávky“   od 8:30 - do 8:45 hod. 
Horní konec (směr Kunčice p. Ondřejníkem): 

trafostanice     od 8:50 - do 9:05 hod. 

aut. zastávka „U Vašíčkova mostu“  od 9:10 - do 9:25 hod. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPl-v-sjMgCFYf_LAodcNAL8A&url=http%3A%2F%2Fwww.extremnizavody.cz%2Fclanky.php%3Fid%3D0155&psig=AFQjCNFe0mazfrPmuU60W55b1naubckz7A&ust=1443070033038512
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPl-v-sjMgCFYf_LAodcNAL8A&url=http%3A%2F%2Fwww.extremnizavody.cz%2Fclanky.php%3Fid%3D0155&psig=AFQjCNFe0mazfrPmuU60W55b1naubckz7A&ust=1443070033038512


Placená inzerce: 

 

 

 
Nabídka služeb s fekálním vozem – žumpy, septiky, čističky: 
 

 dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou 

 mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových dřevin traktorem s mulčovačem 
o záběru 1,8 m a 3 m 

 možnost zapůjčení štípače na dřevo 
 
tel. 604 693 404 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

Restaurace 
Fojtství v Tiché 

Vás zve na 
krmášové hody. 

V sobotu a neděli 17. a 18. října  připravíme 
krmášové speciality- 

pečené husy, kachny a jiné … 
Svatováclavské pivo, svařené víno… 

Přijímáme rezervace na tel. čísle: 605903027, 
nebo osobně v restauraci. 

 

 

 



 

 

 

 

Hotel Na Dolině v Trojanovicích 

 

na úpatí Radhoště je vyhledávaným místem pro odpočinek, sport a výbornou kuchyni. 

Velmi dbáme na budování kolektivu a přátelských vztahů uvnitř podniku například tím, 

že pořádáme tenisové turnaje nebo společné dovolené hrazené zaměstnavatelem 

(Slovensko, Maďarsko, Monako). V současnosti rozšiřujeme náš pracovní tým a 

přijmeme: 
  

obsluhující personál hotelové restaurace 
 

na hlavní pracovní poměr. 
  
Nabízíme: 

 Příjemné pracovní prostředí stylového valašského hotelu 
 Práci v mladém a přátelském kolektivu 

 Osobní a profesní rozvoj (hrazené profesní kurzy v rámci ČR) 

 Odpovídající ohodnocení 

 Možnost ubytování dojíždějících 

 Tenisový program pro zaměstnance 

 Zvýhodněné zaměstnanecké stravování během směny 

  
Požadujeme: 

 Smysl pro pořádek 
 Příjemné a přátelské vystupování 

 Chuť a ochotu učit se novým věcem 

 Aktivní přístup a zájem 

 Svědomitost a zodpovědnost 

 Znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ/NJ/RJ) 

 Základní znalost práce s PC 

 Bezúhonnost 

  

 
Práce dlouhý/krátký týden. Nástup možný ihned. 
  

 
Zájemci nechť zasílají svůj životopis na adresu info@nadoline.cz. 

 

Pro případné dotazy je k dispozici tel. +420602735548. 
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