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Obec občanům a občané obci“ 
 

Obec je mozaikou ze všech úhlů pohledu. Pojí se zde střípky velmi různorodé, všech odvětví 
života i potřeb, a přesto vcelku tvoří docela okulibou a možná i srdci přívětivou mozaiku. 
Samozřejmě i v Tiché se najdou nešvary, které nenechávají některé z nás klidnými, ale vždy je 
možné uklidnit se i jinými věcmi či lidmi a činnostmi, kteří a které nás obklopují. Sluší se na 
tomto místě poděkovat všem, kteří přispívají k rozkvětu obce, k jeho rozvoji či údržbě a celkově 
k příjemnému žití. Je mnoho lidí, ač si to jako konzumenti mnohdy neuvědomujeme nebo 
uvědomovat nechceme, kteří povětšinou dobrovolnicky se svými silami či nápady vnášejí ducha 
i impulsy do života obce. Je sice nevhodné jmenovat, neboť se stává, že se zrovna na někoho i 
často důležitého právě zapomene, přesto je potřebné vyzvednout činnost lidí ze spolků v obci, 
komisí v obci, z řad pedagogů i zastupitelů, zaměstnanců obce i jednotlivých občanů. Bez 
takovýchto by nemohly být v Tiché např. výstavy, zábavy, přednášky, pietní akce, koncertní a 
divadelní a promítací dny, úklidové akce, sběr železného šrotu, vaječiny, štěpkování, sportovní 
klání a střetnutí, bazárek, vánoční akce – rozsvěcení vánočního stromu s vypouštění balónků, 
živý Betlém, a mnoho a mnoho dalšího.  

Mezi nejvýznamnější, jistě 
možno říci, hlavní akce co do 
obsahu i celkových nákladů 
dozajisté patří akce květnové, 
kdy jsme si již tradičně zvykli 
řádně dle starých tradic postavit 
a následně i pokácet májku, a 
to vždy s velmi zajímavým a 
obsahově nabitým kulturním 
programem. Je možné 
poznamenat, že Stavění máje a 
především Kácení máje v Tiché 
je populární i u našich sousedů 
z okolí a jsme rádi, že zavítávají 
např. z Frenštátu či Kozlovic, 
ale i z větších dálek, právě 
k nám. Tato akce předčila i 
zářijový Den pro Tichou. 
Postupnou krystalizací k tomu 

snad takto mělo dojít a dalo se to i předpokládat, vzhledem k dobře nastavené a fungující 
správě o kulturu kulturní komisí a fungující symbiózou s místními hasiči. Je nutno zde 
dovysvětlit analogii vzniku Dne pro Tichou. Den pro Tichou, pořádaný občanským sdružením 
TICHÁNEK, jehož nultý ročník proběhl 7. září 2012, měl za cíl iniciovat větší činnost a zájem 
občanů o samotné dění v obci, podnítit větší aktivitu a probudit k celkové větší činorodosti i 
samotnou obec, v níž jakákoliv akce připomínající tradiční Den obce chyběla. Léta běží, a jak 
sami vidíte, vše postoupilo o notnou dávku dál a změnilo se toho mnoho...  
Spousta úsilí i finančních prostředků v posledních letech je vkládáno právě do květnových 
slavnostních dnů, které mnoho z vás právem považuje za vrcholné kulturní počiny v obci, za 
jakési dny obce Tichá, proto nelze očekávat, že by ještě v září měl v takové intenzitě setrvávat 
Den pro Tichou. Letos v rámci Dne pro Tichou proběhla přednáška k 660. výročí první písemné 



zmínky o obci Tichá, byly vydány propagační materiály obce s tímto výročím, a hlavně byl 
uspořádán ve spolupráci se spolkem TICHÁNEK koncert interpreta Petra Bendeho, se kterým si 
přímo na pódiu kulturního domu v Tiché zazpíval místní pěvecký sbor Tichavjánek pod vedením 
paní ředitelky  základní školy. A jak již zaznělo v úvodu, život v obci je mozaikou, která má své 
proměnné a vše se stále vyvíjí, ale cíle zůstávají podobné. Proto věřím, že v obci se dále bude 
dařit pořádat různé společenské akce a podporovat tvořivost vás, občanů. 

 
a po 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

truhlíky – most na Rakovec           podzimní výzdoba Mariky Jančové 
 

                 Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 

 

OBEC TICHÁ JE TAKÉ JIŽ NA FACEBOOKU 

 
Jako další informační kanál obce jsme zřídili facebookový profil @ObecTicha, který 
naleznete na stránce  

www.facebook.com/ObecTicha/ 

Budeme Vás zde informovat o aktuálním dění, sdílet pozvánky na zajímavé akce v okolí a 

nově také budeme vkládat hlášení místního rozhlasu. Odkaz rovněž naleznete na 

obecních stránkách www.ticha.cz. Na prohlížení obecního profilu není nutné mít vlastní 
facebookový profil. 

Budeme rádi, když se stanete našim fanouškem a získáte tak aktuální 
informace o všem podstatném v obci. 
 

Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce 
  



 
 
 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna 
Frýdlant n. O. ,  v měsících listopadu a prosinci 2019: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   listopad  13.11.2019  27.11.2019     
   prosinec  11.12.2019  25.12.2019  

          
 Na obecním úřadě si můžete ještě  vyzvednout tašky na tříděný 

odpad, k dispozici jsou i tašky větších rozměrů. 
Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly 
pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKO 
KOM a.s. 
 

 Kalendář obce Tichá r. 2020 - s historickými pohlednicemi: 
Opět připravujeme vydání kalendáře obce Tichá, ve kterém byly použity 
historické pohlednice a fotografie ze sbírky našeho občana p. Konvičky, za 
jejichž poskytnutí velmi děkujeme. Kalendář si budete moci zakoupit na 
obecním úřadě za 50 Kč, o dodání a možnosti zakoupení budete informováni 
zprávou v rozhlase a zveřejněním na webových stránkách obce. 

 
 Žádáme vlastníky nemovitostí sousedících s místními komunikacemi, aby 

provedli před zimou ořezání stromů a keřů, aby se zabránilo poškozování 
techniky firmy vyvážející komunální odpad a zajišťující zimní údržbu. 
 

 Žádáme občany, aby si zkontrolovali své nájemní smlouvy za hrobová místa 
a pokud neprovedli obnovení a úhradu nájemních smluv, aby tak učinili do 
konce roku. Týká se to i smluv, které sice byly zaplaceny, ale v průběhu 
smluvního období bylo do hrobu pohřbíváno. Nájemce je v takovém 
případě povinen doplatit poplatky tak, aby od doby pohřbení bylo 
zaplaceno 15 let (tzv. tlecí doba).  
 

 ZTRÁTY A NÁLEZY 2019: 
Věci, které byly odevzdány na obecní úřad: 
- dětská peněženka s drobným finančním obnosem 
- pánská přilba na kolo 
- dětské hodinky s látkovým páskem 
- dámská koženková peněženka 
Majitelé se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Tiché. 
 
 
 

 



 
 

P O Z V Á N K A 
na zasedání Zastupitelstva obce 

ve středu 13.11.2019 od 17 hodin v Kulturním domě v Tiché. 
 

Program bude upřesněn na pozvánce zveřejněné na úřední desce obecního úřadu a na 
webových obce. 

 

 

 
 
 

 

 

 

K odpadovému hospodářství  
 

Dne 02.08.2019 se statutární město Havířov, společnost  ASOMPO, a.s. (jehož členem je i obec 

Tichá) a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem (Orlová, Rychvald, Stonava) staly 

akcionáři nově vzniklé akciové společnosti CEVYKO a.s. (Centrum ekologického využití 

komunálních odpadů). 

Zatímco dosavadní skládkování bylo řešitelné díky spolupráci měst a obcí Novojičínska na 

skládce v Životicích, konec skládkování využitelných komunálních odpadů, chystaný na rok 2024 

(nebo 2030), již vyžaduje řešení spočívající ve spolupráci většího celku. Na okraji města Havířov, 

v lokalitě bývalého dolu Dukla, by měla vyrůst třídička komunálního odpadu. Stavba za cca 500 

miliónů korun by měla být financována z poloviny z dotací a z poloviny dlouhodobým úvěrem. 

Zatímco použitelné suroviny se dále zpracují, nezpracovatelná část se spálí v karvinské teplárně 

firmy Veolia. Zde by měl vyrůst nový multipalivový kotel, první svého druhu v Česku, který bude 

umět využít také tuhá alternativní paliva (TAP) vyrobená z nerecyklovatelných odpadů. 

Zprovoznění je plánováno na konec roku 2022. 

Nově vzniklá třídička by měla vyprodukovat jen deset procent již nevyužitelného odpadu. Tímto 

bude splněna nejen zákonná povinnost zákazu skládkování využitelného odpadu, ale snížením 

odpadu putujícího na skládku se budou šetřit náklady za skládkování, které od roku 2021 

porostou z nynějších 500 Kč na 1 850 Kč v roce 2030. 



Informace o akci  podpořené  z dotačního titulu 
 

V měsících září a říjnu 2019 byla provedena rekonstrukce 
chodníkového tělesa podél komunikace č. III/4848 
v úseku od č.p. 241 k č.p. 217 (od cementového mostu po 
lávku u Kneblů) firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o., a to v souladu s projektovou dokumentací 
zpracovanou autorizovaným technikem. Dosavadní, převážně asfaltový, povrch chodníkového 
tělesa vykazoval značné nerovnosti s četnými trhlinami, propadlinami kolem kanalizačních vpustí 
a nesoudržnost žulových obrubníků. Po odstranění obrubníků a nepropustné živičné vrstvy 
s podložím byly výškově upraveny kanalizační šachty a vpusti. Nově byly zhotoveny podkladní 
vrstvy z kameniva, byla položena zámková dlažba, včetně slepecké, s napojením na zpevněné 
plochy u sjezdů u rodinných domů a místa pro přecházení, a osazeny obruby včetně napojení 
na asfaltovou komunikaci III. třídy pomocí dvojřádku ze žulových kostek s doasfaltováním. Byly 
taktéž osazeny obrubníky ze strany od zahrad nemovitostí, včetně odvodňovacích žlabů. 
 

Celkové výdaje na realizaci činí cca 1,5 mil. Kč, přičemž projekt byl podpořen dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč z dotačního programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova MSK 2019. 
 

   

     

 

 

 

 

 

   

 

                          
 
 

       
 
 
 
před rekonstrukcí                                                                po rekonstrukci 

 
 

Shromažďujte doklady o vývozu žumpy 
 
Víte, že od ledna letošního roku musíte shromažďovat 
doklady o odvozu odpadních vod ze  žumpy? Od 1. ledna 
2021 totiž musíte na výzvu vodoprávního úřadu nebo 
České inspekce životního prostředí předložit doklady o 
odvozu odpadních vod za období posledních dvou 
kalendářních let. Pokud tak neučiníte, hrozí Vám pokuta 
až do výše 20 000 Kč. 
 Novelou vodního zákona došlo ke zpřísnění požadavků 

na odvoz odpadní vody – kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), je 
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních voda na výzvu 
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o 
odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.  



Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba 
oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo 
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno 
jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, 
množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu 
odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. 
Žumpy musí být vodotěsné, bez jakéhokoliv odtoku opatřeny odvětráním. 

 
 

Povinné čipování psů 
 

Je známo, že chovatel psa je povinen ze zákona zajistit, aby byl pes platně naočkován 

proti vzteklině. Od 1. ledna 2020 vchází v platnost novela veterinárního zákona, 

která uvádí, že očkování proti vzteklině je platné pouze v případě, že je pes označen 

mikročipem. 

Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé zařízení, které je 

naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Životnost čipu se 

odhaduje na 25 let. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na 

jeho typu. Další částku si veterináři účtují za jeho aplikaci. 

Majitelé a chovatelé psů jsou povinni zajistit, aby identifikační číslo mikročipu bylo 

zaznamenáno v očkovacím průkazu psa. Výjimku tvoří pouze psi, kteří jsou označeni 

jasně čitelným tetováním před 3. červencem 2011. Štěňata musí být označena mikročipem 

nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Čip  

vpravuje  veterinární lékař pod kůži jehlou na levou stranu krku. Tam čip setrvává po celý 

život psa. Číslo čipu lze přečíst pomocí čtečky. Číslo je vhodné zaregistrovat např. 

v Národním registru majitelů zvířat  - www.narodniregistr.cz , případně také v jiném 

registru psů. To pak umožní dohledat v databázi majitele psa v případě, že se pes ztratí.  

Za psa bez označení mikročipem bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 

20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti 

vzteklině. 

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí, zaběhnutý pes se rychleji 

vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho majitel, lepší průkaznost identity 

psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti 

postihu týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji. 

 

Obec Tichá zajistila pro své občany zcela zdarma očipování psů v termínech: 
 

úterý 5.11.2019 a čtvrtek 14.11.2019, 

vždy v době od 13 do 17 hodin u bočního vstupu  
do budovy obecního úřadu (klub důchodců), 

čipování provede veterinární lékařka MVDr. Markéta Vavřinová. 

DONESTE OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA!! 

 

Pokud jste už provedli čipování svého psa, nahlaste číslo mikročipu na Obecní 

úřad Tichá, p. Ludmila Havlová, tel. 556 858128, email: obecni.urad@ticha.cz . 

http://www.narodniregistr.cz/
mailto:obecni.urad@ticha.cz


Škola informuje:  
 

Zahájení školního roku 
V pondělí 2.září 2019 jsme zahájili školní rok 2019/2020 v tělocvičně školy 
z důvodu nepříznivého počasí. Téměř všichni zaměstnanci a žáci školy 
přivítali 14 prvňáčků, kteří poprvé usedli do školních lavic. Slavnostního 
zahájení se rovněž zúčastnili – starostka obce Mgr. Michaela Štefková, 
zástupci školské rady a Unie rodičů. Celkem je na škole 86 žáků, z toho 46 
chlapců a 40 dívek. 
 

 
 
Ve škole na nás čekalo a čeká mnoho příjemného, například ve třídách – nové 
obložení a umyvadla, vymalované třídy v 1.patře, chodba a nové hlavní dveře. 
Dále se žáci mohou těšit na různé soutěže, olympiády, besedy, koncerty, 
exkurze, výlety, focení, výuku plavání, prázdniny, státní svátky a mnoho 
dalšího. 
Již během září se škola zúčastnila: soutěže o nejrychlejšího běžce školy, 
výstavy zahrádkářů, cvičení v přírodě, cvičného poplachu a koncertu Petra 
Bendeho spojeného s výročím obce Tichá. Během října nás čeká sběr pevně 
svázaného papíru, zahájení činnosti kroužků, sběr kaštanů a žaludů a také 
sportovní akce: Můj první gól. 
Spoustu prima aktivit mají připraveny paní vychovatelky ve školní družině. 
Máte se na co těšit. 
 
 

Nejrychlejší běžec ZŠ a MŠ 
Ve čtvrtek 12. září uspořádala ZŠ Tichá soutěž 
o nejrychlejšího Běžce ZŠ a MŠ. Už od rána 
počasí přálo a sluníčko nám pěkně hřálo. Žáci 
všech ročníků základní školy a mateřské školky 
s nadšením soutěžili v běhu na 40 a 60 m. 
Zároveň se snažili vybojovat stupeň vítězů, 
diplom a medaili. Ceny se podávaly jak v 
dívčí, tak i v chlapecké kategorii. Celou 
soutěží se nesl duch soutěživosti a mezi žáky 
panovala dobrá nálada. 
Velké poděkování patří paní Kahánkové a panu 
Konečnému, kteří běžeckou dráhu připravili, a navíc upekli výborné sušenky. 



Na konec bych chtěla poděkovat všem zúčastněným a pogratulovat vítězům. 
Nyní nezbývá, než se těšit na další ročník této úspěšné akce. 
 

Na výstavě 
Krátí se dny, ochlazuje se a to je doba, kdy zahrádkáři 
sklízejí své ovoce a zeleninu.  Jejich úrodu jsme měli možnost 
shlédnout a porovnat se svou na zahrádkářské výstavě, která se 
konala třetí zářijový týden v Domě zahrádkářů.  
Mohli jsme se ale také pokochat krásnými květinami, koniferami, 
houbami z okolních lesů a v neposlední řadě i ručními výrobky 
šikovných místních obyvatel. Děvčata obdivovala šperky a 
svíčky, kluci zase hlavně „mašinky“  na vlakové dráze či malého 

robota. 
Děti ze základní školy obdivovaly celou škálu zahrádkářských produktů a také 
se do výstavy zapojily svými obrázky.  
Mnozí si některé výrobky nebo konifery zakoupili a potěšili tak své blízké či 
obohatili vlastní zahrádky. 
Přejeme všem zahrádkářům hodně zdaru, elánu, sluníčka a deště do dalších let 
a budeme se těšit na příští výstavu. 

M.Žingorová 
 

Tichavjánek a Petr Bende 
Dne 21.9.2019 se v obci Tichá, u příležitosti – 660 let obce Tichá, konal 
koncert Petra Bendeho, který vystoupil společně s několika písněmi se zdejším 
školním pěveckým sborem Tichavjánek. Sbor funguje již 6 let pod vedením paní 
ředitelky Mgr. Lucie Dobiášové. Zpívají písně lidové i umělé, od známých i 
neznámých autorů. Žáci se scházejí pravidelně 1 x týdně ve věkovém rozmezí 7 
– 12 let. Vystupují na řadě akcí konaných v obci Tichá, ale také v přilehlém 
okolí. Velká pocta pro sbor, kterou si všichni užili, bylo oslovení právě na 
koncert Petra Bendeho. Kluci i holky trénovali již od prvního zářijového 
týdne, aby dokázali, že i v Tiché jsou nadějní zpěváci. Poděkování pak přišlo 
nejen od posluchačů koncertu, ale také od samotného zpěváka: „Dětičky byly 
moc šikovné a Vaše vedení bylo také skvělé. Když uvážím, jak krátkou chvíli 
jste na to měli, tak opravdu smekám.“ 

 
 



 

Pár řádků k zamyšlení… 

 

Co je to etiketa?  
„…myslím, že každý z nás by se měl zamyslet…rozumíme danému slovu?“ 

Etiketa znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti. Význam se 

rozšířil, krom jiného, na pravidla zdvořilosti a dobrého společenského 

chování vůbec. Kdo porušil etiketu, je nevychovaný a nezdvořilý, nemusí však 

být mravně špatný. Etiketa většinou zpříjemňuje vzájemný styk (například 

zákaz mlaskat při jídle či kdykoliv dělat zvláštní zvuky). Dodržováním 

etikety dává člověk najevo, že ví „co se sluší“ a že tedy do daného prostředí 

patří. 

Etiketa je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v 

každém prostředí odlišná. Přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik 

hlavních okruhů:  

 držení těla a gest, 

 oblečení a účesu, 

 pozdravu a gest při setkání a loučení, 

 chování při jídle, 

 chování vůči osobám druhého pohlaví, 

 řeči a rozhovoru. 

„Kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to i 

když se nikdo nedívá“?“        

 J.A.Komenský 

Mgr. Dobiášová Lucie 
 
 

 

 

 

                                  Spolek Tichánek informuje… 

 

 
-  Spolek Tichánek z.s. děkuje všem členům a  příznivcům, kteří se podíleli v měsíci říjnu 

na organizaci již tradičního „Bazárku dětských věcí“ v kulturním domě. Je to činnost 

dobrovolná,  ale  náročná, proto si vážíme času, který této akci věnujete. Věci, které 

zůstaly ponechány po prodejních dnech, byly věnovány na dobročinné účely Charitě 

Frenštát pod Radhoštěm. 

- probíhá pravidelné cvičení rodičů s dětmi ve věku od 1 do 3 let v prostorách MŠ Tichá 

každé úterý od 8:30 do 9:30 hodin, s sebou přezůvky a pití, bližší informace cvičitelka 

Ing. Mirka Chludová, tel. č. 732 222 898. 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 14.9.2019 jsme u nás v Tiché opět uspořádali náborový turnaj pro přípravku v zápase ve 

volném stylu. Na tento turnaj přijelo 75 mladých začínajících chlapců a děvčat. Turnaje se 

zúčastnili oddíly z Krnova, Vítkovic, Třince, Nového Jičína, Čechovic a také 5 závodníků 

z Trenčína. Z tichavských závodníků si nejlépe vedl Samuel Srněnský, který si vybojoval první 

místo. 
 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Samuel Srněnský  přípravka B 28 kg 1. místo 

Pavel Černota přípravka A 47 kg 2. místo 

Rostislav Švihálek přípravka B 29 kg 2. místo 

Sebastián Srněnský přípravka B 35 kg 2. místo 

Damián Večeřa  přípravka B 31 kg 2. místo 

Martin Holášek  přípravka C 35 kg 3. místo 

Barbora Svobodová  přípravka B 30 kg 3. místo 

Daniel Bělohoubek  přípravka C 25 kg 3. místo 

Sofie Srněnská  přípravka A 52 kg 3. místo 

Jakub Cypra  přípravka B 30 kg 4. místo 

Matěj Svoboda přípravka A 35 kg 5. místo 

 

 

 
 

 

VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93094&idc=6925604&ids=4244&idp=90052&url=https%3A%2F%2Fwww.kobit.cz%2F


28.9.2019 Nitra - Slovensko 
XXXVIII. ročník Memoriálu Jozefa Svitača v zápase ve volném stylu 

 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Martin Holášek  přípravka C 34 kg 2. místo 

Samuel Srněnský  přípravka B 28 kg 4. místo 

Sebastián Srněnský přípravka B 36 kg 4. místo 

Barbora Svobodová  přípravka B 28 kg 6. místo 

Rostislav Švihálek přípravka B 28 kg 7. místo 

Sofie Srněnská  přípravka A 52 kg 7. místo 

Matěj Svoboda přípravka A 35 kg 10. místo 

 

 
 

 

 

12.10.2019 Trenčín - Slovensko 

XIII. ročník Memoriálu Ladislava Mlyneka v zápase ve volném stylu 
 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Rostislav Švihálek přípravka B 29 kg 1. místo 

Sebastián Srněnský přípravka B 35 kg 2. místo 

Damián Večeřa  přípravka B 31 kg 3. místo 

Sofie Srněnská  přípravka A 52 kg 3. místo 

Samuel Srněnský  přípravka B 28 kg 4. místo 

 

 

Petr Bordovský 

předseda zápasnického oddílu 

 



    Parkujeme vždy správně…?  
 
 

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Se 

zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna 

parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to 

zakázáno.  

 

Problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je špatná 

průjezdnost. Hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že 

dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z 

prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné události často 

komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, 

kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro postiženého 

neskutečně dlouhou dobou.  

 

 Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem nebo příliš 

blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno 

dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.  

 Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel větších 

měst a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou 

rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž 

obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, 

návštěvě různých institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné 

parkování vozidel se prakticky dotýká všech.  

 

Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí nebo znemožní 

použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 

25 000,-- Kč. Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to 

pokutou až do výše 20 000,-- Kč.  

 

Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů  dodržovat několik zásad správného 

parkování:  

- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3m k 

objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům,  

- neparkovat před vstupem do objektu,  

- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, 

- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů, 

- neparkovat nad podzemními hydranty.  

Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!  

  

                     nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín  



 

 

„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období 

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen 

z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období mívají 

sebou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás všech 

může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí 

upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování. Samotní 

poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.  

 

A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom 

z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní 

měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. 

Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.  

V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti 

tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční 

taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční 

hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku 

více jak sedm tisíc korun. 

 

Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti 

postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. 

Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující 

ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku 

před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo 

neuzamknou a přední části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili 

moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO 

S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je 

zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. 

Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji 

v Ostravě. Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, 

finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce 

korun.  

Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. 

Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například 

i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při 

nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně 

uzavírali a nenechávali je volně odložené.  
 

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw


      
 
 
 

 

Milí Tichavjané! 

 

Podzim je zde a září různými barvami, které jsou předzvěstí blížící se zimy. Blíží se dny, 

kdy budeme navštěvovat hřbitovy a vzpomínat na své zemřelé. Podzim je pro věřící časem 

modliteb za zemřelé. Zvláště v dušičkovém oktávu vyprošujeme duším zemřelých 

odpustky, za prominutí trestu za jejich hříchy, ať už částečně anebo úplně.  

 

Bůh Otec ve své dobrotě nejen, že stvořil tento svět s člověkem ve své lásce, ale také 

člověku nabízí život po smrti v NEBI. Bůh Otec si nepřeje smrt člověka a nechce, aby se 

člověk vrátil zpět do nicoty, ale aby v Ježíše Krista uvěřil a byl spasen a tak mohl vejít do 

nebeské slávy. Hříchem jednoho člověka „Adama a Evy“ jsme propadli smrti, ale skrze 

čin člověka „Ježíše Krista, Božího Syna“ jsme povstali k novému životu. Boží 

milosrdenství se hojně rozlévá a dává se lidem. Jedna z možností je skrze modlitby za 

zemřelé, spojená s odpustky. Jak říká sv. Irenej: „Bůh stvořil člověka, ale člověk učinil 

hřích.“ Pochopit čas dušiček, proč se modlíme za duše v očistci, znamená pochopit 

tajemství hříchu a Božího odpuštění. Člověk, který je obdarován svobodou, nese 

zodpovědnost za své jednání před Bohem a lidmi. Každý lidský čin, má dopad na život i 

lidskou společnost. Dobrý skutek nás rozvíjí, posiluje, vede ke štěstí a je darem pro 

ostatní. Zlý skutek v nás zabíjí dobro, lásku vnáší nepokoj a odděluje nás od Boha i mezi 

sebou navzájem. Proto dobro vede k životu a lásce, zlo vede ke smrti a nenávisti. Lidská 

společnost nemůže určit, co je dobré a co ne, je to danost určená Bohem Stvořitelem, 

nemůže si stanovovat pravdu, i kdyby proto byla většina populace. My jsme nestvořili svět 

a nemůžeme měnit jeho danosti. Člověk je člověk a ne zvíře. Muž je muž a ne žena a 

opačně. Právě hřích (neposlušnost člověka k Bohu) způsobil převrácení hodnot, smyšlení 

a jednání. Přestáváme se jasně orientovat, co je dobré a co je zlé. Hřích nás vede na scestí, 

je provinění proti životu, lásce a pravdě, proti Stvořiteli, proti sobě i bližnímu a celému 

stvoření. Hřích (zlý skutek) mě odsuzuje ke smrti, ke ztrátě pokoje a zároveň mě zatěžuje 

trestem, který bych si měl odpykat, proto existuje po smrti stav očistce, kde si duše 

zemřelých odpykávají své tresty za hříchy života, protože během života nevyužili Boží 

odpuštění  a milosrdenství, které se nabízí skrze svátost smíření i svátost pomazání 

nemocných. Například: Rozbijeme sousedovi okno. Půjdeme se omluvit, on nám odpustí, 

ale zůstává následek a škoda způsobená rozbitím okna. Co musíme udělat? Jít a zasklít 

okno a to je, že si odčiníme škodu, kterou jsme způsobili – to je odčinění trestu, které se 

děje v očistci. Ale může se stát, že majitel okna řekne, že nemusíme nic opravovat, že si to 

udělá sám na vlastní náklady a tím zahladí náš trest - projeví milosrdenství.  

 

Milí Tichavjané, návštěva hrobů našich zemřelých, je úzce spjatá 

s modlitbami a s prosbou o milosrdenství za ně. Máme možnost 

duším v očistci pomáhat do nebe. Ony si už samy nepomohou, ale my 

jim pomoci můžeme. Ony čekají. Nenechme je bez pomoci, prosme 

Milosrdného Boha a obětujme z lásky čas tím, že se půjdeme za ně 

pomodlit na hřbitov.  

Přeji vše dobré a požehnaný čas - duchovní  správce otec Petr. 



Akce v kulturním domě: 
 

05.11.2019    PLANETÁRIUM 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
 
16.11.2019 HUBERTSKÝ VEČER  OD 19 HODIN 
   hudba – Pazuři, myslivecká kuchyně 
 
22.11.2019 Závěrečný večer tanečního kurzu 
 
23.11.2019 FILMOVÝ DEN 15:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
      17:00 ČERTÍ BRKO 
      19:00 ŽENY V BĚHU 
 
06.12.2019 Divadlo pro děti  OD 17:00 HODIN 
   O LÍNÝCH STRAŠIDLECH Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá 
 
07.12.2019 Adventní koncert  od 18:00 hodin 
   WALLINGEROVO KVARTETO 

 



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

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 2019: 
 

80 let Oldřich  Genzer 

  Josef  Kovář 

 

85 let Miroslav  Hopp 

  Ludmila  Bílková 

 

86 let Gizela  Hegedüšová 
 

87 let Jiřina  Fojtíková 

  Marie  Pargačová 
 

88 let Jarmila  Hašová 
 

95 let Dobromila  Havláková 

  Božena  Majerková 
  

*********************************************************************** 
 
50 let manželství  ZLATOU  SVATBU  oslavili 
 
   Jindřich  a  Ludmila  Vroblovi 
 
55 let manželství SMARAGDOVOU  SVATBU oslavili 
   
  Oldřich  a  Zdenka  G e n z e r o v i  
  Zdeněk  a  Emilie   K a h á n k o v i  
  Karel a  Ludmila  K o ř á n o v i  
 

BLAHOPŘEJEME!!! 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na 

obecní úřad -  můžete osobně, zaslat poštou anebo případně napsat na emailovou 

adresu:  obecni.urad@ticha.cz. 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


 

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ 
 

Zahrádkáři z Tiché zpočátku poněkud váhali, jestli letos bez dlouholetého předsedy Bohumila 

Štefka zvládnou připravit tradiční výstavu ovoce, zeleniny a rukodělných výrobků. Potom však 

nový předseda František Vaněk všechny nakazil svým úsměvem a pracovním nasazením. 

Dlouhé hodiny i dny práce, kdy jsme vše připravovali a chystali, se vyplatily. Naše výstava byla 

velice úspěšná a všichni hosté ji chválili. Také děti se mohly pobavit sledováním vláčků, traktorů 

či lego-robota. Do jejich předvedení se zapojili vnuci a děti našich zahrádkářů.  

Mnohokrát děkujeme všem zahrádkářům a také dalším příznivcům, kteří nám poskytli své 

květiny, plodiny i rukodělné výrobky k vystavení. Všichni tak mohli spatřit, jak nadané a šikovné 

občany má obec Tichá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ještě pozvání ZO ČZS Tichá: 

 

13.12.2019 od 17 hodin 

 

PPŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 

ZAHRÁDKÁŘŮ S HUDBOU U KRBU 
 

V DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ 

 

PŘIJĎTE SE SPOLEČNĚ POBAVIT!!! 

  



Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy 
 

TAJEMNÁ MELODIE 

Výstava výtvarných prací Surrealistické skupiny Stir up.  

Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Výstava potrvá do 3. listopadu 2019. 

 

PÁSLI OVCE VALAŠI 

Výstava lidových betlémů ze sbírek muzea.  

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17.00 hodin  

ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

V rámci vernisáže udělí Nadace E. Parmy a B. Parmové cenu TEMPORA významné osobnosti regionu. 

Výstava potrvá do 16. února 2020. 

 

ČTVRTEČNÍCI: Z FRENŠTÁTU DO FRENŠTÁTU 

130 let založení osady Frenštát v Texasu. 
Přednáší Drahomír Strnadel. 

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17.00 hodin. 

Podkroví muzea ve Frenštátě p. R. 

Vstupné: 30,- Kč.  

 

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 

Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ. 

Proč stavíme betlémy? Kdo postavil první betlém? Jak se dostali do betléma slon s velbloudem? Součástí 

programu je praktická část (žáci si vytvoří vlastní figurky a sestaví „třídní“ betlém). 

Termín: 1. - 20. prosince 2019 

Vstupné: 30,- Kč na žáka 

Účast na programu rezervujte na 

tel. 553 034 040, 732 328 944 

e-mail: martin.trubac@muzeumnj.czOtevírací doba: 

úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

 sobota, neděle 9.00 – 15.00  

www.muzeum-frenstat.cz 

__________________________________________________________________ 
Placená inzerce: 

Společnost GENUS, spol. s r.o. 

příjme pracovníka/pracovnici na místo - pekař/ka. 

Pracovištěm je Pekárna Tichá – Turkům mlýn, Tichá 5. 

 

Jde o dvousměnný provoz, kde pracovní doba ranní směny je od 

6,00 do 14,30 hod. a odpolední směny je od 17,00 do 1,30 hod. 

Máme zájem s pracovníkem/nicí uzavřít pracovní smlouvu na 

hlavní pracovní poměr, případně i dohodu o provedení práce.  
 

Nezaučené zaučíme, hlavní podmínkou pro přijetí jsou rychlé ruce a dobrý zdravotní stav.                                                       

Nástupní plat 18 000,- Kč.          Volejte 606 783 304. 
 

 2.12.2019  

OTEVŘENÍ PRODEJNY PEČIVA Z PEKÁRNY TICHÁ 
OPĚT V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU – ZA POŠTOU!!! 

 

mailto:martin.trubac@muzeumnj.cz
http://www.muzeum-frenstat.cz/
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