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Obec občanům a občané obci“ 
 

 

Doba nástrah.  Doba varování. 
 

Ať už se mihneme kdekoliv, zařizujeme cokoliv, a to jak fyzicky, tak i virtuálně, všude na nás 

často bohužel mohou čekat různé podoby nástrah, do kterých se i nevědomky můžeme dostat. Na 

druhou stranu jsme varováni téměř na každém kroku, vyzýváni k obezřetnosti, rozvaze a 

poslouchání vlastního instinktu, přesto dochází nesčetněkrát k vnitřnímu zklamání, v horším 

případě i vlastnímu ohrožení na existenci sebe či druhých.  
 

Smutné však na tom především je, že původcem 99,9% veškerých nekalých či nebezpečných věcí 

je zase jen a jen člověk. Původně armádní forma internetu byla následně poskytnuta lidem ku 

prospěchu, přesto se objevuje stále více osob, které na takovýchto vymoženostech, jako je 

internet, mobilní telefony, online platby, online databáze apod. parazitují či je dokonce zneužívají 

ve svůj prospěch. Jsme vyzýváni k obezřetnosti, k opatrnosti, a při tom stále více tlačeni 

k využívání těchto médií. 
 

Nejen senioři jsou ohrožováni tzv. šmejdy. Šmejdi různých podob jsou záludní až zákeřní, a 

nechat se jimi napálit může skoro každý, kdo hned a okamžitě po oslovení neřekne razantní NE či 

neodejde. 
 

Statistiky varují, kolik lidí má exekuce, a kolik z nich jich má dokonce několik. Přesto neustále 

dokola se šíří reklamy kolem nás na rychlé a velice snadno dostupné půjčky, na pořízení věcí na 

splátky. 
 

Dopravních prostředků přibývá, komfort v podobě četnosti a druhu dopravy roste, avšak s tím i 

úměrně roste možnost ohrožení těch, kteří se pohybují kolem vozovky, na chodnících, na 

autobusových stupíncích a jinde kolem. Musí se vymýšlet reklamy, aby lidé neřídili s mobilem u 

ucha, aby neřídili pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. 

 

Máme varovat ty „zlé“, že je máme v úmyslu monitorovat - zaznamenávat kamerovým 

systémem? Ptá se snad nás „slušných“, než nás dotyčný okradne, zda nás může okrást? Ptá se 

snad nás „slušných“, než nás dotyčný napadne, zda nás může napadnout?  
 

Důvěřivost „se nenosí“, vše se má prověřovat. Doba je rychlá, až překotná. Sama příroda již neví, 

jak nám pomoci. Přetvořili jsme si ji téměř všude, okolí k obrazu svému, a nyní již příroda neumí 

reagovat na všechny změny, které jsme jí za posledních padesát let uštědřili. 

Dokud se všichni budeme chovat pouze jako konzumenti a k výchově budeme potřebovat pouze 

restrikce, neboť nebude zájem respektovat z vlastního popudu zákony, sebe navzájem či zažité 

tradice a ustálené zvyky, nelze očekávat, že se budou ještě někdy vůbec navracet časy dávno 

minulé, kdy jaro bylo jaro, léto bylo léto, a kdy každý vzpomíná „jak bejvávalo“ a cítili jsme se 

možná lépe a bezpečněji. 

 



Nechci varovat před nástrahami. Varování je všude kolem nás mnoho, bohužel nástrah ještě více 

a opatrnosti  nikdy nezbývá. Rozum a cit by měli jít ruku v ruce.  

 

Přeji Vám tedy raději do slunných stále se prodlužujících jistě pěkných dnů, ať Vás žádní „zlí“ 

neobtěžují, nezlobí. Za vším je jen člověk a věřme, že člověk je v jádru ještě stále dobrý, a že 

v každém z nás to dobro je, jen ho v sobě stále více musíme hledat, objevovat a prohlubovat. A 

když už máte pocit, že se na vás zlo valí, nenechejte si to pro sebe. Je mnoho míst, kde vám 

poradí, kde pomohou. Člověk člověku. 

 

Děkuji Vám za pozornost.                  Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 
                            

 
 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna 
Frýdlant n. O. ,  v měsících květnu a červnu 2019: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   květen  01.05.2019  15.05.2019  29.05.2019   
   červen  12.06.2019  26.06.2019   
 

 Místní poplatek za psa na r. 2019: poplatek byl splatný k 31.03.2019!!! 
Připomínáme znovu majitelům psů, kteří opomněli provést úhradu místního 
poplatku za jejich psa, aby tak učinili v co nejkratším termínu!!! 
 

 Místní poplatek za odpady na r. 2019 – sazba 420,00 Kč na 1 poplatníka, 
poplatek je splatný do 30.06.2019.  
Poplatky můžete hradit do pokladny obce,  nebo převodem na účet č. 6023801/0100, 
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti. 
 

 Upozornění pro občany 
Stavba: Rekonstrukce bytů a energetické úspory v objektu č.p. 261, Tichá – 
FOJTSTVÍ. Žádáme Vás, abyste dbali na bezpečnost poblíž staveniště. Vstup 
nepovolaných osob je zakázán. 
 

 
 



U S N E S E N Í 
zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Tichá 

konané dne 17. 4. 2019 v kulturním domě od 17:00 hod. 
 

4/73  Zastupitelstvo obce Tichá určuje ověřovateli zápisu p. Věru Špačkovou a Ing. Zdeňka Slačíka, 
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou. 
 
4/74  Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje program zasedání. 
 
4/75  Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3 ze dne 13.02.2019. 
 
4/76a  Zastupitelstvo obce Tichá přijímá dotaci z rozpočtu MS kraje a souhlasí s uzavřením Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje na realizaci projektu "Studie nakládání s odpadními a dešťovými 
vodami na území obce Tichá" s MS krajem, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava. 
 
4/76b  Zastupitelstvo obce Tichá přijímá dotaci z rozpočtu MS kraje a souhlasí s uzavřením Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje na realizaci projektu "Rekonstrukce chodníkového tělesa - Tichá, 
č.p. 241 - 217" s MS krajem, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava. 
 
4/77  Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Strojírny a stavby Třinec, 
a.s., IČ 47674537, se sídlem Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec, na realizaci díla 
"Rekonstrukce bytů a energetické úspory objektu č.p. 261, Fojtství", cena díla celkem bez DPH 
18.978.213,87 Kč. 
 
4/78  Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019. 
 
4/79  Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Dohodu o změně nájemní smlouvy ze dne 01.01.2008 se 
Slezskou diakonií, IČ 65468562, se sídlem Na Nivách, 737 01 Český Těšín, kterou se upravují některá 
znění nájemní smlouvy ze dne 01.01.2008. 
 
4/80  Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Tichá za r. 2018. 
 
4/81  Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 
43/2019/1 - 60/2019/1. 
 
4/82a  Zastupitelstvo obce Tichá souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu MS kraje ve vyhlášeném dotačním programu "Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace 2017" na realizaci projektu "Cyklostezka Frenštát - Tichá - Vlčovice", která byla schválena 
usnesením zastupitelstva obce Tichá č. 18/360:1) dne 12.04.2017, kdy bude dodatkováno ujednání o 
termínu ukončení projektu do 30.08.2020, a to za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne o 
uzavření uvedeného dodatku. 
 
4/82b  Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje výši příspěvku na dovoz 1 obědu seniorům a plně 
invalidním občanům obce Tichá v částce 12 Kč poskytovateli služby Beskyd Hotel Trojanovice s.r.o., IČ 
03320961, DIČ CZ , a to s platností od 18.04.2019 po dobu zajišťování služby tímto poskytovatelem. 
 
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 
 
Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informaci o nevyhovění žádosti obce Tichá o poskytnutí 
dotace z rozpočtu MS kraje na realizaci projektu "Obec Tichá - prodloužení vodovodního řádu, horní 
konec". 
 
Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informaci o průběhu demolice bývalé kotelny SBD č.p. 150. 
 
Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí výzvu Ministerstva vnitra s upozorněním na povinnost 
aktualizace údajů v rejstřících spolků. 
 
 



 

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM: 

 
 
 

 

INFORMACE  O  ZÁSADÁCH  A  ZPŮSOBU  HLASOVÁNÍ 
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky 

 

pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

sobota 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 
 

volební místnost – klub důchodců  - boční vstup obecního úřadu 

 

Voličem je  
občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,  

občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a je 

nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.  

 

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a  
nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví  

nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.  
 

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.  
 

Prokazování totožnosti  
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní 

platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například 

průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.  

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.  
 

Hlasovací lístky  
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Na každém hlasovacím 

lístku je uvedeno číslo kandidujícího subjektu určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí 

tvořit úplnou číselnou řadu, pokud některá kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě 

přezkumu soudem. Taky pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na 

hlasovacím lístku neobsazené.  

Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích je na hlasovacím lístku 

uveden zkratkou; seznam zkratek je součástí sady hlasovacích lístků.  



Vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta  
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury, odvolání 

kandidáta nebo o tom, že kandidát - občan jiného členského státu EU byl ve svém státě původu 

zbaven práva být volen. K přednostním hlasům odevzdaným pro takového kandidáta se 

nepřihlíží.  
 

Způsob hlasování  
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. 

Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.  

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 

lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit.  

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční 

hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva 

kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.  

Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Poté vloží volič tento hlasovací 

lístek do úřední obálky.  

Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem 

nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém 

případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.  
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 

které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.  
 

Hlasování  
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s 

vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.  

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo 

nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 

volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do 

úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.  

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková 

volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo 

pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským 

úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v 

souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.  
 

Hlasování na voličský průkaz  
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Od 

komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu 

hlasovacích lístků. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoli volebním okrsku.  
 

Hlasování do přenosné volební schránky  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné 

volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební 

schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.  
 

Informace ve volební místnosti  
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon č. 62/2003 Sb., a to v českém, 

anglickém, francouzském a německém jazyce. Dále bude k dispozici i tato informace ve všech 

jazycích členských států EU.  

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou 

zveřejněny ve volební místnosti. 

 



Škola informuje:  
Co si páťáci připravili pro 
předškoláky? 
V úterý 2. dubna 2019 
dopoledne, jsme s předškoláky 
navštívili pátou třídu, 
tentokráte netradičně 
v tělocvičně, na akci zvané 
„ŠKOLÁCI ČTOU PŘEDŠKOLÁKŮM.“ 
Pátá třída si pro děti 
připravila pět známých pohádek 
a k nim doprovodné aktivity. 
Nejdříve pohádky předškolákům 
přečetli, poté si předškoláci 
vyzkoušeli na vlastní kůži, 

jaké to je utíkat před ježibabou z Perníkové chaloupky, nanosit dříví 
na stavbu domečku, jako tři prasátka, nebo sušit prádlo jako pejsek 
s kočičkou. K těmto pohybovým aktivitám byla tělocvična to 
nejideálnější místo, neboť velký prostor a sportovní nářadí v nich 
hrálo hlavní roli. Nejen pohyb, ale také pastelky a nůžky ověřily 
zdatnost předškoláků. Děti, obou věkových kategorií, si tuto akci 
užily. Páťáci v roli učitelů a předškoláci v roli školáků. Na závěr 
jsme s předškoláky navštívili kamarády v první třídě a podívali se, co 
je od září čeká. 

        Korniová Adéla, učitelka MŠ 
 

 



CIZÍ JAZYK NÁM NENÍ CIZÍ 
 

V úterý 12.února 2019 proběhl již několikátý ročník soutěže v anglickém 
jazyce pod názvem „Cizí jazyk nám není cizí“, který každoročně pořádá ZŠ 
Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Soutěž probíhá hravou formou, kdy 
tříčlenná družstva plní různé úkoly, týkající se angličtiny. Poslech písně a 
následné doplnění chybějících slov, znalosti o anglicky mluvících zemích, 
překlad aj. 

Soutěže se zúčastnily základní školy z blízkého okolí včetně ZŠ Tichá. 
Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva z páté třídy. 

Obě naše družstva se se soutěží poprala více než skvěle. Děvčata 
z druhého družstva obsadila v konkurenci ostatních škol pěkné 5. místo. První 

družstvo skončilo ještě lépe, když celou soutěž VYHRÁLO. Všem zúčastněným 
gratulujeme, děkujeme za reprezentaci ZŠ Tichá a jsme moc rádi, že dětem z 
Tiché není cizí jazyk cizí. 

Bc. Pavel David 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
 

Již tradičně se v únoru konala na naší škole recitační soutěž. Všichni 
žáci si připravili básně - tu kratší, tu velmi dlouhé. Museli jsme obdivovat 
výkony žáků, kteří s velkou odvahou recitovali známé Kuřátko a obilí, 
Křišťálovou studánku či více legrační básně známých autorů.  

19. února 2019 se vybraní zástupci ze všech tříd postavili před porotu 
a obecenstvo a předvedli výborná vystoupení, která byla oceněna bouřlivými 
potlesky. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 

Dne 12. března 2019 proběhlo ve Frenštátě p.R. v DDM Astra okrskové 
kolo Kalusův chodníček, kde nás úspěšně reprezentovali naši žáci a žákyně. 
Velký úspěch pro naši školu vybojovala za mladší kategorii Melisa Štefková a 
ve starší kategorii Aneta Rozumková. Obě děvčata se zúčastní dalšího kola, 
které se bude konat v Novém Jičíně.  Přejeme jim dostatek odvahy a elánu 
k dalším báječným výkonům. 

Mgr. Marcela Žingorová 

 
PLAZI, JAK JE NEZNÁTE 
 
Ve čtvrtek 7.3.2019 proběhla v naší 
škole beseda zaměřená na život, 
smysly, způsob života a další 
zajímavá fakta ze života plazů. 
Byla spojena s ukázkou živých 
exemplářů hadů a ještěrů. Kromě 
připravených informací byl dostatek 
prostoru pro dotazy žáků a 
společnou diskuzi o tom, co žáky 
zajímá nejvíc. Na závěr besedy bylo 
možné osobně mít některé živočichy 
na rukou a vyzkoušet si na vlastní 

kůži, jaké to je.  
 Pán tam měl hezkou vodní želvu. Líbili se mi tam všichni plazi. Byla 

tam i ještěrka. 

 Držel jsem hada. Byla tam i želva. Viděl jsem krásného hada. Svléká se 
jim kůže. Mají krásné vzory. 



 Želva byla srandovní. Měl jsem 2 hady.  Nejhezčí had byla krajta 
královská. 

 Pán tam měl hezké hady. A k tomu tam měl taky ještě jednu želvu a jednu 
ještěrku. Moc se mi to líbilo. 

Žáci 2. třídy 

PONOŽKOVÝ DEN 
 

Úterý 21. března je Světový den Downova syndromu, což je geneticky 
podmíněné onemocnění, které je způsobeno poruchou 21. chromozomu. Tento 
Světový den má i svůj vlastní symbol a tím je pár odlišných ponožek. Právě 
ponožky otočené patami k sobě symbolizují příčinu tohoto celoživotního 
onemocnění- poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. 
A proč právě 21.3.? 

Datum tohoto Světového 
dne je také spjato s 
příčinou Downova syndromu, a 
to s 21. chromozomem, který 
je ztrojený (místo obvyklého 
počtu jednoho páru 
chromozomů, mají lidé s 
Downovým syndromem právě 3 
tyto chromozomy). Odtud 
datum 21.3. 

V tento den jsme ve 
škole i školce podpořili 
lidi s Downovým syndromem a 
vyjádřili jim svoji podporu 
i my! 
 

Ptáte se jak?  
No přece tak, že JSME SI NA KAŽDOU NOŽKU, OBLÉKLI JINOU PONOŽKU. 

 

TICHAVJÁNEK 

Pěvecký sbor 
TICHAVJÁNEK pracuje 
pod vedením paní 
ředitelky ZŠ Tichá, 
Mgr. Lucie 
Dobiášové, od 
začátku školního 
roku 2013/2014. 
Repertoár tvoří 
písně lidové i 
umělé, od známých i 
neznámých autorů. 
Sbor během roku 

absolvuje několik vystoupení nejen v obci Tichá, ale i v přilehlém okolí. 
Pravidelně se aktivně podílí na novoročním koncertu. Pro většinu členů je 
spoluúčast obrovským zážitkem, kdy si vychutnávají atmosféru s dalšími 



zpívajícími sbory a velkým orchestrem, který má pod taktovkou Mgr. Petr 
Václav Michna. Tichavjánek má v současné době 19 členů. Při vystoupení nám 
vypomáhají i žáci, kteří již do naší základní školy nechodí. Za tuto 
náklonnost jim patří velký dík.  

V tomto školním roce máme za sebou již osm vystoupení a další nás 
čekají. Například tvoříme program na tradiční vystoupení v kostele ke Dni 
matek, na akci kácení máje v Tiché a také nesmíme chybět na tradiční školní 
akademii ZŠ Tichá, která se letos bude konat 7.6.2019. 

Děkuji všem, kteří nám napomáhají. Vděk patří hlavně rodičům, kteří své 
děti vedou k hudbě a podporují je v aktivní docházce do kroužku i na 
vystoupení. 

Pokud by někdo z rodičů nebo i přátel školy, měl čas a chuť doprovázet 
náš sbor hrou na libovolný hudební nástroj, přivítáme ho s otevřenou náručí! 

 
Mgr. Lucie Dobiášová 

 

 

ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU V TICHÉ 

SRDEČNĚ ZVE NA 

 

zájezd na Jižní Moravu  

s projížďkou lodí  

po Baťově kanále 
 

Termín :  6.července 2019                                  

 

C e n a :  členové ZO ČZS    50,- Kč                  nečlenové    200,- Kč  
 

Program zájezdu:  

-  odjezd od obecního úřadu v 8.00 hod. 

-  příjezd do Strážnice cca v 11.00 hod 

-  prohlídka Strážnice dle vlastní úvahy (společný oběd neplánujeme) 

-  projížďka lodí ze Strážnice přes Vnorovy, Petrov a zpět od 13.00 do 14.00 

-  prohlídka památkové rezervace Plže spojená s návštěvou historického vinného sklepa 

s degustací vín,   občerstvením a hudbou od 15.00 hod. 

-  odjezd z Petrova zpět do Tiché ve 20 – 21 hod. 

 

P ř i h l á š k y  vč. úhrady nejpozději do 21. června 2019   

u p. Zdeňka Žemby na mob. 602 546 562 

 
            SRDEČNĚ ZVE ZA VÝBOR ZO ČZS V TICHÉ 

 

 

 



Boj za nový stát.  

28.10.2018 jsme si připomněli výročí vzniku našeho státu. Tímto příspěvkem si 

dovolím připomenout, že tímto dnem nevznikla republika v plném rozsahu a že 

v následujících měsících došlo k několika konfliktům s Polskem,  Maďarskem a také 

s Němci v pohraničních oblastech  (kteří nesouhlasili se začleněním do nového státu).  

Blíže připomenu nám nejbližší konflikt – boj o Těšínsko tzv. Sedmidenní válku a 

připojím seznam  našich tichavských spoluobčanů, kteří se těchto událostí v řadách  

nově vznikající branné moci zúčastnili.  

Časová linie konfliktu:   

23.1.1919 - ve 13 hodin české vojsko zahájilo útok na Těšínsko, začala Sedmidenní 

válka. 

30.1.1919 - byly boje ukončeny. 

31.1.1919 - podplukovník Josef Šnejdárek, z pověření československé vlády, uzavřel 

příměří s velitelem polské armády, plukovníkem F. K. Latinikem. 

3.2.1919 - byla v Paříži podepsaná smlouva o nové demarkační linii mezi 

Československem a Polskem. 

12.2.1919 - zahájila v Těšíně činnost spojenecká kontrolní komise, která měla za úkol 

dohlížet na dodržování podepsané smlouvy o demarkační linii. 

26.2.1919 - se československá vojska stáhla na novou demarkační linii, v souladu 

s jednáním v Paříži. 

10.7.1920 - česká i polská strana souhlasila, že o příslušnosti sporného těšínského 

území nerozhodne plebiscit, ale arbitrážní rozhodnutí hlavních vítězů 1. světové války 

USA, Francie, Británie, Itálie a Japonska. 

28.7.1920 - konference velvyslanců vydala rozhodnutí o československo-polských 

hranicích se závěrem rozdělit Těšínsko na polskou a českou část. Československé 

požadavky týkající se uhelného revíru a Košicko-bohumínské dráhy byly v podstatě 

respektovány. 

1.10.1938 - československá vláda přistoupila na polské ultimátum a vyslovila souhlas 

s odstoupením části Těšínska o rozloze 869 kilometrů čtverečních. 

13.6.1958 byla ve Varšavě podepsaná Smlouva mezi Československou republikou a 

Polskou lidovou republikou o konečném vytýčení státních hranic. 

14.2.1959 - Smlouva nabyla platnost a udělala tečku v územních sporech o Těšínsko. 
 

 příjmení  jméno narozen jm. otce bydliště povolání stav R-U vojsko čs.vojsko 

Drozd Josef 21.3.1898 Vilém Tichá dělník svob 13.zem.pl. 28.prapor 

Kocián František 10.2.1892 Jan Tichá 230 kovář svob 119.p.pl. 4.prapor 

Mičulek Hynek 19.2.1893 Jan Tichá 62 kovář svob 13.děl.pl. 37.prapor 

Neckář František 17.12.1899 Antonín Tichá 274 rolník svob 169.dom.p.p 25.prapor 

Peter  Jan 8.2.1880 Josef Tichá dělník žen. pěšák 44.prapor 

Petr Jan 8.11.1885 František Tichá 246 kovář žen. dělostřelec 15.prapor 

Petr Jan 5.10.1885 František Tichá 186 zámečník žen. pěšák 26.prapor 

Ryška Čeněk 4.9.1892 Jan Tichá 31 havíř svob 13.dom.pl. 7.prapor 

Šrámek Jan 5.2.1897 Valentin Tichá 211 dělník svob 31.p.pl. 50.prapor 

Švrček Jan 24.2.1894 Jan Tichá zedník svob 5.div.pek 19.prapor 

Pargáč Jan 1.9.1880 Jan Tichá 3 obuvník žen. 120.p.pl. 5.prapor 



  

 

 

 

Vyhodnocení ekologicko-výtvarně tvořivé soutěže 

„Zdravá a nemocná příroda kolem nás“ 
 

1. třída :  Švrčková Natálie, Geryková  Nela, Hlaváčová Anežka, Vykydal Matěj,  

Piskoř Vojtěch,  Pavlínský Timothy,  Knoll Adam 

 

2. třída : Rozumková Eliška, Anděl Tadeáš, Krpec Jan, Kocián Jan, Kocián Filip 

 

3. třída :  Ondrušek Jan, Mikeska Jaroslav, Kopečná Amálka, Kundrát Ladislav, 

Čuntová Eva,   Kocourková Ema 

 

4. třída :  Mičulek Daniel, Stanečková Barbora, Ondryáš Miroslav, Sillik Jiří,  

Korček Šimon, Bok Tomáš,   Horná Patricie, Srněnská Sofie 

 

5. třída :  Řezníčková Aneta, Jurková Veronika, Rozumková Aneta, Bordovská Adéla, 

Fajkusová    Simona, Fusová Veronika, Kuchařová Silvie, Štefek Martin 

 

Mimoškolní děti: Knebl Jonáš, Butorová Anežka 

 

 

Spolek Tichánek Vás zve na 

         VERNISÁŽ   
OBRÁZKŮ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ 

 

Možnost prohlídky vždy  

každý čtvrtek  

od 15:30 hod. - 17:30 hod. 
ve výstavní síni v Tiché 

(případně mimo tuto dobu po tel. domluvě s A. Havlovou na tel. čísle 735 893 901). 
                                                                                                                          



 
 



 

Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání mobilních 

telefonů 

 

…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě mezi 31letou chodkyní a 

osobním motorovým vozidlem, které řídila stejně stará řidička. Chodkyně měla vstoupit 

na přechod pro chodce v době, kdy již uvedené vozidlo projíždělo přes přechod pro 

chodce. Následně měla narazit do boční části vozidla, upadnout na komunikaci a 

způsobit si středně těžké zranění. V době přecházení přes přechod měla v ruce držet 

mobilní telefon a střídavě se dívat směrem před sebe a na mobilní telefon, se kterým 

manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla… 

V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší a větší počet 

lidí. Zároveň jsou častěji používány i v silničním provozu. Je potřeba si však uvědomit, že 

jejich používání v dopravě může být nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel 

nebo třeba při jízdě na kole. Poslední ohroženou skupinou jsou chodci.  

Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a jako 

takoví jsou povinni zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci 

kolizních situací. Je na místě připomenout, že při účasti na provozu na pozemních 

komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým 

jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. 

Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou mladých 

lidí. Tato činnost zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá v silničním 

provozu. Koncentruje se na hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité 

zvuky, díky kterým se může vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak označit 

situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a oči na obrazovce mobilního telefonu.  

Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i ostatní účastníky 

silničního provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce 

k úmrtí.  

Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečností silničního 

provozu je chování chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze 

strany chodců a cyklistů více jak 1600 přestupků (o téměř 200 více než za stejné období 

loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to v 750 případech (o téměř 150 více než za 

stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla „chůze na červenou“. U cyklistů 

bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to ve 200 

případech.  

Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním provozu 

obezřetní. Do vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční 

kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako vidět či být viděn. 

 

por. Mgr. Lukáš Kendzior 

              komisař 

         



  
                               UPOZORNĚNÍ ! 
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
předběžně obci Tichá oznámila, že by měla v průběhu tohoto roku 
zahájit práce na rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu „Tichá – 

výměna vodovodního řadu“. V důsledku toho je možno očekávat zásah do místní 
komunikace v trase od č.p. 411 (Tesařovi) až po č.p. 453 (Ondračkovi) – malá strana ve 
směru na horní konec obce. Po ukončení rekonstrukce plánuje obec Tichá celkové 
obnovení živičného povrchu místní komunikace v celé dotčené trase. 
Obec Tichá tímto žádá občany ke strpení prací spojených s rekonstrukcí a zároveň 
vyzývá vlastníky nemovitostí podél trasy plánujících zásah do místní komunikace 
z důvodu vlastních stavebních záměrů, aby tak učinili v součinnosti s těmito pracemi 
během letošního roku. Do nově opraveného povrchu nebudou v dohledném období ze 
strany obce Tichá povolovány stavební (výkopové) zásahy. Děkujeme za pochopení. 

 

 

Poděkování 
 

V období od 29.1. do 16.4. 2019 probíhal v prostorách základní 

školy v Tiché v počítačové třídě kurz Práce na počítači pro 

důchodce začátečníky. Chtěla bych tímto poděkovat paní ředitelce 

školy Mgr. Lucii  Dobiášové, která umožnila důchodcům  

uspořádat tento kurz a využít krásně vybavenou učebnu s počítači.  
 

Velký  dík patří paní učitelce Mgr. Markétě Balcárkové, která 

se ujala výuky pro tuto kategorii posluchačů. Doufám, že se 

zúčastnění dozvěděli nové informace a získali potřebné návyky k ovládání svého počítače. 

Budeme se těšit na další spolupráci s naší základní školou.  

Za klub důchodců Tichá  Jindřiška Nováková 

                                                                                         

                                                     



                                                                                                                                                                                              
 

 VÝSLEDKY  

TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ 
 

 

 

 

23.2.2019 TJ Lokomotiva Krnov 

Oblastní náborový turnaj ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Samuel Srněnský  přípravka B 25 kg 1. místo 

Sofie Srněnská  přípravka A 47 kg 2. místo 

Sebastián Srněnský přípravka B 35 kg 2. místo 

Matěj Svoboda  přípravka A 35 kg 2. místo 

Martin Holášek přípravka C 30 kg 2. místo 

Aneta Řezníčková přípravka A 47 kg 3. místo 

Barbora Svobodová přípravka B 28 kg 3. místo 

 

23.2.2019 Spořice 

MČR žáků a juniorů v zápase řecko-římském 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Vít Vlček  žáci 100 kg 3. místo 

Václav Petr  junioři 130 kg 3. místo 

Matěj Zátopek Junioři 77 kg 6. místo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2019 Ostrava 

33. ročníku Memoriálu Holečka a Odehnala v řecko římském stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Sebastián Srněnský přípravka B 35 kg 1. místo 

Daniel Bělohoubek přípravka C 20 kg 4. místo 

Samuel Srněnský  přípravka B 25 kg 5. místo 

Aneta Řezníčková  přípravka A 43 kg 6. místo 

 



 

30.3.2019 Ostrava - Vítkovice 

MČR ml. žáků a kadetů v zápase ve volném stylu 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Vít Vlček  Kadeti 110 kg 2. místo 

Matěj Zátopek Kadeti 80 kg 4. místo 
 

 

6.4.2019 Chomutov 

MČR ml. žáků a kadetů v zápase řecko-římském 

Jméno Věková kategorie Hmotnostní kategorie Umístění 

Matěj Zátopek Kadeti 80 kg 3. místo 

Vít Vlček  Kadeti 110 kg 4. místo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Bordovský 

předseda zápasnického oddílu 

 

 

 

 

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá zve: 
 

 
 
 
 
 
 

 
31.05.2019 OD 15:00 HODIN  

 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V TICHÉ 

 

 



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

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 
květnu a červnu 2019: 
 

75 let  Jaromír  Merta 

  Milada  Gochová 

  Marta  Kupčíková 

   

85 let Lubomír  Janů 
 

87 let Jiřina  Petrová 
 

88 let Marie  Petrová 
 

91 let Žofie  Vašková 

  Ludmila  Vaňková 
 

95 let Anežka  Havláková 
 

96 let Marie  Rečková 
 

98 let Jan  Parma 

   

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

obecní úřad -  můžete osobně, zaslat poštou a případně napsat na emailovou adresu:  
obecni.urad@ticha.cz. 

 

 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy 
 

ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ 
Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací.  

Projekt získal cenu Gloria musaealis jako Muzejní výstava roku 2017. 

Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Výstava potrvá do 1. září 2019. 
 

GUADALCANAL – ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ HISTORIE OSTROVA LOVCŮ LEBEK 
Přednáška o pátrání po stopách námořní expedice na sklonku 19. století a na místech první 

americké ofenzívy v Pacifiku za 2. světové války. 

Přednáší Radek Polách z Muzea Novojičínska. 

Ve čtvrtek 23. května 2019 v 17.00 hodin. 

Podkroví muzea ve Frenštátě p. R. 

Vstupné: 30,- Kč.  
 

FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC 
V pátek 17. května 2018 od 17.00 do 22.00 hodin v prostorách frenštátského muzea. 

Program: Divadlo babky Miládky, komentovaná prohlídka výstavy Říše prastará, mocná i zkrocená, 

hudební vystoupení kapely Nightshift. V průběhu programu: prohlídka stálých expozic, interaktivní 

úkoly pro malé i velké, střelba na laserové střelnici.  

Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč. 
 

Otevírací doba: 

úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

sobota, neděle 9.00 – 15.00 

www.muzeum-frenstat.cz 
 

 

 

http://www.muzeum-frenstat.cz/


 
 

 

 



 
 

 

 

Placená inzerce: 

 
 

Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům 
k rekonstrukci. 

Platba v hotovosti, nabídky na tel.: 606 690 324 
 

 

 

 

 

 

 

PETR NIKEL 
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Č. 57 

IČ 70609446  DIČ CZ7307115002 
 

NABÍZÍ SLUŽBY FEKÁLNÍM VOZEM A ODVOZ 

FEKÁLIÍ NA ČOV VE FRENŠTÁTĚ p. R.: 

- ŽUMPY, SEPTIKY, KALOVÉ JÍMKY,  

DOVOZ UŽITKOVÉ VODY 

                                               TELEFON  604 69 34 04 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLOTY  –  MONTÁŽE,  

PRODEJ 
         WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 

Prodejna v pracovní dny 8:00 – 15:00, Tel.: 722 550 000 

 

 KLASICKÉ PLETIVOVÉ 

 SVAŘOVANÁ PLETIVA 

 SVAŘOVANÉ PANELY 3D, 2D 

 BETONOVÉ PLOTY S DEKOREM 

 BRANKY A BRÁNY, i na míru 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

THUJE NA ŽIVÝ PLOT  www.THUJA.cz 
 THUJA SMARAGD  

o PRODEJ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ, VÝSADBA ŽIVÉHO 

PLOTU  

 STÍNÍCÍ TKANINA - PRODEJ NA METRY, INSTALACE NA 

PLOT  

 

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

 

GARÁŽOVÁ VRATA  
    VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ  

 WWW.VRATA-OSTRAVA.CZ 
  Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 

tel.: 722 550 000, otevřeno v pracovní dny 8-15 hod. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

TICHAVSKÝ ZPRAVODAJ – vydává Obec Tichá , 742 74 Tichá č. 1, IČ 00298476 

Ev. č. MK ČR E 10 155, Grafická úpravy a tisk – Obecní úřad Tichá, vydáno 700 ks 

Č. 2/2019 vydáno k 30.04.2019, vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího vydání 14.06.2019 

E-mail: obecni.urad@ticha.cz               Telefon: 556 858 128 

mailto:obecni.urad@ticha.cz

