
                                                            
 
 
 
     
      
 
Usnesení  č. 8  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   
 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v
znění:  
 
10/145:1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Ji
  p. Ludmilu Havlovou
10/146:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
10/147:1) bere na vědomí kontrolu usnesení 
10/148:  bere na vědomí rozhodnutí starosty obce:
 1) č. 43/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpo
 2) č. 46/2011/1, kterým bylo schváleno rozpo
 3) č. 48/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpo
10/149:1) schvaluje rozpočtové opat
10/150/:1) schvaluje použití došlých prost
  z výherních hracích p
  Tichá – kap. 3419 
10/151:1) bere na vědomí přijaté žádosti o pronájem pozemk
  pronájem bude schválen na p
10/152:1) schvaluje pronájem nebytových prostor budovy kulturního domu (bývalá 
  občanskému sdružení Tichánek, o.s., se sídlem v
  symbolický nájem 1,00 K
  topení) 
10/153:1) bere na vědomí Závě
  2011,  Zprávu o přezkoumání hospoda
  za rok  2011 a zápisy 
10/154:1) souhlasí s podáním žádosti dobrovolným svazkem Mikroregion Frenštátsko o dotaci 
  na realizaci projektu „Cyklistická stezka Lomná 
10/155:1) schvaluje členství obce Tichá, se sídlem v
  LAŠSKO a pověřuje starostu obce p. Luboše Žabku, aby zastupoval obec Tichá v
  zájmovém sdružení právnických osob
  hromadách sdružení
10/156:1) schvaluje začlenění obce Tichá, se sídlem Tichá 
  místní akční skupiny LAŠSKO
10/157: bere na vědomí: 
 1)  Zápis o provedené kontrole O
  za r. 2011 

      
      

ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   18.06.2012

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

ovateli zápisu Ing. Jiřího Adamce, p. Miroslava Hoppa, 
p. Ludmilu Havlovou 
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

domí kontrolu usnesení č. 9/2012 
zhodnutí starosty obce: 

. 43/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2012

. 46/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2012

. 48/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2012
čtové opatření č. 6/2012 

schvaluje použití došlých prostředků ze SFÚ v r. 2012 – příjmy odvodu 
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 

řijaté žádosti o pronájem pozemků k využití zem
pronájem bude schválen na příštím zasedání  zastupitelstva obce.
schvaluje pronájem nebytových prostor budovy kulturního domu (bývalá 

užení Tichánek, o.s., se sídlem v Tiché č. 523, pro 
symbolický nájem 1,00 Kč/1 rok, bez úhrady energií (nesmí být používáno elektrické 

domí Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Frenštátsko za 
řezkoumání hospodaření  dobrovolného svazku 

2011 a zápisy č. 1/2011 a č. 2/2011 z jednání dozorčí rady
podáním žádosti dobrovolným svazkem Mikroregion Frenštátsko o dotaci 

a realizaci projektu „Cyklistická stezka Lomná – Lubina“ 
lenství obce Tichá, se sídlem v Tiché č.1, IČ 00298476, v

ěřuje starostu obce p. Luboše Žabku, aby zastupoval obec Tichá v
užení právnických osob, a to mimo jiné na ustavující sch

hromadách sdružení 
ění obce Tichá, se sídlem Tichá č. 1, IČ 00298476, do územní p

ní skupiny LAŠSKO 

s o provedené kontrole O-01-2012 – TJ Sokol Tichá - použití poskytnutých prost

   
  č.2/2012   

.2012: 

. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

ího Adamce, p. Miroslava Hoppa,  zapisovatelkou  

č. 3/2012 
. 4/2012 
č. 5/2012 

íjmy odvodu  z loterií a  
řízení – pro činnost TJ Sokol 

využití zemědělské výroby. Vlastní 
.  

schvaluje pronájem nebytových prostor budovy kulturního domu (bývalá knihovna)  
. 523, pro činnost sdružení za  

/1 rok, bez úhrady energií (nesmí být používáno elektrické  

et dobrovolného svazku Mikroregion Frenštátsko za rok  
dobrovolného svazku  Mikroregion Frenštátsko 

í rady 
podáním žádosti dobrovolným svazkem Mikroregion Frenštátsko o dotaci  

 00298476, v místní akční skupině 
uje starostu obce p. Luboše Žabku, aby zastupoval obec Tichá v tomto 

, a to mimo jiné na ustavující schůzi a na valných  

 00298476, do územní působnosti 

použití poskytnutých prostředků 



 2) Zápis o provedené kontrole O-02-2012 – ZŠ a MŠ Tichá, příspěvková organizace –  
  použití poskytnutých prostředků za r. 2011  
 3) Zápis o provedené kontrole K-1/2012 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce  
 4) Zápis o provedené kontrole F – 1/2012 – kontrola pokladní hotovosti v pokladně obce  
10/158:1) souhlasí s provedením vyúčtování neinvestičních výdajů na žáky obce navštěvující školy 
  ve Frenštátě pod Radhoštěm dle jednotlivých škol pro rok 2012 
10/159:1) schvaluje Dohodu s městem Kopřivnice, IČ 00298077, o úhradě neinvestičních výdajů  
  spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvale bydlících v jiné obci než je sídlo 
  školy, a to ve výši 5 000,00 Kč za 1 žáka 
10/160:1) bere na vědomí informaci o plánované rekonstrukci vozidla AVIA  jednotky SDH Tichá 
10/161:1) schvaluje složení komise pro vyhodnocení nabídek na uzavření pojistné smlouvy majetku 
  obce: Ing. Zdeněk Slačík, Luboš Žabka, Ing. Jiří Adamec, a pověruje starostu obce  
  p. Luboše Žabku podpisem vyhodnocené pojistné smlouvy 
10/162:1) schvaluje firmu Karel Horáček EKO-RIA Bruntál, IČ  13607090, se sídlem Bruntál,  
  Partyzánská 55, 792 01 Bruntál, na provedení výběrového řízení  překlenovacího úvěru na 
  stavbu rozšíření vodovodní sítě Tichá 
10/163:1) bere na vědomí prodloužení termínu na podávání návrhů na investiční akce 2012 – 2016 
10/164:1) bere na vědomí pověření starosty obce na zjištění podmínek vypracování  cenových map  
  pozemků 
 
 
 

 
 

 

♣ Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v III. čtvrtletí 2012: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   červenec  11.07., 25.07.2012 
   srpen   08.08., 22.08.2012 
   září   05.09., 19.09.2012 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   červenec  12.07., 26.07.2012 
   srpen   09.08., 23.08.2012 
   září   06.09., 20.09.2012 
 
   
- plasty:    (každý pátek) 
   červenec  06.07., 13.07., 20.07., 27.07.2012 
   srpen   03.08., 10.08., 17.08.,       24.08., 31.08.2012 
   září   07.09., 14.09., 21.09., 28.09.2012 
 
      
- nápojové kartony:  první pondělí v měsíci 
 
- bioodpady:   budou vyváženy  2x týdně 
      svozové dny  pondělí, čtvrtek 
   



♣ Platba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, 
 využívání a odstraňování komunálních odpadů  pro r. 2012  
K 30.06.2012 skončila splatnost výše uvedeného poplatku. Proto, pokud jste zapomněli na jeho 
úhradu, příjďte na obecní úřad a úhradu provedete hotově do pokladny obce, případně můžete 
uhradit převodem z účtu na účet obce č. 6023801/0100, sazba 350,00 Kč / 1 poplatník, VS číslo 
Vašeho domu. 
 

♣ Uzavření tělocvičny pro veřejnost: 
V době letních prázdnin bude místní tělocvična uzavřena pro veřejnost z důvodu 
soustředění zápasníků: 

20. – 31.08.2012 
 

♣ Upozorňujeme občany na uzavření obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené: 
 

09. – 13.07.2012 
 

 

Co stavíme v obci 
 
 
V polovině měsíce července začnou probíhat práce na výstavbě vodovodu v dolní části 
obce. Začne se od čističky odpadních vod a práce budou postupovat v letošním roce až 
kam nám to počasí dovolí. Výstavba i s úpravami povrchů a terénními úpravami by měla 
být kompletně dokončena v květnu 2013. Výběrovým řízením byla vysoutěžena cena 
17,837.444,40 Kč, dotace z EU a národních zdrojů činí 90% z uznatelných nákladů. 
 
Ve druhé polovině července začně rovněž realizace stavby „Chodníkové těleso II. 
etapa“ od domu p. Švrčka, T 450, až po dům p. Skřivánka, T 215. Vysoutěžená cena 
díla je 3,648.084,00 Kč a dotace Moravskoslezského kraje činí 1,000.000,00 Kč. 
 
V současné době probíhá zateplení a rekonstrukce fasády včetně oplechování na budově 
mateřské školy. Zde se nám nepodařilo získat dotace, takže cenu z výběrového řízení 
3,383.674,85 Kč hradí obec celou, stejně jako opravu krovu a novou krytinu na 
základní škole v částce 1,123.298,40 Kč. Tyto práce by měly skončit v září 2012. 
 
V letním období proběhne výběrové řízení na akci „Regenerace zeleně v obci Tichá“ – 
od tzv. cementové lávky až po budovu obecního úřadu. Na realizaci dostane obec 
dotaci od Ministerstva životního prostředí cca 1,000.000,00 Kč podle ceny prací 
vítěžné firmy. 

Luboš Žabka, starosta obce 
 

 

Základní škola informuje 
 
V našem kalendáři školního roku jsou pevně ukotveny akce, 
které doplňují a zpestřují výuku.  Mezi ty stálice, které již 
oslavily desáté výročí, patří soutěže recitační, pěvecké, malá 
kopaná, vybíjená, o nejrychlejšího běžce a projekty s účastí 
veřejnosti jako je vánoční jarmark, velikonoční dílny, školní 
akademie. Když už jsme si mysleli, že je kalendář zaplněn, 



našlo se v něm přesto místo pro další skvělé aktivity jako je pasování prvňáčků na čtenáře, švihadlový 
turnaj, lekce pro předškoláky a jejich rodiče. Velmi pozitivní hodnocení loňského turnaje ve florbalu O 
pohár obce Tichá za účasti okolních škol rozhodlo o uspořádání 2. ročníku opět ve spolupráci s komisí 
pro mládež a sport. 
V letošním roce také došlo k inovaci naší tradiční oslavy Dne Země. Jeho organizací se ujaly členky 
občanského sdružení Tichánek. Paní Štefková, Korčeková a Stanečková si pro naše žáky připravily 
poutavou přednášku o třídění odpadu, výtvarnou soutěž a spoustu materiálu k environmentální výchově.  
Členky tohoto sdružení projevují zájem o dění ve škole, v obci, navrhují řešení a konají. A také slaví 
první úspěchy v podobě schváleného projektu Naučná stezka Tichá.  
Děkuji všem, kteří spolupracují se školou a podílejí se na jejím rozvoji.  

         Ilona Hrdá, ředitelka školy 

 
 

Mateřská škola Tichá – školní rok 2011/2012 
 

 
„Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti“.  

 
Ve školním roce 2011/2012 bylo zapsáno 53 dětí – z toho 25 děvčat a  
28 chlapců. Věkové složení dětí: předškolních dětí je 18 a 35 dětí ve 
věku od 3.-5. let.  
 
Akce, které jsme připravili pro děti a rodiče: 
Září – schůzka pro rodiče, navázání spolupráce s logopedkou, pravidelné cvičení 
v tělocvičně ZŠ, veselý hudební pořad „Balónkové kouzlení“, soutěž „O nejrychlejšího 
běžce“ ve spolupráci se ZŠ, prohlídka výstavy zahrádkářů. 
Říjen – divadlo „Hájovna u jeleního parůžku“, vystoupení dětí s programem na Vítání 
občánků a na oslavě 100 let p. Fojtíkové. 
Listopad – divadelní představení pohádky „O lakomé Barce“, příprava na vánoční vystoupení. 
Prosinec – Mikulášská nadílka pro děti, sportovní dopoledne ve spolupráci s komisí pro 
mládež a sport při OÚ v Tiché, vánoční vystoupení dětí a pracovní dílna pro rodiče, 
vystoupení na Vítání občánků, vánoční fotografování, vánoční jarmark se ZŠ. 
Leden – divadlo „Tři sněhuláci“, schůzka s rodiči předškoláků, hudebně-výchovný koncert 
s názvem „Povídání o hudebních nástrojích“, švihadlový turnaj se ZŠ. 
Únor –zápis dětí do 1.třídy, divadlo „Přijdu včas“, loutkové divadlo „Sněhuláček 
Usměváček“. 
Březen – návštěva v místní knihovně, divadlo „Otvírání studánek“, vystoupení dětí na Vítání 
občánků, velikonoční fotografování, společný zájezd do loutkového divadla v Kopřivnici, 
lyžařský výcvik dětí ve SKI-areálu Bílá – „Lyžujeme se sluníčkem“. 
Duben – předplavecký výcvik na bazéně ve Frenštátě p/R., sběr starého papíru, společné 
oslavy Dne Země a výtvarná soutěž – MŠ, ZŠ a o.s. Tichánek, exkurze v místním 
zahradnictví spojená se zakoupením ozdobného keře na naši školní zahradu. 
Květen – zápis dětí do MŠ, návštěva filmového představení v kině Frenštát p/R., společné 
fotografování, školní akademie s vystoupením dětí a výstavou výtvarných prací, krátké 
výlety do blízkého okolí. 



Červen – společný výlet rodičů s dětmi do ZOO v Lešné, výlety – indiánská výprava do 
Příbora, skokanské můstky, hasiči Frenštát p/R., zakončení školního roku na hřišti TJ. 
 
Veškerou práci v naší mateřské škole zveřejňujeme také na webových stránkách: -
www.materskaskola.blogspot.com – kde si můžete nejen přečíst o tom, co se v MŠ děje, ale 
také si prohlédnout fotografie z různých akcí a aktivit. 
V letošním roce bude MŠ uzavřena v době od: 9.7. – do 17.8.2012. Provoz bude opět zahájen 
v pondělí 20.8.2012. 
Přeji všem krásné prázdniny a příjemnou dovolenou. 
 
                                                                                                                    Hana Špačková 
                                                                                                                    MŠ Tichá 
 
 
 

 

  Z činnosti JSDH Tichá 
  
  Sbor dobrovolných hasičů v Tiché si letos připomněl již 122.   
  výročí  svého založení.   
   Sbory byly založeny i v okolních obcích, s nimiž jsme v 

kontaktu při soutěžích, na obecních akcích či okrskových schůzích. 
Na letošní soutěži v požárním sportu v Bordovicích jsme neměli zastoupení. Věříme,  že  pozveme 
širokou veřejnost na některou soutěž, které se zúčastníme se ctí, jako dospělí dobrovolníci musíme 
umět skloubit pracovní služby, soukromé povinnosti s touto zálibou. 
16.4. před 18. hod.  naše výjezdovka splnila účinnou povinnost při zásahu sjetí osobního vozidla do  
Tichávky u kulturního domu. Naší jednotkou bylo vozidlo urychleně zabezpečeno proti  úniku 
ropných látek z nádrže auta do potoku. K výjezdu došlo do 9 min.  od nahlášení, poté přijeli i 
profesionální  kolegové z Frenštátu a Nového Jičína, kteří zajistili vyproštění auta. 
 K zásahům na  likvidaci drobných požárů v blízkém okolí jsme nebyli vyzváni. 
     Zásahová jednotka byla povolána k rozbíjení ledů a několika vyčištěním studní. Pravidelně je 
zabezpečen svoz železného šrotu, čímž při jarním, příp. podzimním  úklidu  pomáhají  dobrovolní 
hasiči  majitelům rodinných  domů s odstraněním především nadměrného kovového odpadu, což 
prospívá také vzhledu obce. 
Jako obecní organizace podpoříme i aktivity občanského sdružení TICHÁNEK, o.s. 
Na vývěstní desce u obchodu jsme zveřejnili fotografie z oslavy sv. Floriána. Je to každoroční 
připomínka důstojníka římských legií. Byl to křesťan odsouzený ke smrti utopením. V lidovém 
podání se stal ochráncem před požáry a patronem hasičů (pro svou smrt ve vodě). Je zobrazován v 
obleku římského důstojníka se džberem, z něhož vylévá vodu. 
Další společenskou rodinnou akcí bylo koncem května veselé setkání u oblíbené vaječiny. 
 

Díky nekonečné píli, odbornosti a hlavně i nutnosti se podařilo skupině našich chlapů připravit 
hasičské auto k úspěšné technické prohlídce. Starší pesimisté jsou mile překvapeni, ovšem problém 
s autem nezmizel,   vyřešení vidíme v novějším výrobku, ovšem pro nás  finančně těžce dostupném . 
Zatím je  průběžně rekonstruonána zbrojnice, brigádnické hodiny  jsou nespočítatelné. Za náročnou 
práci a ochotu aktivním členům patří velký dík, výsledky jsou vidět. 
 



Pro každou obec jsou  hasiči čestnou organizací a vždy bývalo ctí být aktivním členem. Tuto 
myšlenku po letech oživíme na podzim při náboru dětí do hasičského kroužku, vyškolené vedoucí 
máme a věříme, že získáme   zájem u dětí i jejich rodičů. 
 

Může nás zaujmout: 
� Podle dochovaných záznamů se uvádí, že nejstarším hasičským sborem v  Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku je sbor ve Fulneku, byl založen  v r. 1861. 

 

� Naší člence se podařilo získat velmi staré fotografie o životě v naší obci,  předpokládáme , že 
současníkům budeme i my historii přibližovat. 

 

Členům SDH, rodinným příslušníkům a samozřejmě všem spoluobčanům přeji na období  dovolené 
a prázdnin slunce, úsměv, zajímavé zážitky , poznání krás u nás i v zahraničí. 
 Je to čas pro přátele, rodinu,  tak si léto ve zdraví a radosti užijme. 

                                                                           Alena  Korčeková 
 
 
 
 

Farní okénko 
 

Začalo nám nejkrásnější období roku – doba prázdnin. Je to doba 
dlouhých teplých dnů, odpočinku, dovolených, společného posezení 
u ohně, u vody. Důležité ale je, abychom nezapomínali i na to 
duchovní, protože jedině tak se to všechno nestane jen prázdným 
konzumováním třeba i dovolených.  Nechť tedy Duch svatý 
osvětluje naše srdce i mysl, abychom dokázali odhalit smysl a 
cíl našeho života, a nenechali ho jen tak unášet časem. K tomu 

využívejme každého toho letního dne. 

S pozdravem P.  Miroslav Horňák 
 

 
 
 

 

 

TJ SOKOL TICHÁ – FOTBAL 
www.fotbalticha.cz 

 
 

Po 19 ročnících opouští tichavský fotbal krajské trávníky. I přes vzestup v jarní části nedokázali hráči 
„A“ týmu odvrátit sestup do okresního přeboru. Pokud se potvrdí tento vzestup i v budoucnu, věřím, že i 
tito mladí hráči se do krajských soutěží můžou vrátit. 
Hráči “B“ mužstva zakončili svou sezonu  na 10. místě, ale přesto v důsledků reorganizace nižších 
soutěží v okrese „postoupí“ o třídu výše,  tzn. že budou hrát III. třídu. 
Dorostenci skončili na 9.místě, ale bohužel to pro ně byla sezóna poslední. Z důvodů nízkého počtu hráčů 
jsme nemohli dorost přihlásit do nového ročníku. Pro mladší hráče to znamená ježdění do okolních 
oddílů, starší můžou hrát za „B“ tým. 



První pozitivní zpráva - starší žáci  skončili na 2. místě se ztrátou 1 bodu na Mořkov. Tímto bych chtěl 
svěřencům Miroslava Janáče a Miroslava  Srněnského poblahopřát k tomuto úspěchu a věřím, že o nich 
v budoucnu ještě uslyšíme a trenérům děkoji za odvedenou práci. 
Přípravka hrála v jarní části mimo soutěž, ale důležité je, že Leoš Vaněk dal tuto kategorii znova 
dohromady a jistě uvítá na trénincích co nejvíce zájemců o fotbal i z řad dívek. 
 
 
MUŽI „A“ – I.B třída sk. “D“    
 
1  Starý Jičín   26  18  1  7  74  :  42  55  ( 16 )   

 

2  Jakubčovice   26  16  3  7  55  :  29  51  ( 12 )   
 

3  Odry   26  14  3  9  55  :  37  45  ( 6 )   
 

4  Libhošť   26  13  4  9  49  :  27  43  ( 4 )   
 

5  Kopřivnice   26  13  4  9  54  :  42  43  ( 4 )   
 

6  Vlčovice   26  11  3  12  49  :  55  36  ( -3 )   
 

7  Jeseník n. O.   26  10  4  12  44  :  48  34  ( -5 )   
 

8  Staříč   26  10  3  13  52  :  64  33  ( -6 )   
 

9  Fryčovice   26  10  2  14  45  :  63  32  ( -7 )   
 

10  Lichnov   26  9  4  13  44  :  67  31  ( -8 )   
 

11  Nový Jičín B  26  9  4  13  47  :  50  31  ( -8 )   
 

12  Kateřinice   26  9  4  13  44  :  60  31  ( -8 )   
 

13  Suchdol   26  10  0  16  52  :  67  30  ( -9 )   
 

14  Tichá   26  7  7  12  38  :  51  28  ( -11 )   
 

 
* Střelci Muži “A“:  Švrček Ondřej 13 gólů,  Fojtík Pavel 7 gólů, Radko Lukáš  4 góly,  Fajčák Daniel, 
Tománek Martin 3 góly, Humpolec Petr, Třos Michal 2 góly, Klos Jan, Petřík Leoš, Štefek Dušan, Švrček 
Radim 1 gól 
 
 
 
MUŽI „B“ –  IV. třída sk. “A“   
 

1.  Skotnice B-Mošnov   22  15  4  3  78  :  31  49  ( 16 )     
 

2.  Straník   22  11  5  6  54  :  33  38  ( 5 )     
 

3.  Veřovice B  22  11  5  6  51  :  31  38  ( 5 )     
 

4.  Lubina   22  9  8  5  42  :  35  35  ( 2 )     
 

5.  Hodslavice   22  10  3  9  53  :  49  33  ( 0 )     
 

6.  Ženklava   22  9  5  8  56  :  51  32  ( -1 )     
 

7.  Vlčovice-Mniší B  22  9  4  9  41  :  38  31  ( -2 )     
 

8.  Hostašovice   22  8  4  10  39  :  48  28  ( -5 )     
 

9.  Bartošovice B  22  7  6  9  32  :  54  27  ( -6 )     
 

10.  Tichá B  22  5  6  11  31  :  50  21  ( -12 )     
 

11.  Bernartice n.O.   22  5  4  13  30  :  54  19  ( -14 )     
 

12.  Mořkov B  22  6  0  16  34  :  67  18  ( -15 )     
 

 
 
 



DOROST – Okresní přebor 
 

1.  Studénka   26  19  4  3  102  :  28  61  ( 22 )     
 

2.  Lichnov   26  19  4  3  92  :  38  61  ( 22 )     
 

3.  Starý Jičín   26  18  2  6  76  :  39  56  ( 17 )     
 

4.  Kateřinice   26  17  3  6  80  :  32  54  ( 15 )   
  

5.  Trojanovice I   26  16  5  5  66  :  39  53  ( 14 )     
 

6.  Mořkov   26  14  6  6  70  :  26  48  ( 9 )     
 

7.  Spálov   26  15  0  11  78  :  63  45  ( 6 )     
 

8.  Štramberk   26  10  4  12  55  :  55  34  ( -5 )     
 

9.  Tichá   26  9  3  14  61  :  52  30  ( -9 )     
 

10.  Kunín   26  8  6  12  61  :  64  30  ( -9 )     
 

11.  Rybí   26  6  3  17  48  :  83  21  ( -18 )     
 

12.  Libhošť   26  5  3  18  44  :  74  18  ( -21 )     
 

13.  Vražné   26  2  1  23  25  :  142  7  ( -32 )     
 

14.  Pustějov   26  2  0  24  19  :  142  6  ( -33 )     
 

 
 
ŽÁCI – Okresní soutěž sk. “A“ 
 

1.  Mořkov   18  14  1  3  83  :  25  43  ( 19 )     
 

2.  Tichá   18  13  3  2  81  :  24  42  ( 18 )     
 

3.  Straník   18  11  3  4  50  :  23  36  ( 6 )     
 

4.  Vlčovice-Mniší   18  10  3  5  64  :  36  33  ( 6 )     
 

5.  Petřvald n.M.   18  8  0  10  39  :  40  24  ( -3 )     
 

6.  Ženklava   18  7  2  9  39  :  48  23  ( -4 )     
 

7.  Lichnov   18  7  1  10  33  :  73  22  ( -5 )     
 

8.  Troj.-Bystré   18  5  3  10  46  :  54  18  ( -9 )     
 

9.  Rybí   18  3  2  13  24  :  85  11  ( -16 )     
 

10.  Sedlnice   18  2  2  14  23  :  74  8  ( -22 )     
 

 
INFORMACE 

O letní pauze web zahálet nebude: 

Na naších webových stránkách www.fotbalticha.cz  najdete mnohem více informací o letní 
přípravě, hráčském kádru, rozhovory, reportáže, fotoreportáže a spoustu dalšího… 
Letní akce TJ SOKOL TICHÁ (ČERVENEC – SRPEN): 

� Sobota  7.července 2012 - 45. ročník memoriálu Jiřího Jaškovského  
(hřiště Troj.-Bystré – mužstva: Troj.-Bystré, Tichá, Trojanovice I, Frenštát) 

� Sobota 4.srpna 2012 – III. ročník memoriálu Josefa Špačka + GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI 
2012 
(Fotbalové hřiště v Tiché, soutěž o nejlepší guláš, zábavný program, od 20 h. LETNÍ VEČER) 

� Víkend 11.-12.8.2012 – zahájení nového ročníku soutěží mužů okresu Nový Jičín 
 
 
 



 
Oddíl  zápasu 
 
 
Dne 7. 4. 2012 se konal turnaj Velká cena Borohrádku u příležitosti 50 let založení oddílu zápasu 
Borohrádku pro přípravku a mladší žáky v zápase řecko-římském. V kategorii přípravka si Lukáš Geryk, 
váha 30 kg, přivezl domů stříbrnou medaili a na 4. místě skončil Ferdinand Knebl, váha 32 kg. 
Bronzovou medaili si vybojoval v mladších žácích Václav Petr, váha 70 kg.  
V Jablunkově se uskutečnil dne 21. dubna 2012 turnaj v zápase ř.ř. pro začínající adepty tohoto 
kontaktního sportu. Lukáš Geryk, váha 29 kg, si vybojoval zlatou medaili, když posupně porazil na 
lopatky Pustku z Vítkovic i Wojnara z Třince. Bronzovou medaili získal Matěj Zátopek, váha 40 kg.  
 
Stejně úspěšně si vedli starší oddíloví závodníci na Velké ceně Krnova v zápase ř.ř. dne 27. dubna 2012. 
Zlatou medaili si vybojoval ve starších žácích Miroslav Vašinka, váha 38 kg, když ve finálovém boji 
porazil na lopatky Tomáše Kyjaňu z Nového Jičína. V kadetech porazil Jan Tesař, váha 76 kg, Vadela ze 
Sokola Ostrava, ale v dalším kole nestačil na Bariho z Komárna a tím si zajistil jen stříbrnou medaili. 
Bronzovou medaili si domů přivezl Martin Šoukal, váha 69 kg.  
 
Dne 2. 6. 2012 proběhl v Krnově memoriál Oldřicha Mrázka v zápase ř.ř. Lukáš Geryk, váha 30 kg, 
zvítězil na lopatky nad Duškem z Vítkovic a Makscakem z Ratiborze. Ve finálovém boji o 1 místo 
prohrál se Šimčíkem z Hodonína a tím si vybojoval stříbrnou medaili. Oddíloví kamarádi Stanislav 
Bordovský, váha 33 kg, a Matěj Zátopek, 40 kg, si přivezli bronzové medaile.  
 
Ve stejnou dobu uspořádal Sokol Hodonín pro mladší 
a starší žáky otevřený přebor  České obce sokolské a 
pro juniory turnaj o Slovácký pohár v zápase ř.ř.  
Přeborníkem ČSO pro rok 2012 se stal mladší žák 
Miroslav Vašinka, váha 37 kg, který postupně 
porazil na lopatky Vrábla z Hodonína, Saifulta 
z Vítkovic i Gralaka ze Šamorina. Bronzové medaile 
si dovezli mladší žák Václav Petr, váha 80 kg, a starší 
žák Ondřej Šrámek, váha 47 kg. V juniorech si 
vybojoval zlatou medaili Martin Šoukal, váha 66 kg, 
a stříbrnou medaili Ondřej Krutil ve stejné váhové 
kategorii. Bronzové medaile si zajistili Stanislav, 
Šrámek, váha 55 kg, a Adam Mechel, váha 74 kg. V celkovém hodnocení se družstvo Sokol Tichá 
umístilo na 5. místě ze 13 oddílů.  
 
Zápasnický oddíl Sokol Vítkovice uspořádal dne 9. 6. 2012 jedenáctý ročník Memoriálu J. Klepca 
v zápase ve volném stylu přípravky, mladších žáků a juniorů.  Tichavským zápasníkům se tentokrát moc 
nevedlo. Nejlépe si počínal v juniorech Stanislav Šrámek, váha 60 kg. Na lopatky porazil Hanzlíka a 
Žlebka ze S. Ostrava a ve finálovém boji prohrál s Tomasem z Bratislavy a tím si zajistil stříbrnou 
medaili. Oddíloví kamarádi L. Geryk v přípravce, M. Vašinka v mladších žácích, O. Šrámek ve starších 
žácích a M. Šoukal v juniorech se umístili na 6. místě a O. Krutil v juniorech na 7. místě.  
 
Za nejlepší výkon v tomto čtvrtletí považuji získání titulu Přeborník obce sokolské pro rok 2012 
Mirkem Vašinkou.  
 
Cestovné na turnaje z větší části sponzorovala firma Massa. 
 
 

Zdeněk Liška,  vedoucí oddílu zápasu 
 



  
 

Občanské sdružení TICHÁNEK, o.s. informuje …
 

 
Uspěli jsme v grantové výzvě
 
 Občanské sdružení TICHÁNEK, o.s. vzniklo také s
získat finanční prostředky, které by se použily na další zkvalitn
 S potěšením oznamujeme, že byla podpo
jsme podali u Nadačního fondu HYUNDAI
vybudujeme s Vaší pomocí naučnou stezku, která upozorní na zajímavé osobnosti, 
z minulosti, tak i současnosti Tiché a tichavských ob
Sbíráme podněty a náměty témat na informa
zhotovení pěti zastavení. Třeba zrovna práv
 
 
A proto připomínáme, že v souvislosti s realizací projektu „Nau
na téma: 

 
Soutěže se mohou zú

   

Úkolem je vytvořit:  
výtvarnou práci, jejíž formát ani technika nejsou omezeny (kresba oblíbeného místa v
návrh loga naučné stezky,  koláž včetně
literární útvar (zvláště budou vítány texty v
nejkrásnější místo,  památky současné i zaniklé,

Uzáv
(nejpozd

nebo odevzdejte na Obecním ú
 
Případné bližší informace získáte na tel. 
budou určeni odbornou porotou a hlasováním ob
2012 v rámci kulturně společenského zábavného odpoledne „Den pro Tichou“.
Dílo musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, v
kontaktování osoby pro případ výhry.
 
Účastník soutěže dává účastí souhlas se zve
uvedení na webu www.tichanek.iplace.cz, dále že dílo m
v rámci projektu „Naučná stezka – Tichá“, a rovn
osoby mladší 18-ti let je to souhlas jeho zákonného zástupce).
Ze soutěže budou automaticky vyřazeny p
neetický obsah.  

další informace na
 

Své náměty můžete předávat i mimo tuto sout
Dále Vás chceme informovat, že v 

červenci, případně srpnu veřejné setkání, p
vnesena do obsahů samotných tabulí Nau
veřejné setkání s občerstvením a tombolou zveme. Termín ve
zveřejníme formou letáčků do novinových schránek a plakát

 
VY ROZHODNĚTE O TOM, CO NA TABULÍCH NAU

VYPOVÍDAT, INFORMOVAT A U

 

anské sdružení TICHÁNEK, o.s. informuje …

grantové výzvě, náš projekt byl vybrán!!! 

anské sdružení TICHÁNEK, o.s. vzniklo také s úmyslem pokusit se prostřednictvím nejr
edky, které by se použily na další zkvalitnění života v naší obci.  

šením oznamujeme, že byla podpořena naše žádost o realizaci projektu „Nauč
ího fondu HYUNDAI. Co to pro nás všechny znamená? Že v

nou stezku, která upozorní na zajímavé osobnosti, č
asnosti Tiché a tichavských občanů. Každý z Vás se může do tohoto projektu zapojit!!! 

ty témat na informační tabule naučné stezky, v tomto projektu je podpo
eba zrovna právě Vaše nápady a Vaše náměty ve stezce mohou být použity. 

souvislosti s realizací projektu „Naučná stezka TICHÁ“ právě probíhá výtvarná a literární sout

TICHÁ MÝMA OČIMA 
aneb „Co se mi líbí v Tiché“ 

že se mohou zúčastnit občané Tiché v následujících kategoriích:

děti z mateřské školy 
žáci 1. stupně základní školy 

žáci 2. stupně základních škol 
studenti do 26 let 

dospělí 
a to jednotlivci i kolektivy 

jejíž formát ani technika nejsou omezeny (kresba oblíbeného místa v 
četně fotografií  apod.), nebo 

 budou vítány texty včetně historických fotografií), na téma - historie i sou
časné i zaniklé,  život v Tiché,  vše,  co by nemělo být zapomenuto.

Uzávěrka soutěže je 11. července 2012. 
(nejpozději v tento den předejte dílo členům sdružení 

nebo odevzdejte na Obecním úřadě v Tiché) 
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ípad výhry. 
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další informace na www.tichanek.iplace.cz 
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 rámci realizace projektu Naučná stezka Tichá, prob

ejné setkání, při němž se bude definitivně rozhodovat o tématech, jež budou následn
 samotných tabulí Naučné stezky. O všem bude rozhodováno hlasování

erstvením a tombolou zveme. Termín veřejného setkání v co nekratší dob
 do novinových schránek a plakátů v obci.  

TE O TOM, CO NA TABULÍCH NAUČNÉ STEZKY BUDE PREZENTOVÁNO A O 
VYPOVÍDAT, INFORMOVAT A UČIT!!! 
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„Naučná stezka TICHÁ“, kterou 
. Co to pro nás všechny znamená? Že v naší obci do listopadu 2012 
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ná stezka Tichá, proběhne v obci Tichá v měsíci 
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né stezky. O všem bude rozhodováno hlasováním. Již nyní Vás na toto 

co nekratší době upřesníme a 

ZENTOVÁNO A O ČEM BUDOU 



V březnu proběhl oblíbený Bazárek dětských věcí a oblečení 
 
  
Děti rostou jako z vody a především ty 
nejmenší své oblečení nestačí poničit tak, aby 
nám ho nebylo líto vyhodit. Z tohoto důvodu 
jsme začali pořádat bazárek, který se uskutečnil 
26. – 29. března tohoto roku. K prodeji bylo 
nabízeno vše od mrňousků po puberťáky, a to 
v daleko větším množství než loni na podzim, 
kdy se tato akce konala poprvé. 
 Velký zájem a příjemné hodnocení většiny 
účastníků dokazuje i zisk (procentní část z ceny 
prodaného zboží), který tentokrát činil 1.169,- 
Kč. Opět jsme nabídli možnost odevzdání 
nevyzvednutých věcí na charitu, čehož mnohé 
maminky využily. A tak toto oblečení a ostatní dětské zboží ještě udělalo radost v jiných zařízení 
charitativního typu. 
 Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do přípravy a průběhu bazárku a také důchodcům, kteří nám 
pro tuto akci přenechali prostory klubu, které by v této době využili pro své setkání. Děkujeme 
maminkám z občanského sdružení TICHÁNEK, které bez nároku na odměnu věnovaly svůj volný čas 
organizaci bazárku: Jiřina Mičulková, Andrea Kociánová, Hana Korčeková, Pavlína Stanečková, Dana 
Kocourková, Iveta Kopečná, Nicole Nováková, Daniela Fusová, Martina Vroblová, Jana Špačková a 
Michaela Štefková. 
 
 

 
Výtvarná soutěž „BLÍŽ PŘÍRODĚ“ 
 

  
Mezinárodní svátek životního prostředí – Den Země – 
slaví milióny lidí z více jak 140 zemí světa. Nejen ve 
světě, ale i v mnoha městech a vesnicích naší republiky 
se konají jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, 
koncerty, úklidové práce a jiné aktivity. Den Země se 
stal největší veřejností organizovanou aktivitou od 
svého vzniku, 22. dubna 1970. Od roku 1990 je 22. 
duben jako světový svátek životního prostředí slaven i 
v České republice. 
 Rozhodli jsme se uspořádat pro děti Mateřské a 
Základní školy výtvarnou soutěž na téma „Blíž přírodě“. 
Pro objektivnější hodnocení prací, jejichž formát ani 

technika nebyly nijak omezeny, soutěžily děti ve třech kategoriích: první byla pro děti ze školky, druhá 
pro žáky 1. a 2. třídy a třetí pro žáky 3., 4. a 5. třídy základní školy. Prostřednictvím pedagogických 
pracovníků bylo z každé kategorie vybráno kolem desítky prací, z nichž finalisty si určily samotné děti 
hlasováním. 
 Hlasování proběhlo 20. dubna v tělocvičně základní školy u příležitosti Dne Země. Pro děti byl 
připravený krátký program, který se věnoval ochraně životního prostředí a samozřejmě i vyhlášení 
nejlepších prací. Vítězové byli odměněni cenami a pro všechny děti byla připravena malá pozornost. 
Ceny byly částečně financovány ze zisku bazárku.  
 
 Děkujeme obecnímu úřadu, který nám pomohl spolufinancovat odměny, ze kterých měly děti velkou 
radost. Závěrem dodáváme, že vybrané výtvarné práce byly zaslány do soutěže „Jsem blíž přírodě!“, 
která byla vyhlášena v rámci programu NET4GAS  Blíž přírodě. 

POZOR! POZOR! POZOR! 
Klub pro rodiče s dětmi TICHÁČEK v červenci 

a srpnu přeruší svou činnost. Poslední 
setkání před prázdninami proběhne  

26. června 2012. 
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Iloně Hrdé za 

poskytnutí prostor školní družiny. 
Děkujeme maminkám Daně Kocourkové a 

Ivetě Kopečné, které se o chod klubu 
 od jeho vzniku staraly a organizovaly.  

Děkujeme všem, kteří klub navštěvovali 
a opět se na Vás těšíme. 



Také bychom rádi poděkovali představitelům obce Tichá za poskytnutí prostor bývalé knihovny 
v kulturním domě, které budeme účelně a prospěšně využívat pro všechny činnosti, které občanské 
sdružení TICHÁNEK zajišťuje a jejíž nabídku chce díky tomuto i rozšířit. 
 
 
 
A na závěr pozvání … 
 

 

Již nyní vás všechny zveme na zábavné odpoledne 
 

DEN PRO TICHOU, 
které pro Vás připravuje občanské sdružení TICHÁNEK ve spolupráci s SDH Tichá a Komisí pro 

mládež a sport při Obecním úřadu v Tiché. 
 

Akce proběhne v pátek 7. září 2012 od 14.00 hodin 
u příležitosti jednoho roku od založení občanského sdružení 

na fotbalovém hřišti v Tiché (za nepříznivého počasí v tělocvičně). 
 
Čeká Vás bohatý program s vystoupením dětí z místní MŠ a ZŠ, ilustrátor Adolf Dudek, představí se 

zájmové kroužky, zápasníci, gymnastky, hudebníci, pěvecký sbor Šátek z Tiché, Policie ČR, Zumba 
minimaraton, Agility – sport se psy a něco navíc… 

V průběhu budou oficiálně vyhlášeni a oceněni vítězové výtvarné a literární soutěže „Tichá mýma 
očima aneb co se mi líbí v Tiché“, z níž náměty budou využity k realizaci projektu Naučná stezka Tichá, 
který vznikl za podpory Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. 

Součástí programu bude také představení a křest zásahového vozidla DA Avia 31 zdejšího Sboru 
dobrovolných hasičů Tichá, které v těchto dnech prochází celkovou přestavbou a bude jistě 
k nepoznání!!! 

Připravený bude také skákací hrad se skluzavkou, malování na obličej a balónkový klaun. 
 

Takže - bude se nač dívat, přijďte v hojném počtu! 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUP VOLNÝ, ATRAKCE ZDARMA!!! 

 

 
Závěrem děkujeme všem maminkám z občanského sdružení TICHÁNEK, které byly a jsou ochotny bez 

nároku na odměnu věnovat svůj volný čas organizaci bazárku, přípravě žádostí o granty, správě 
vebových stránek, vyhotovení podkladů pro soutěže a dalším aktivitám, které v konečném důsledku 

připívají k oživení života náš všech. 
 
 
 
 

Příjemný a ničím nerušený čas prázdnin a dovolených Vám přeje 
občanské sdružení TICHÁNEK  ☺☺☺☺. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Blíží se prázdniny, a i když chceme dny volna využít hlavně k odpočinku a 

různým radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžeme bohužel zapomínat na to, 

že i o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví 

svůj volný čas. Ne vždy se podaří pro děti vytvořit dostatečnou náplň pro volné 



dny a tak se zde objevuje prostor pro jejich fantazii a uskutečňování různých 

„hrdinských“ činů. Proto v případě, že ponecháváme děti úplně nebo částečně 

bez dozoru měli bychom myslet na to, abychom v jejich dosahu nenechávali 

zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické 

přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, 

které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Důrazně 

upozornit děti na to, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické 

spotřebiče nejsou určeny ke hraní.  Aby si při odchodu z domu ověřily, zda 

jsou všechny elektrické a plynové spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny 

vodovodní kohoutky, zda jsou uzavřena okna a jestli při vycházení z bytu mají 
v ruce klíče. 
 

Tato základní pravidla, která by samozřejmě měla platit nejen pro děti, ale i 

dospělé, mohou alespoň částečně zamezit nebezpečí vzniku požáru a 

případnému zranění nebo usmrcení osob a ke škodám na majetku. 

 

Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na 

vyhrazeném tábořišti: 

- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby, 

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo 
extrémního sucha, 
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, 
že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli 

v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva), 
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, 
nádoby od sprejů apod.), 
-  oheň neroznášet  po okolí (např. na zapálené větvi), 

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí 
jeho samovolné rozhoření. 
 

Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o 
prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné 
nástrahy upozornit a varovat je před nimi. 

 

A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle 

v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce 
životem a že plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je následkem 

přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních měsících 
bychom měli myslet při každé činnosti spojené například s opékáním a 

grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání, 

lakování apod., kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu 

vzniku výbušné koncentrace. A v případě, že se stanete přímými účastníky 

nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte hasiče na linku 150 

nebo 112. 

 

   Spokojené,  radostné a hlavně bezpečné léto  

  
   přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín 
 



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

J U B I L A N T I:J U B I L A N T I:J U B I L A N T I:J U B I L A N T I:  
 

  Srdečné blahopřání všem jubilantům 
 
  dožívajícím se významných  životních  
 
  jubileí ve  III. čtvrtletí 2012.  
   
70 let  Dašenka   P e t r o v á 
  Marie   M l a d ě n k o v á  

75 let  Anna   H l a v á č o v á  

    
80 let  Jan   Š r á m e k 
  Anna   N ě m c o v á  
  Milan   Š t e f e k  
  Jaroslava   U l č á k o v á  
  Jaromír   V a c h u n 
 
85 let  Marie    Š e n k o v á 
  Marie   K o c i á n o v á  
  Bohumila   M i č u l k o v á 
 
87 let  Miroslav   U l č á k 
 
89 let  František   P e t r  
  Marie   R e č k o v á  
 
90 let Božena   M a r k o v á   
 
91 let  Oldřich    H a v l á k  
 
92 let  Marie   P e t ř í k o v á  
  Vlasta   D r o z d o v á  
 
 

50 let manželství – ZLATOU  SVATBUZLATOU  SVATBUZLATOU  SVATBUZLATOU  SVATBU  - oslavili 
 
    mmmmananananželé   Miroslav  a  Irena    H o p p o v ielé   Miroslav  a  Irena    H o p p o v ielé   Miroslav  a  Irena    H o p p o v ielé   Miroslav  a  Irena    H o p p o v i    
 

S R D E Č N Ě     B L A H O P Ř E J E M E !!! 

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



Kulturní komise při Obecním úřadě v Tiché pořádá 
na hřišti TŮŇKA: 

 
05.07.2012  Turnaj v nohejbalu   od 9°° hodin 
 
07.07.2012  Fotbalový turnaj v malé kopané od 8°° hodin 
    Občerstvení: grilované maso, guláš,  
    čepované pivo i kofola 

 

14.09.2012  6. ročník silničního běhu O pohár starosty obce 
    - pro děti předškolního věku až žáky 7. tříd v   
    rozdělených věkových kategoriích 
 

 
 

 

 

 

PPPPřejeme Vám krásné prázdninyejeme Vám krásné prázdninyejeme Vám krásné prázdninyejeme Vám krásné prázdniny    a a a a 
hezkou hezkou hezkou hezkou     a klidnou a klidnou a klidnou a klidnou dovolenoudovolenoudovolenoudovolenou    
kkkk    nanananačerpání nových silerpání nových silerpání nových silerpání nových sil....    

    
PPPPracovníci racovníci racovníci racovníci obecního úobecního úobecního úobecního úřaduaduaduadu 

 

 

 

 

 

Oznamuje s účinností od 

01.09.2012 úpravu hodin pro 

veřejnost na poště v Tiché, a to 

následovně: 
 

 

  pondělí  13°°  - 16°° hodin 

  úterý   13°°  - 16°° hodin 

  středa  13°°  -  17°° hodin 

  čtvrtek  13°°  - 16°° hodin 

  pátek  13°°  - 16°° hodin 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Placená inzerce:  
 
 
   
 

ZÍSKEJTE  ANALÝZU STAVBY  TĚLA  
A  ZAČNĚTE HUBNOUT DO PLAVEK 

 

www.hubnete.cz/chm    
 

tel. 736 772 346 
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