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              č.4/2011   
 
Usnesení  č. 7  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   24.10.2011: 
 
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění:  
 
7/88: 1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Slačíka, p. Miroslava Hoppa,    
  zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 
7/89: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 
7/90: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6/2011 
7/91: 1) bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 
  č. 21/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9/2011 
7/92: 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2011/1,2,3 
7/93: 1) bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 
7/94: 1) zamítá návrh prodeje pozemků parc. č. PK 1306, 1305 a 1307/2 v k.ú. Tichá 
7/95: 1) schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva místního rozvoje na opravu  
  místních komunikací poškozených přívalovými dešti v červenci 2011 
7/96: 1) pověřuje Ing. Zdeňka Slačíka, předsedu finančního výboru, aby zjistil podmínky případného 
  prodeje akcií České spořitelny 
7/97: 1) bere na vědomí informaci o možnosti zpracování nového povodňového plánu obce fa  
  KOORDINACE Otovice 
7/98: 1) bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Tichá v roce 2011 
  k datu 31.08.2011, který zpracovala kontrolní skupina Krajského  úřadu MS kraje v Ostravě 
  ve složení Ing. Martin Hajduk a Bc. Jana Breuerová dne 12.10.2011 
7/99: 1) zamítá poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč občanskému sdružení Tichánek  
  na realizaci záměru z jiných zdrojů 
7/100: 1) schvaluje  místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, 
  využívání a odstraňování komunálních odpadů  pro r. 2012 ve výši 350,00 Kč na 1 poplatníka 
7/101: 1) schvaluje uzavření smlouvy s p. Rostislavem Dubinou, Junácká 113, 724 00 Ostrava –  
  Stará Bělá, IČ 13440527, na provádění periodických kontrol a revizí vyhrazených plynových 
  a tlakových zařízení včetně školení obsluh v zařízeních ve správě obce od 01.01.2012 
 
 
Usnesení  č. 8  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   12.12.2011: 
 
8/102: 1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Adamce, p. Miroslava Hoppa,  
  zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 
8/103: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 
8/104:  bere na vědomí 
 1) kontrolu usnesení č. 7/2011 ze dne 24.10.2011  
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 2) zprávu Ing. Slačíka, předsedy finančního výboru, o posouzení nabídky odkupu  akcií České 
  spořitelny 
8/105: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 
            1)   č. 24/2011, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 11  
            2) č. 26/2011, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 12   
8/106:  1) schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011/1,2 
8/107:  1) schvaluje rozpočet obce Tichá na r. 2012: 
   příjmy celkem ve výši 11 741 000,00 Kč 
   výdaje celkem ve výši 11 741 000,00 Kč 
8/108:  1) schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Tichá č. 1/2011 o místním poplatku  za provoz 
 systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
 odpadů na r. 2012 
8/109: 1) dle § 167 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volí členy školské  rady za 
 obec: Mgr. Renata Adamcová, p. Miroslav Hopp  
8/110:   bere na vědomí 
 1)  zprávu o činnosti finančního výboru za r. 2011 
 2) zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2011 
 3) zprávu o činnosti komise životního prostředí za r. 2011 
 4) zprávu o činnosti kulturní komise za r. 2011 
 5) zprávu o činnosti komise pro mládež a sport za r. 2011 
 6) zprávu o činnosti sociální komise za r. 2011 
8/111: 1) schvaluje smlouvu o poskytování finančního příspěvku na dovoz obědů s fa Karla Čady – 
  pohostinství Fojtství 
8/112: 1) schvaluje zpracování aktualizace Povodňového plánu s Ing. Janem  Papežem fa  Koordinace, 
  Na Vlečce 177, 362 32 Otovice (u Karlových Varů), IČ 64850587, DIČ CZ520527143,  
  v celkové hodnotě díla 24 000,00 Kč s DPH 
8/113: 1) bere na vědomí dopis fa AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., Ostravská  291, 739 11 
  Frýdlant nad Ostravicí, o předpokládaném navýšení nákladů o 3,2 %  vzhledem k růstu  
  inflace 2,2% a růstu ceny PHM 
8/114: 1) bere na vědomí žádost manželů Miroslavy a Tomáše Kostelníka, U Rybníka 1857, 744 01 
  Frenštát p. R., o odprodej části pozemku parc. č. 1559/1 – cca 40  m2 
8/115: 1) bere na vědomí žádost p. Jana Bobka, T 143, o pronájem části pozemku parc.č.  49/1 – pro 
  zemědělské účely a k odpočinku  
5/116: 1) schvaluje návrh smlouvy o dílo č. zhotovitele E 44 – 6/2011 s fa Aqualia  infraestructuras 
  inženýring, s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory, Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, jejímž  
  předmětem je zhotovení stavby s názvem  „Vodovod Tichá“ dle zadávací projektové  
  dokumentace pod názvem „Rozšíření vodovodní sítě Tichá“, zahájení 21.02.2012, realizace 
  300 kalendářních dnů, návrh ceny díla ve výši 17 837 444,40 Kč včetně DPH 
  (realizace v případě poskytnutí dotačních prostředků na stavbu) 
 2) pověřuje starostu obce k podpisu uvedené smlouvy  
5/117: 1) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů výzvy na výběr  
  nejvhodnější nabídky pro plnění zakázky „Oprava místních komunikací  po přívalových 
  deštích v obci Tichá – oblast I. a II.“ –  zhotovitel Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 
  2766, 738 32 Frýdek-Místek, v cenové nabídce ve  výši 4 614 012,00 Kč s DPH, záruka 36 
  měsíců 
5/118: 1) bere na vědomí informaci o kontrole výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení, 
  vidimace a legalizace u matričního úřadu Obecního úřadu  v Tiché dne 20.10.2011  
  provedenou pracovnicí MěÚ Frenštát p. R., p. Janou Práškovou 
5/119: 1) bere na vědomí zprávu o nutnosti opravy střechy budovy základní školy  - výměna krytiny, 
  oprava krovu – v předpokladu nákladů ve výši 1 062 381,60 Kč včetně DPH  
5/120: 1) schvaluje návrh finančího výboru na výplatu peněžitých plnění poskytovaných  fyzickým 
  osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za práci ve výborech a komisích za r. 2011 
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♣ Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  v I. čtvrtletí 2012: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   leden   11.01.,    25.01.2012 
   únor   08.02.,    22.02.2012 
   březen  07.03.,    21.03.2012 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   leden   12.01.,    26.01.2012 
   únor   09.02.,    23.02.2012 
   březen  08.03.,    22.03.2012 
 
   
- plasty:    (vždy pátek, sudý týden) 
   leden   13.01.,    27.01.2012 
   únor   10.02.,    24.02.2012 
   březen  09.03.,    23.03.2012 
      
- nápojové kartony:  první pondělí v měsíci 
   

♣ Platba místního poplatku za psa na r. 2012: 
Uvedený poplatek je splatný do 31.03.2012. Sazby poplatků dle OZV č. 3/2010: 

           1 pes      2 a další pes 
 a) za psa, jehož držitel bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty   150,00  200,00 
 b) za psa, jehož držitelem je důchodce, který bydlí v domě 
  s nejvýše dvěmi byty       100,00  150,00 
 c) za psa, jehož držitel bydlí v domě s více než dvěmi byty   200,00  300,00 
 d) za psa, jehož držitelem je důchodce, který bydlí v domě s více 
  než dvěmi byty       150,00  200,00 

    Upozorňujeme majitele psů, kteří budou chtít uplatnit úlevu z poplatku, že musí opět, 
jako každým rokem,  doložit doklady potvrzující tento nárok. 
 

♣ Platba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, 
 využívání a odstraňování komunálních odpadů  pro r. 2012  
Pro r. 2012 je sazba uvedeného poplatku stanovena OZV č. 1/2011 ve výši 350,00 Kč na 1 poplatníka. 
Tento poplatek je splatný do 30.06.2012.  
 
Platbu uvedených poplatků můžete provést hotově do pokladny obce, případně převodem na 
účet obce č. 6023-801/0100, VS uveďte číslo popisné Vašeho domu. 
 

♣ Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2012: 
- na základě usnesení představenstva SmVaK akciové společnosti byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 
01.01.2012: 
  voda pitná   (vodné)   34,90 Kč (včetně 14% DPH) 
  voda odvedená (stočné)   31,52 Kč (včetně 14% DPH)  
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♣ Upozornění pro občany, kteří pracují, studují či navštěvují Ostravu: 
V polovině ledna 2012 začně v Ostravě rozsáhlá rekonstrukce tzv. Svinovských 
mostů. Ty představují významný dopravní uzel s tramvajovými a autobusovými 
zastávkami, přes který denně projede na 30 000 automobilů, jsou hlavní přestupní 
zastávkou MHD při přechodu k železniční stanici Ostrava – Svinov. 
Dopravní omezení začnou 14. ledna 2012 a potrvají až do jara 2013. Připravovány 
jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí individuální automobilovou 
dopravu a časově prodlouží cestování prostředky MHD. 
Veškeré informace budou od 20. prosince 2011 dostupné na stránkách statutárního 
města Ostravy na adrese www.ostrava.cz, popřípadě na stránkách Dopravního 
podniku Ostrava www.dpo.cz . 
 

♣ Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí: 
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že dle § 13a, odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve  znění  pozdějších  předpisů, jsou  povinni  podat příslušnému  správci  
daně  daňové  přiznání   k  dani z  nemovitostí  do 31. ledna  2012 za nemovitosti, které 
jste nabyli - kupní, darovací smlouvou, smlouvou o převodu jednotky, dohodou o vypořádání 
podílového spoluvlastnictví aj.  nebo  prodali  v  roce  2011, právní účinky vkladu do katastru 
nemovitostí do 31.12.2011. Dále, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke 
změně okolností rozhodných pro vyměření daně (stavební a kolaudační rozhodnutí, ohlášení 
vlastníka stavby, obnova katastrálního operátu  atd.) a ke změně v osobě poplatníka . 
 

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna 
zdaňovacího období.   

Daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se podává na tiskopisech vydaném Ministerstvem 
financí. Formuláře daňového přiznání jsou k dispozici u správce daně (finanční úřady) nebo na 
internetových stránkách  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/aktualni_danove_tiskopisy. 
                  http://eds.mfcr.cz 
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo 
dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a 
toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující 
den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Pokud by částka vypočtená podle výše 
uvedeného byla nižší než 500 Kč, činí výše pokuty za opožděné tvrzení daně 500 Kč. 
Budete-li potřebovat bližší vysvětlení, obraťte se na tel.č. 556 882 360 nebo nás můžete navštívit 
v úředních hodinách :                   
pondělí       8.00 -  17.00 hod.     středa         8.00 -  17.00 hod. 

 

♣ Upozorňujeme občany na uzavření Obecního úřadu v Tiché z důvodu čerpání 
dovolené: 

 
27.12.2011  -  30.12.2011 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI 
 
 

ÚVODEM PODĚKOVÁNÍ 
 
V rámci výtěžnosti tříděného odpadu odevzdaného do kontejnerů a sběrných pytlů (papír, plast, sklo, 
nápojový kartón) za rok 2010 v regionu bývalého okresu Nový Jičín ve spolupráci s Ekokom, a.s., se obec 
Tichá umístila na 5. místě okresu. V rámci nenákladového sběru, což představuje sběr železného šrotu a 
papíru dětí v základní a mateřské škole, SDH a sběrnách zapojených do programu Ekokom, a.s., obec 
obsadila také 5. místo v rámci okresu. 
 

Velké poděkování proto patří všem 
spoluobčanům, kteří vytrvale třídí odpad !!! 

 
 
PŘEHLED PRODUKCE ODPADŮ, PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE 
 
Rok/druh odpadu     2009  2010  2011 (I.-III. Q roku) 
 
Netříděný odpad (t/rok): 
Směsný komunální odpad    255,91  250,99  193,56 
Objemný odpad     106,34    71,90    33,89 
Biologicky rozložitelný odpad (t/rok):               54,73    50,74    42,6 
Tříděný odpad (t/rok): 
Plast        16,16    18,37    14,71 
Sklo celkem       20,72    22,33    19,68 
Papír        12,12    11,46      4,98 
Nápojový kartón        1,38      1,15      0,55 
Kovy (uložené do kontejnerů)       6,26      1,14      1,45 
Kovy (ZŠ, SDH,sběrny)     49,78    46,96    48,47 
 
Příjmy a výdaje obce (tis.Kč/rok): 
Příjmy z poplatku za odpady    534,78  534,70  535,00 
Příjmy od Ekokom, a.s., za vytříděný odpad  194,60  226,88  146,00 
Příjmy obce celkem     729,38  761,58  681,00 
Výdaje obce celkem     889,42          1 009,85  852,00 
(vč.nebezpečného odpadu) 
 
 
CO MŮŽEME ZLEPŠIT, ANEB JAK DÁLE V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY? 
-zefektivnit vývoz kontejnerů na plast -  plastové láhve před uložením do nádoby zmáčknout, a tím se 
nebudou vyvážet poloprázdné nádoby (vývoz kontejneru stojí 168,00Kč) 
-nemíchat vytříděný odpad se zbytky potravin (skořápky od vajíček, slupky od brambor a podobně) - odpad 
se v tomto případě musí ručně dotřídit, a to není zadarmo 
-intenzivněji třídit nápojový kartón a papír - u těchto komodit máme nízkou výtěžnost 
(papír 8,7kg/občan/rok 2010; nápojový kartón 0,7kg/občan/rok 2010) 
-zbytkový komunální odpad odložený do popelnic ukládat do popelnice tak, aby nádoba byla vždy plná a 
nevyvážela se poloprázdná (vývoz popelnice stojí 64,20Kč) 
-sanitární odpad (umyvadla, klozety) a nebezpečný odpad neodkládat na stanoviště sběru tříděného odpadu, 
ale ponechat doma a odevzdat při mobilním sběru odpadu 
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-neodkládat do kontejnerů na kovové obaly znečištěné obaly od barev, olejů, ředidel, rozpouštědel, sprejů a 
podobně (kovové i plastové obaly znečištěné uvedenými nebezpečnými látkami patří do nebezpečného 
odpadu) 
-odevzdávat elektrospotřebiče při mobilním sběru odpadů úplné, to je kompletní včetně napájecího kabelu, 
vypínače, v nedemontovaném stavu a podobně - pokud není elektrozařízení úplné, je zařazeno do kategorie 
elektroodpad, který je pro obec zpoplatněn. V případě úplného elektrospotřebiče je převzetí tohoto 
spotřebiče při mobilním sběru bez poplatku pro obec. 
-více využívat zpětného odběru některých výrobků podle § 38 zákona o odpadech, a sice: 
oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, výbojky a zářivky, 
pneumatiky, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, elektrozařízení pocházející z 
domácností. 
 

CO PŘIPRAVUJEME DO ROKU 2012? 
- zahušťování sítě kontejnery na tříděný odpad v komoditách plast, papír, nápojový kartón 
- vývoz kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad (zelený odpad) dvakrát za týden (dny budou 

upřesněny před obdobím vývozu) 
 

A CO DO KTERÉHO KONTEJNERU PATŘÍ? 
Kontejnery žluté barvy slouží k uložení PET láhví od nápojů, kelímků, sáčků, fólií, výrobků z plastů a 
obalů z plastů, polystyrénů. Nevhazujte novodurové trubky, výrobky z PVC, obaly znečištěné nebezpečnými 
látkami (motorové oleje, chemikálie, barvy a podobně) 
Kontejnery zelené barvy jsou určeny pro láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové 
sklo. Nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
Kontejnery modré barvy slouží pro noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenka, karton, papírové obaly (např.sáčky). Nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečistěný 
papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. 
Kontejnery oranžové barvy jsou pro krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. 
Kontejnery černé barvy slouží k uložení kovových obalů, napojových plechovek, plechovek od potravin a 
nádob od kosmetiky. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. 
 
 
 
A NAKONEC TROCHU HUMORU… 
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Škola informuje 
 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO 1. TŘÍDY 
 

pro školní rok 2012/2013 se bude konat 
ve čtvrtek 02.02.2012 v ZŠ od 13.00 do 17.00 hodin. 

 
S sebou si přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, přezůvky pro dítě. 
K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 01.09.2005 do 31.08.2006. 
Rodiče dětí, kterým byla v minulém roce odložena školní docházka, se mohou dostavit do školy v době od 
7.30 do 12.00 hodin. 
                                                       Ilona Hrdá, ředitelka školy 
 

 
 
 
 

Informace pro vlastníky lesních pozemků 
 

 
Lesní hospodářská osnova 
   
    Zájmem naší společnosti je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako 
národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí. Nenajdeme snad člověka, který 
se někdy neprošel lesem a nehledal ve stínu zelených korun odpočinek, uklidnění, pohodu, nevdechoval 
svěží vzduch plný rozmanitých vůní. Lesy jsou útočištěm zvěře a jsou nepostradatelné pro všechny žijící 
tvory včetně lidí, pro které jsou zdrojem nejen rekreace, ale mají také jiný význam. Lesy zajišťují základní 
funkci hospodářskou (produkční) a další důležité mimoprodukční funkce v přírodě, jako je 
vodohospodářská, ochranná, půdoochranná, klimatická, krajinotvorná, už zmiňovaná rekreační nebo slouží 
lesnickému výzkumu a lesnické výuce. 
Vzhledem k důležitosti a významu všech lesů pro životní prostředí ukládá zákon č.289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění, povinnost všem vlastníkům lesa hospodařit v lesích na základě vyhotovených 
lesních hospodářských plánů, které jsou zpracovány specializovanými projekčními organizacemi 
zpravidla na období 10-ti let a zajišťují majitelům lesů kromě základních údajů o jejich lesním majetku také 
potřebnou odbornou úroveň hospodaření. 
1. Majitelům lesních pozemků o celkové výměře 50 ha a více ukládá zákon nechat vypracovat tyto lesní 

hospodářské plány na svůj náklad a na svůj náklad rovněž uzavřít smlouvu s odborným lesním 
hospodářem, který po odborné stránce zajišťuje majiteli lesa jeho hospodaření na lesním majetku 
v souladu se zákonem.  

2. Pro lesy ve vlastnictví fyzických a právnických osob s výměrou lesních majetků menších než 50 ha 
zajišťuje stát vypracování lesních plánů v jednodušší podobě, ve formě „lesní hospodářské osnovy“ 
(dále LHO). 

Osnova se zpracovává (jako velké plány) obvykle na 10 let. Zpracování osnovy zadává orgán státní správy 
lesů vždy v obvodu své působnosti vybrané firmě – odborné projekční kanceláři, která má k této činnosti 
udělenu licenci Ministerstvem zemědělství. Zpracování osnovy hradí stát. Pro majitele lesního majetku 
menšího než 50 ha je tedy převzetí osnovy bezplatné. Stát také zajišťuje vlastníkovi lesa, pro který je 
zpracována osnova, poradenskou činnost odborného lesního hospodáře, v našem obvodu formou dohledu 
pracovníků státního podniku Lesy České republiky. Majitelé lesního majetku, pokud nemají odborné 
lesnické vzdělání, nemohou sami zajistit ve svém lese správné lesnické hospodaření v souladu se 
zákonem. Proto je velmi důležité a každý vlastník lesa má povinnost spolupracovat s tímto odborným 
lesním hospodářem a řídit se jeho pokyny a užitečnými radami. 
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      Ve správním obvodu MěÚ Frenštát p.R. není lesní hospodářská osnova nový pojem. Platnost současné 
LHO končí dnem 31.12. 2013. Ve smyslu stávajícího zákona o lesích tedy musí být ke dni 1.1.2014 
zpracována pro fyzické a právnické osoby s výměrou lesních majetků do 50 ha nová LHO s platností 2014 
– 2023. Za její vyhotovení je odpovědný orgán státní správy lesů příslušné pověřené obce s rozšířenou 
působností. 
Začátkem roku 2012 vydá MěÚ Frenštát p.R. „Nařízení města“, kterým vyhlásí záměr zadat zpracování 
LHO ve svém správním obvodu. Toto nařízení bude rozesláno do všech obcí ve správním obvodu MěÚ 
Frenštát p. R. a vyvěšeno na všech úředních deskách dostatečně dlouhou dobu, aby majitelé lesů měli 
dostatek času seznámit se se všemi důležitými informacemi a pokyny, které toto „Nařízení města“ bude 
obsahovat. 
Doporučujeme všem vlastníkům lesa, aby věnovali tomuto Nařízení pozornost. Bude v něm také stanoven 
termín, do kdy mohou vlastníci lesa, pokud budou mít potřebu nebo zájem, uplatnit písemně své případné 
požadavky na způsob hospodaření v jejich lese, které by mohly být do nové osnovy zapracovány. Aby tyto 
požadavky byly reálné a v souladu se zákonem, musí být předem konzultovány a projednány s odborným 
lesním hospodářem, který je schopen po odborné stránce usměrnit představy vlastníků lesa o hospodaření 
v lese a poradit jim. K požadavkům, které by byly v rozporu s platnými pravidly hospodaření podle zákona 
o lesích, nemůže být přihlédnuto. 
      Osnova bude zpracována v průběhu roku 2013 a předpokládá se, že v prvním roce její platnosti, což je 
rok 2014, mohou být vlastnické separáty osnovy předávány vlastníkům lesa. 
Předávání vlastnických separátů osnovy pro jednotlivé majetky se uskutečňuje vždy na základě podpisu 
protokolu vlastníkem. Předání bude probíhat průběžně v kanceláři orgánu státní správy lesů MěÚ Frenštát 
p.R. nebo na jiném určeném místě. Majitelé lesů si mohou osnovu převzít i později, kdykoliv v průběhu 
platnosti osnovy. 
 
      Doporučujeme majitelům lesa, aby si osnovu pro svůj les protokolem převzali. Převzatá osnova 
je výhodná zejména pro lesní porosty, které dosáhnou věku 80 let a kde je stanoven předpis těžby 
obnovní. V takovém případě majitel lesa s převzatou osnovou může těžit jen na základě konzultace 
s odborným lesním hospodářem a nemusí už žádat orgán státní správy lesů o další povolení. Převzatá 
osnova je také neocenitelný pomocník při převodech majetků, při prodeji lesa nebo dědickém řízení. 
Vlastník lesa tak může poskytnout soudnímu znalci všechny potřebné informace o svém lese při oceňování 
majetku. 
      Pokud si však vlastník lesa osnovu protokolem nepřevezme, může vytěžit pouze 3 m3 dřeva z 1 ha za 
kalendářní rok. Ve většině případů je to nulová těžba, protože lesní majetky jsou většinou menší než 1 ha. 
Jestliže vlastník bude v odůvodněných, vyjímečných případech potřebovat těžbu nad toto zákonem 
stanovené množství, musí žádat zdejší úřad o povolení, což je zbytečná zátěž pro vlastníka lesa a 
nadbytečná práce pro úředníka, který tuto žádost musí vyřídit buď kladně nebo také záporně, pokud bude 
v rozporu s předpisy zákona. 
 
 
 
Lesní hospodářský plán 
 
      V souvislosti s blížícím se zadáním nové osnovy upozorňujeme také všechny vlastníky (fyzické či 
právnické osoby, obce…) lesních majetků o výměře 50 ha a více, že mají povinnost před doběhnutím 
platnosti současného lesního hospodářského plánu (LHP) zadat zpracování nového LHP, v dostatečném 
předstihu tak, aby po ukončení platnosti současného plánu byl schválen nový LHP a mohl začít platit. 
Lesní hospodářský plán schvaluje a případné změny plánu povoluje Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje v Ostravě, odbor životního prostředí a zemědělství. 
 
      Starejme se o naše lesy, jako nenahraditelnou složku životního prostředí, s péčí řádného hospodáře, 
v souladu s předpisy, které lesům prospívají. Snažme se, aby bylo naše zelené bohatství zachováno také 
příštím generacím. Většina vlastníků lesa tak činí a záleží jim na kvalitě jejich lesa. Odměnou pak může být 
nejen dobrý pocit a radost z pěkného kousku naší přírody, ale také produkce kvalitního dřeva a výdělek za 
ni. 

     odbor životního prostředí MěÚ Frenštát p.R. 
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Opakování je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých létech, tak i letos, Vás 
chceme upozornit na některá nebezpečí, která na nás číhají v posledním měsíci v roce. 
Toto období je ve znamení vánočních svátků a novoročních oslav a tak snad v žádné 
domácnosti neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a zábavná pyrotechnika.  
A právě již při pořizování výzdoby a pyrotechniky bychom měli pamatovat na určitá pravidla 
bezpečnosti. Pokud jde o adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice, které jsou doplněny 
svíčkami, je nutné dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce 
nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě 
jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. Dále si důkladně rozmyslet, kam si doma dekoraci 
se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost 
od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk. 
Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku - to by mělo být 
samozřejmostí.  
Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme v dnešní době možnost širokého výběru těchto 
výrobků v obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích.  Při jejich 
nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce 
v českém jazyce, aby obal byl nepoškozen a aby na obalu byla vyznačena třída nebezpečnosti. 
Pyrotechnika je podle nebezpečnosti rozdělena do čtyř tříd.  
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat osobám mladším 18 let, 
které je mohou rovněž odpalovat.  
Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod.,  
které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.  
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 
let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, 
petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, 
škol, ozdravoven, domovu důchodců atd. 
Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz 
odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány 
a různé druhy raket. 
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a 
použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad. 
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. 
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra v souvislosti s používáním zábavné 
pyrotechniky k řadě tragických událostí, kdy se zraní desítky lidí, dochází k úmrtí a 
materiální škody dosahují stamilionů korun. Nejčastější příčinou je používání neodborně 
podomácku vyrobené pyrotechniky. Tomuto bychom se měli vyvarovat a raději si pořídit 
pyrotechnické výrobky od profesionálních výrobců. Při manipulaci v žádném případě nemířit na 
sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé 
petardy. 
Příjemné a bezpečné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku přejí 
hasiči. 

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín 
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„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…… „  
 
Již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci svým zpěvem této známé koledy. Také do vašich domovů 
zavítají tito poslové vánoční zvěsti, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. 
Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, 
zkrátka všem potřebným. 
Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 14. ledna 
2012 zaklepat u Vašich dveří a poprosit Vás o příspěvek na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do 
zapečetěných pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také přímo na účet SČKCH. Vedoucí 
koledníků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je plnou mocí ke 
koledování. 
 
Charita Vám všem již nyní děkuje za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar. Pomozte nám pomáhat. 
 

Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová 
 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Tichá 

 
Aktivita našeho SDH neklesla ani v podzimních měsících. Před Krmášem jsme 
posbírali železný šrot po obci a zároveň i stihli šraňkovat na svatbě jedné z našich 
členek. Dále se čistily studny, provedli jsme úklid garáže, vyčistili a zazimovali 
jsme  techniku. Naši členové také dohlíželi a asistovali na pěti kulturních akcích v 
místním KD jako požární hlídka. Samozřejmě nezapomínáme i na naše jubilanty, 
kterým chodíváme pogratulovat.     
               

I na hasičárně se pokračovalo s opravami věže, která dostala, jak jste si jistě všimli, červenou barvu. 
Vyměnilo se oplechování  kraje střechy a připevnily nové sněhové zábrany, které byly potřeba kvůli 
bezpečnosti na chodníku před hasičárnou v zimním období. Na jaře budou opravy pokračovat.                     
                                                                                                                     
Chtěli bychom požádat a upozornit občany, kteří chtějí vyčistit studnu, aby se svojí žádostí obracelii buďto 
na velitele JSDH Ladislava Kundráta anebo na podatelnu obecního úřadu. Předejde se tak mnohdy 
zbytečným komplikacím.                                                                         
 
Na závěr jménem celého sboru přeji všem členům, příznivcům a občanům příjemné prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví a mnoho elánu do roku 2012.  
 

                                                                                 za SDH Tichá  Michal Hoffmann 
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 Farní okénko 
 

 
A máme tu dobu adventní. Mnozí určitě víme z 
poslechu různých úryvků evangelia při mších svatých 
o pádu Jeruzaléma a zkáze židovského chrámu; i jak 
Pán Ježíš ještě dávno předtím zaplakal, než se to 
stalo. Plakal tak nad svým milovaným městem a 
osudem, který jej potká. Židé, v tu dobu nic 
netušíc, čekali svého Mesiáše, který už dávno 
přišel.     
Nakolik si uchovali víru, natolik dodnes očekávají 
jeho příchod, a natolik dál volají: „rosu dejte 
nebesa“, a prožívají tak stále advent prvního 
očekávání Mesiáše. My už takto čekat nemusíme, my 
víme, že Pán Ježíš jako Mesiáš už přišel před dvěma 
tisíci lety a nabídl nám sám sebe, svoji lásku — 
věčnou záchranu. To ale neznamená, že bychom 
nemuseli už nic dělat. Musíme totiž spolupracovat na té své záchraně, čekajíc a těšíc 
se nyní už na jeho druhý příchod, kdy právě k tomu nás více, než kdy jindy, vybízí 
každý rok čtyřtýdenní advent. 
Ano, dnes, když chodíme v adventu po obchodech, po městech i vesnicích vidíme, jak 
dokážeme my lidé obrátit cokoli duchovního, na něco zcela jiného, v čem vlastně dnešní 
člověk nachází i krátkou (velmi krátkou) oslavu Vánoc — narozenin Ježíše Krista.  
Vždyť, každý chce žít naplno!!! - to slyšíme dnes a denně. Zapomínáme však, že všechno 
zde na zemi má jenom podpůrný charakter – samo o sobě je to prázdné, plnost v tom 
nenajdeme. Naše naplnění je ve vztazích a i skutečné Vánoce, na které se připravujeme 
v adventu, jsou na prvním místě ve vztazích, a ne v dárcích, ve světlech, ozdobách a v 
požitcích. 
Pán Ježíš pak dnes a denně přichází, aby tyto naše vztahy zachránil a proměnil, což 
dokáže jedině on a aby ty vztahy nebyly jenom nějakým obchodem a my nežili na 
bezútěšné poušti spousty věcí, filmů a falešné radosti, ale v opravdové radosti s 
Bohem uprostřed rodinných vztahů v míru a pokoji.   
Dejme proto právě tomuto o adventu, Vánocích a celém roce dostatečný prostor. Bůh 
vstoupil v Ježíši Kristu jenom kvůli tomuto do tohoto světa jako jeden z nás, kdy 
advent je tak pro nás každoroční příležitostí umožnit Kristu vstoupit i do našeho 
správného prožívání času.   
A tak se můžeme zamyslet, zda prožíváme správně ten svůj adventní čas; a vůbec jaké je 
to naše vyvažování času celý rok — zda nedáváme příliš svého času místo Bohu, své 
rodině a dětem, něčemu jinému, a o Vánocích to vše alespoň vynahradíme vysněnými 
dárky, či mnohdy dnes už raději penězi, protože ani nevíme, co si naši nejbližší z 
celého svého srdce přejí.  
Na závěr bych chtěl jenom dodat, hledejme proto to nejcennější, a to také předávejme o 
Vánocích. Proto taky, pokud by někdo - kdo je už nemohoucí - usiloval nyní v adventu 
(nebo i jindy) o svatou zpověď a přijetí svatého přijímání (živého Krista), může mě 
kdykoli kontaktovat a já jej navštívím, aby každý mohl prožít to správné narození 
Krista, zvláště ve svém srdci. 
Přeji nám všem, abychom zase popošli o krůček blíže k Bohu, například i díky nynější 
adventní době a strávili mnoho užitečně naplněného času – jak v samotném adventu, tak 
o Vánocích a v celém příštím roce. 

 
SVÁTEČNÍ  BOHOSLUŽBY: sobota 24.12.2011 ve 20°°hodin  Štědrý den 

   neděle 25.12.2011 v 10°° hodin  Boží hod vánoční 
   pondělí 26.12.2011 v 10°° hodin  Svátek sv. Štěpána 
 

S pozdravem P.  Miroslav Horňák 
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Právě skončená podzimní sezona se rozhodně nezařadí mezi „ty“ povedené, neboť jediným mužstvem, které 
nezklamalo naše fanoušky, byli žáci. Ti pod vedením Miroslava Janáče a Miroslava Srněnského obsadili se 
ziskem 22 bodů výborné druhé místo s bilancí -7 výher, 1 remíza, 1 porážka - a celkovým skórem 45:11. Ale 
pojďme pěkně po pořádku…  

„A“ mužstvo převzal nový trenér René Bača, ale kádr se podařilo doplnit pouze mladými hráči a tento, asi 
nejmladší mančaft v soutěži na víc jak boj o záchranu nemá. Pokud u fotbalu vydrží,  mají perspektivu něco 
dokázat, ale nebude to hned. Mladí by měli začínat v mančaftu, který šlape a sbírat zkušenosti od starších. 
Bohužel, toto není náš případ. Hráči se s tím musí poprat, bojovat a můžou jen překvapit. Po ne moc 
vydařeném startu do soutěže obsadili konečné 14. místo se ziskem ,,pouhých“ 9 bodů a nelichotivým skórem 
12:28. ,, Devět bodů z třiceti devíti možných je málo, ale pohled na tabulku skýtá určité a reálné šance. 

Trochu mě děsí - 12 bodů v tabulce pravdy.“ Uvedl po sezoně trenér Marian Bedrich. 

 
Naše „B“ mužstvo je na tom podobně. Se ziskem rovněž 9 bodů okupuje 11. místo, rovněž s ne moc 
přesvědčivým skórem 17:32.  
Dorostenci zlepšili své postavení v tabulce povedeným závěrem. V posledních dvou zápasech získali plný 
počet bodů, díky kterému se posunuli na 8. místo se ziskem 19 bodů a skórem 44:29. Toto kladné hodnocení  
by se tady neobjevilo, nebýt stejných problémů s dorostem ve Veřovicích a následné práci trenéra Bače, 
který svoje kluky přetáhl do Tiché. Jinak jsme asi dorost v Tiché neudrželi. Tyto problémy mají v celém 
okrese, pro zajímavost uvedu, že v r. 2007 hrálo 28 dorosteneckých družstev a letos pouze 14. To si myslím 
hovoří za vše …. 
Na druhou stranu musím uvést, že Leoš Vaněk opět rozjel práci s nejmladšími fotbalisty, tak mu přejme, ať 
si na hřiště (přes zimu do tělocvičny) najde cestu co nejvíce kluků a vítána jsou samozřejmě i děvčata. 
 
Webové stránky Tiché zahálet nebudou… 

Na naších webových stránkách www.fotbalticha.cz  najdete mnohem více informací o zimní 
přípravě, hráčském kádru, kompletní posezóní rozhovory s trenéry a hráči, různé reportáže, 
fotoreportáže, rozpisy pro jarní část a spoustu dalšího… 
 

 
 

I.B třída sk. “D“   -  tabulka po podzimní části 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P       Body  Body pravdy    
  

1  Starý Jičín   13  9  0  4  40 :  20  27  ( 9 )     
  

2  Odry   13  9  0  4  34 :  17  27  ( 9 )     
  

3  Libhošť   13  8  2  3  27 :  12  26  ( 5 )     
  

4  Jakubčovice   13  8  2  3  26 :  17  26  ( 8 )     
  

5  Vlčovice   13  7  1  5  28 :  25  22  ( 1 )     
  

6  Fryčovice   13  6  2  5  26 :  25  20  ( 2 )     
  

7  Jeseník n. O.   13  6  0  7  25 :  24  18  ( -3 )     
  

8  Kateřinice   13  5  2  6  23 :  20  17  ( -4 )     
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9  Nový Jičín B  13  5  2  6  19 :  20  17  ( -4 )     
  

10  Lichnov   13  5  0  8  19 :  41  15  ( -6 )     
  

11  Staříč   13  4  2  7  22 :  34  14  ( -4 )     
  

12  Kopřivnice   13  3  4  6  20 :  25  13  ( -5 )     
  

13  Suchdol   13  4  0  9  23 :  36  12  ( -6 )     
  

14  Tichá   13  2  3  8  12 :  28  9  ( -12 )     
  

 
HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI – MUŽI “A“ 

Jak byste zhodnotil podzimní část sezóny? 
Marian Bedrich: Hodnocení je vcelku jednoduché, těžko můžeme být spokojeni s poslední příčkou v 
tabulce. Nicméně situace nám dává reálnou šanci na posun k nesestupovým příčkám. 
René Bača: Podzimní část sezony bych označil za nepovedenou, jelikož 9 bodů je málo, ale zase s kvalitou 
kádru, který máme k dispozici, je 9 bodů možná až moc. 
Je nějaké místo v sestavě, které byste chtěl nebo by se mělo přes zimní období posílit? 
Marian Bedrich: Musíme mít v sestavě víc kreativních hráčů, převážit ten počet bořičů a tvořičů. 
Momentálně to vidím na 7 ku 3, potřeba je alespoň 6 ku 4 ve prospěch kreativních hráčů. 
René Bača: Určitě bych rád v týmu uvítal na každém postu jednoho hráče, ale vše je otázka peněz a 
možností klubu . 
Spodní polovina tabulky je, dá-li se říct, docela vyrovnaná, víte již nyní, která utkání pro Vás budou 
klíčová, a zároveň v nich bude důležité na jaře bodovat? 
Marian Bedrich: V naší situaci je každý zápas na jaře klíčový, prostě se musíme připravit po všech 
stránkách tak, že už nebudeme říkat – zkusíme, uvidíme, ale jednoduše vyhrávat, či bodovat. 
René Bača: Pokud se chceme zachránit, musíme posbírat co nejvíce bodů, teď se už nemůžeme dívat,  jestli 
hrajeme proti Odrám či Fryčovicím, každé utkání je pro nás moc důležité, a to si musíme všichni uvědomit... 
Hned ze startu jara přivítáte doma v posledním březnovém víkendu Fryčovice a o týden později 
zajíždí mužstvo Tiché do Oder, tudíž určitě nelehký start jarní části... 
Marian Bedrich: Jak už jsem říkal, nelze se už ohlížet, kde a s kým se bude hrát. Protože,  jak ukázal už 
podzim, je možné porazit Starý Jičín, či prohrát se Staříčem. Prostě se musí vyhrávat.  
René Bača: Jak jsem už zmínil v předešlé otázce, nemůžeme se dívat, jestli hrajeme tam či tam, musíme se 
pokusit bodovat v každém utkání, jen tak povede cesta k záchraně. 
Kompletní rozhovor s trenéry „A“ mužstva naleznete na našem webu www.fotbalticha.cz/rozhovory 
 
STŘELCI „A“ MUŽSTVA 
 
ŠVRČEK Ondřej  6 gólu 
TOMÁNEK Martin  2 góly 
FAJČÁK Daniel  2 góly 
KLOS Jan   1 gól 
FOJTÍK Pavel  1 gól 
 

 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy      
1.  Skotnice B-Mošnov   12  10  1  1  43  :  13  31  ( 13 )     

  
2.  Straník   12  7  4  1  33  :  19  25  ( 7 )     

  
3.  Hodslavice   12  7  1  4  36  :  25  22  ( 4 )     

  
4.  Lubina   12  5  5  2  25  :  17  20  ( -1 )     
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IV.třída sk. “A“   -  tabulka po podzimní části  
 
 

HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI – MUŽI “B“ 

K „B“ mužstvu mužů jsem přišel před touto sezonou, i když jsem byl rozhodnut, že s trénováním končím. 
Ale stalo se. 
 
Co říct k ukončené podzimní části. Skončili jsme předposlední s 9 body a skóre 17:32. Před začátkem 
sezóny jsme řešili post brankáře a celkový počet hráčů v kádru. Což se nám podařilo dát nějak natěsno 
dohromady. Tréninky mužstva byly řešeny po domluvě s trenérem „A“ mužstva Bačou společnou cestou. 
Nakolik se tréninku zúčastnili samotní hráči ví oni sami. Bylo těžké dát dohromady nějaký kloudný základ 
složení mužstva. Sestava byla ovlivňována několika zraněními, pracovními povinnostmi a někteří z hráčů se 
neukázali vůbec. Proto byla sestava doplňována hráči s dorosteneckého mužstva, a pokud to bylo možné, i z 
 mužstva „A“. Za což jim patří poděkování. Přesto jsme sehráli pár dobrých zápasů (např.Vlčovice „B“, 
Mořkov „B“ doma) s dobrým koncem a pár dobrých zápasů (např. Hostašovice, Ženklava) se špatným 
koncem. Samozřejmě, že se nám i některé zápasy vymkly z rukou (např. Skotnice B, Mošnov). Z těchto 
důvodu jsme skončili tak, jak jsme skončili a proto s podzimní části by nemohl být žádný trenér spokojen. 

 V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout práci a obětavost Leoše Vaňka, který vždy dal mužstvo před 
odjezdem nějak dohromady a je jen škoda, že ho postihlo zranění, jinak by určitě patřil k pilířům „B“ 
mužstva. 

Věřím, že v jarní části sezóny získáme větší počet vítězství, a tím i bodů, a v tabulce se posunem o něco 
výše."          Trenér: Zdeněk TOMÁNEK 

 
 

Okresní přebor   -  tabulka po podzimní části 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy    
  

1.  Kateřinice   15  12  1  2  50  :  20  37  ( 16 )     
  

2.  Studénka   15  11  2  2  63  :  21  35  ( 14 )     
  

3.  Lichnov   15  11  1  3  44  :  28  34  ( 13 )     
  

4.  Starý Jičín   15  11  0  4  44  :  24  33  ( 9 )     
  

5.  Mořkov   15  10  2  3  48  :  15  32  ( 8 )     
  

6.  Trojanovice I   15  9  3  3  43  :  23  30  ( 9 )     
  

7.  Spálov   15  9  0  6  47  :  33  27  ( 6 )     
  

8.  Tichá   15  6  1  8  44  :  29  19  ( -5 )     
  

9.  Štramberk   15  5  1  9  28  :  36  16  ( -8 )     
  

10.  Kunín   15  3  3  9  30  :  44  12  ( -9 )     
  

5.  Vlčovice-Mniší B  12  6  1  5  24  :  21  19  ( 1 )     
  

6.  Ženklava   12  4  3  5  26  :  25  15  ( 0 )     
  

7.  Veřovice B  12  4  3  5  19  :  22  15  ( -3 )     
  

8.  Hostašovice   12  4  1  7  20  :  26  13  ( -5 )     
  

9.  Bernartice n.O.   12  3  3  6  20  :  30  12  ( -6 )     
  

10.  Bartošovice B  12  3  3  6  12  :  28  12  ( -6 )     
  

11.  Tichá B  12  2  3  7  17  :  32  9  ( -9 )     
  

12.  Mořkov B  12  3  0  9  16  :  33  9  ( -9 )     
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11.  Rybí   15  3  2  10  23  :  54  11  ( -10 )     
  

12.  Libhošť   15  3  1  11  21  :  36  10  ( -14 )     
  

13.  Vražné   14  2  1  11  16  :  52  7  ( -17 )     
  

14.  Pustějov   15  1  0  14  8  :  84  3  ( -21 )     
  

 
 

HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI – DOROST 
Když se zamyslím, tak s průběhem sezony musíme být spokojeni. Tým jsme dávali dohromady za pochodu 
a jsem rád, že nám přišli pomoci hráči z Veřovic, které jsem v minulosti trénoval. Co se týče výsledků, tak 
jsme skončili někde v polovině tabulky s 19 body a skórem 44:29 (musíme podotknout, že na čtyřiadvaceti 
brankách se podílela útočná dvojce – Radim Reček a Radim Švrček).  
  
Branek, kolik jsem dali - to je výborné číslo, ale i tak je vysoké číslo co se týče obdržených branek.  A s tím 
musíme něco přes zimu udělat. Nikdy nehodnotím jednotlivce, ale jednoho tady vyzvednout musím, a tím je 
Tomáš Jurečka, který mě svými výkony, a hlavně přístupem k fotbalu, moc potěšil. Co se týče zimní 
přípravy, ta začne 25. ledna 2012 společně s A týmem. 
  
Jinak dorostence čekají tři halové turnaje a minimálně 5 přípravných utkání. Doufám, že na jaře navážeme 
na podzimní výkony a posuneme se ještě kousek výš. Prioritou je pro nás, abychom z dorostu posunuli do A 
mužstva co nejvíce hráčů a do budoucna mít tady co nejméně hostovaček,  aby Tichou reprezentovali hlavně 
odchovanci. 

Trenér: René BAČA 

 
 

Okresní soutěž sk. „A“   -  tabulka po podzimní části 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy      
1.  Mořkov   9  9  0  0  50  :  6  27  ( 9 )     

  
2.  Tichá   9  7  1  1  45  :  11  22  ( 4 )     

  
3.  Vlčovice-Mniší   9  6  2  1  21  :  11  20  ( 5 )     

  
4.  Straník   9  4  1  4  20  :  15  13  ( 4 )     

  
5.  Ženklava   9  4  1  4  19  :  21  13  ( -2 )     

  
6.  Petřvald n.M.   9  4  0  5  21  :  21  12  ( 0 )     

  
7.  Lichnov   9  4  0  5  18  :  31  12  ( 0 )     

  
8.  Rybí   8  2  0  6  11  :  34  6  ( -6 )     

  
9.  Troj.-Bystré   8  1  0  7  15  :  34  3  ( -9 )     

  
10.  Sedlnice   9  0  1  8  7  :  43  1  ( -8 )     

  
 

HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI – ŽÁCI 
 

Přestože jsme byli skoro ve všech zápasech ročníkově mladší, snažíme se hrát technický fotbal. I proti 
silnějším soupeřům se nikdy, zdůrazňuji nikdy, neuchylujeme k zakopávání míčů, jak je to všude zažité. 
Každý hráč, i ten ne tak individuálně technicky vybavený, musí hrát každý balon konstruktivně. Naše hra je 
založena vyloženě na hře jeden na jednoho,  i když to má mezi laiky hodně odpůrců. 
 
V zimní přípravě a následně v jarní části sezony budeme chtít naši hru postupně posunout více do 
kombinace u hráčů, kteří už mají individuální schopnosti na takové úrovni, aby mohli takovou hru aplikovat 
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v zápasech. Co se týká tabulky a výsledků, ty nás vůbec nezajímají. Na co se díváme, tak to je 45 
nastřílených branek. 
  
Dále je důležité to, že i v zápase s Mořkovem, který měl v sestavě 10 hráčů ročník „97“, jsme byli do 60 
minuty fotbalovější. Nejvíce nás ovšem mrzí malý zájem rodičů při zápasech. 

 
Trenéři: Miroslav JANÁČ a Miroslav SRNĚNSKÝ 

 

 
 

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 
 

 

 
 
Oddíl  zápasu 
 
Zápasnický oddíl TJ Sokol Hradec Králové uspořádal 1. 10. 2011 při příležitosti výročí 50 let zápasu 
v Hradci Králové 13. ročník Memoriálu R. Volraba v zápase ve volném stylu. Družstvo Sokol Tichá se 
umístilo na pěkném 3. místě. Zlatou medaili si vybojoval v nejtěžší seniorské kategorii do 120 kg Jiří 
Zátopek a stříbrnou medaili Jan Zýrek, váha 96 kg. V kadetech skončili na stříbrné příčce Stanislav Šrámek, 
váha 50 kg, Martin Šoukal, váha 63 kg, a bronzovou medaili si domů přivezl žák Ondřej Šrámek, váha 42 
kg.   
Ve stejnou dobu proběhl v Trenčíně 5. ročník Memoriálu L. Mlyneka v zápase ve volném stylu pro 
přípravku a mladší žáky. Nejlépe si vedl Václav Petr, váha 70 kg, když v boji o bronzovou medaili podlehl 
Molnarovi z Komárna. Lukáš Geryk, váha 28 kg, se umístil na 6. místě, Ferdinand Knebl, váha 30 kg, na 9. 
místě. 
Sokol Moravská Ostrava II uspořádal 8. 10. 2011 Memoriál Ladislava Holečka v zápase ve volném stylu. 
Zlatou medaili vybojoval kadet Martin Šoukal, váha 63 kg, a stříbrnou medaili v přípravce žáků si domů 
přivezl Matěj Zátopek, váha 37 kg.  
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U příležitosti 90 let zápasu v Třinci se dne 22. 10. 2011 konal 40. ročník Velké ceny Třince v zápase ř.ř za 
účasti 235 závodníků. Tichavští zápasníci si vybojovali dvě bronzové medaile, v juniorech ve váze do 120 
kg Jiří Zátopek a do 35 kg mladší žák Miroslav Vašinka. Ve finálovém boji o bronzové medaile podlehli 
polským závodníkům v přípravce žáků Lukáš Geryk,.váha 31 kg, ve starších žácích Ondřej Šrámek, váha 42 
kg, a v kadetech Stanislav Šrámek, váha 54 kg. Na pátém místě skončil v kadetech Martin Šoukal ve váze 63 
kg a v přípravce se na sedmém místě umístil Ferdinand Knebl ve váze 31 kg.  
Z pověření Svazu zápasu ČR uspořádal oddíl zápasu Lokomotiva Krnov dne 5. 11. 2011 MČR mladších 
žáků v zápase řecko-římském. Miroslav Vašinka váha 33 kg.  zvítězil na lopatky nad Jeřábkem z Havlíčkova 
Brodu a Buriánem z Březové. Ve finálovém boji o první místo však podlehl Balíkovi z Olympu Praha a tak 
si přivezl domů stříbrnou medaili.  
Oddíl zápasu Sokol Vítkovice uspořádal dne 12.11.2011 mistrovství ČR mladších žáků v zápase ve volném 
stylu. Miroslav Vašinka potvrdil úspěšnou loňskou sezonu, když  si vybojoval svůj první titul Mistr ČR ve 
váze do 35 kg. Že je dobře připraven, dokázal, když postupně zvítězil na lopatky nad domácím závodníkem 
Kapolkou, Vráblem z Hodonína a nakonec ve finálovém boji o 1. místo rovněž na lopatky porazil Bůčka 
z Olomouce.  
Dne 26. 11. 2011 pořádal Sokol Hradec Králové MČR. Jiří Zátopek, věkem ještě junior, si tuto soutěž 
vyzkoušel v nejtěžší seniorské kategorii do 120 kg. Prohrál se zkušeným Dobiášem z Vítkovic a skončil na 
9. místě. Velkou radost nám udělal kadet Stanislav Šrámek, váha 50 kg, který porazil ve vyrovnaném 
finálovém boji trojnásobného Mistra republiky Romana  Malého z Březové a tím si vybojoval svůj  první 
titul Mistr ČR a pro oddíl zápasu jubilejní dvacátý titul Mistr ČR. ( Celkem od roku 1995 vybojovali 
tichavští zápasníci na MČR 
 41 stříbrných a 31 bronzových medailí.) 
Ve stejnou dobu proběhla Velká cena Hodonína v zápase ř.ř. V mladších žácích Miroslav Vašinka, váha 35 
kg, získal stříbrnou medaili. V přípravce žáků si Lukáš Geryk, váha 28 kg, přivezl domů bronzovou medaili.  
Mé poděkování patří obecnímu zastupitelstvu a firmě MASSA za finanční podporu naší činnosti, bez které 
bychom se nemohli zúčastnit vzdálených soutěží a nemohli tak dobře reprezentovat naši obec.  
Všem příznivcům zápasu přeji příjemné prožití svátků vánočních a dobré zdraví v novém roce.  
 

         Zdeněk Liška,  vedoucí oddílu zápasu  
 

TICHÁNEK o. s., občanské sdružení 
 

 
Milí spoluobčané, 
 
 touto cestou si Vám dovolujeme představit občanské sdružení  TICHÁNEK o. s., které vzniklo 7. září 
2011 v naší obci Tichá. Na popud občanů, prozatím především rodičů menších dětí, bylo založeno sdružení, 
které si dalo za cíl zasadit se o vytvoření prostranství pro trávení volného času nejen dětí, ale všech 
věkových kategorií. 
 Vzhledem k dnešní době, kdy se finanční prostředky na tyto projekty obtížně získávají, jsme se rozhodli, 
že se zapojíme do nemalé skupiny žadatelů o dotace a granty. Prvním pokusem byla žádost u Nadace VIA 
na dotaci ve výši 300.000,- Kč. Tato částka by měla pokrýt výstavbu 1. etapy multi hřiště, a to - dětské hřiště 
s herními prvky.  
 Vážíme si a děkujeme všem partnerům, kteří nám přislíbili výpomoc: pekárna Tichá, zednictví Prašivka 
Kozlovice, pohostinství Fojtství, Tombar, zednictví – Martin Lukeš, Karel Seibert – řemeslné práce,  
Nevřiva – terénní práce,  D. Petr –  řemeslné práce,  SDH Tichá.  Přestože   jsme 10. listopadu 2011 obdrželi 
od Nadace VIA zamítavou odpověď (v konkurenci 57 žádostí bylo podpořeno jen 5 projektů),  připravujeme 
již nyní další žádosti o dotace a věříme, že s podporou našich partnerů, mezi něž rádi přivítáme nové, 
uspějeme. 
 Obzvláště děkujeme Obci Tichá, která k vybudování projektu „Tichá – hřiště všem – 1. etapa“, po níž 
bychom uskutečnili rádi i etapy další, poskytla pozemek, čímž byl učiněn hlavní krok ke splnění jednoho 
z cílů občanského sdružení TICHÁNEK.   
 Děkujeme. 
 

Více informací o našich záměrech najdete na internetových stránkách www.tichanek.iplace.cz. 
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Klub pro rodiče s předškolními dětmi TICHÁČEK oznamuje zahájení činnosti. 
 

Chtěli bychom pozvat všechny maminky i tatínky s předškolními dětmi ve věku od 1 do 5 let 
do školní družiny Základní školy v Tiché, kde se budeme pravidelně setkávat. 

Přijměte tedy pozvání na: 
 

CVIČENÍ A HRANÍ S DĚTMI 
každé úterý od 8:30 do 10:30 hodin 

začínáme 3. ledna 2012 
 
 Náplní cvičení budou pohybové aktivity, protahování, tanečky, které zlepšují celkovou koordinaci 
pohybů. Cvičení je v doprovodu písniček a říkadel, které se dětem nejen líbí, ale povzbuzují je a motivují k 
činnostem. Dochází zde k upevňování vzájemného pouta mezi rodičem a dítětem. Pro děti je důležitá 
podpora rozvoje sociálního chování, které uplatní při vstupu do mateřské školky.  
 Děti zde mohou využít různé pomůcky jako padák, overball, hudební nástroje, maminky si mohou 
vyměnit zkušenosti týkající se nejen svých ratolestí. 
 

Pokud jsme Vás alespoň trochu zaujali a nechcete se svým dítkem jen sedět doma, 
přijďte mezi nás! 

 
Děkujeme také paní ředitelce ZŠ Tichá, paní Iloně Hrdé, 

za možnost využití prostoru školní družiny a případně i tělocvičny. 
 

(pořádá občanské sdružení TICHÁNEK, o. s.)  
 

 
 
 
OHLÉDNUTÍ  ZA  BAZÁRKEM  DĚTSKÝCH  VĚCÍ  A  OBLEČENÍ 
 
 Občanské sdružení TICHÁNEK ve spolupráci s Obecním úřadem v Tiché uspořádalo ve dnech 14. – 17. 
listopadu 2011 v Klubu důchodců Bazárek dětských věcí a oblečení. 

 První den se příjmu zboží zúčastnilo přes 30 zájemců, kteří 
nabídli své věci k prodeji. Především chceme všem poděkovat, že 
respektovali naši prosbu a naprostá většina zboží byla opravdu 
v použitelném stavu.  

Druhý a třetí den probíhal prodej, který byl velmi úspěšný. 
Celkem se prodalo zboží v hodnotě 9.010,- Kč. Deset procent si 
pak vyúčtoval TICHÁNEK za zorganizování bazárku. Z této 
částky byly pokryty především drobné provozní náklady a zbylá 
část bude zanesena do účetnictví sdružení. Dvě maminky se 
rozhodly svůj výdělek věnovat našemu občanskému sdružení, za 
což jim patří díky. 

 Velkou odezvu měla také informace o možnosti předání nevyzvednutých věcí charitě, čehož mnohé 
maminky využily, a to především u svých neprodaných věcí. Následně bylo dětské oblečení předáno Fondu 
ohrožených dětí - Klokánek, ostatní věci jako kočárky, cyklosedačky a autosedačky byly předány nadaci 
ADRA a Vesničce pro sociálně slabé v Ostravě. Tyto organizace byly z darů velice potěšeny a touto cestou 
všem dárcům ještě jednou děkují. 
 Příjemné hodnocení ze stran všech, kteří se této akce zúčastnili, nás nesmírně těší a můžeme jen slíbit, že 
uděláme vše, abychom na jaře příštího roku opět bazárek uspořádali.  
 

Váš TICHÁNEK 
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Oznamujeme Vám, 

že ve čtvrtek 12. ledna 2012 v 17.30 hodin 
se v Klubu důchodců 

bude konat schůze TICHÁNKU. 
 

Program: 
 - schválení nových členů,  
 - informace o stavu podaných žádostí o dotaci, o dary, 
 - zpráva o klubu maminek s dětmi - TICHÁČEK, 
 - náměty, připomínky, diskuse. 

 
Zveme všechny, kteří mají zájem připojit se k nám. 

 
OŽIVME SI NÁŠ SPOLEČNÝ ŽIVOT V OBCI 

 
 
 
 

Příjemné prožití vánočních svátků, 
pohodu v rodinách a hodně štěstí v novém roce Vám přeje 
 

občanské sdružení TICHÁNEK    

 
 
AKCE   - KULTURNÍ DŮM V TICHÉ: 
 

Pátek   20.01.2012 Myslivecký ples  MS HUBERT Tichá 
        hudba  HELIANTUS 
 
Sobota  11.02.2012 Fotbalový ples   TJ SOKOL Tichá 
        hudba  SPEKTRA 
 
Sobota 18.02.2012 Lidový ples   KDU-ČSL Tichá 
        hudba p. Pospěcha z Nového Jičína 
 
Sobota  25.02.2012 Dětský karneval  Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá 
  
 

 

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

 

TICHAVSKÝ TULEŇ     28.-29.01.2012 

 

******************************************* 
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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 v  I. čtvrtletí 2012.  
   
70 let  Karel   K o c i á n 
  Anna   J a n á k o v á  
  Karel    K o  ř á n 
  Anežka   M y n á ř o v á 
  Jan   P e t r  

75 let  Jiřina   R u š i t o v i č o v á 

  Iva   K o v á ř o v á 

    
80 let  Jarmila    U r b i š o v á 
 
86 let  Jindřich    M a l i š 
  Eliška   O h e r o v á  
 
88 let  Vladimír    F o j t í k 
  Anežka   J a v o r k o v á  
 
89 let  Gertruda   A d a m c o v á 
 
90 let Vladimír   F o j t í k 
 
91 let  Jarmila   P a r g a č o v á 
  Jindřich   S t u d e n ý 
  Anežka   K o n v i č k o v á  
  Žofie   K u p č í k o v á  
 
93 let  Jiřina   R a j n o š k o v á  
 
 
 
 

50 let manželství – zlatou svatbuzlatou svatbuzlatou svatbuzlatou svatbu – oslavili: 
   
 21.10.2011  Milada  a  Bohumír   G o c h o v iMilada  a  Bohumír   G o c h o v iMilada  a  Bohumír   G o c h o v iMilada  a  Bohumír   G o c h o v i        
          

   S R D E Č N Ě     B L A H O P Ř E J E M E  !!! 
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LYŽAŘSKÝ  ODDÍL  TJ  FRENŠTÁT p.R. 

pořádá 
 

BĚŽECKÝ  POHÁR  MLÁDEŽE  2012 
 

Součástí FBJ je běžecký pohár mládeže 
 
1. sobota   31.03.2012      BĚH PAPRATNOU                     Frenštát p. R.                  800 m        silnice 
                                         start   10:00 
 
2. úterý     15.05.2012      PŘES MOSTY                              Trojanovice - Lomná   1 000 m       kros 
                                         start 16:00 
 
3. sobota   30.06.2012      LETNÍ TEST                                 Frenštát p. R.                2 000 m      silnice 
                                         start 10:45 
 
4. středa   11.07.2012     TICHAVSKÁ TŮŇKA                Tichá                            1 500 m      silnice 
                                          start 17:00 
 
5. sobota   04.08.2012      REKOVICKÁ TROJKA               Frenštát p.R.                 1 500 m       kros 
                                         start 10:00 
 
6. středa    05.09.2012      PUSTEVNY NAHORU DOLU   Pustevny                        1 000 m      kros 
                                         start 15:30 
 
7. pátek     05.10.2012      PODZIMNÍ PĚTKA                     Frenštát p. R.                 2 700 m      silnice 
                                          start 16:00 

 
Kategorie:  předžáci – kluci, holky   do 9 let  (2003 a mladší) 
   žáci – kluci, holky    10 – 13 let (2002 - 1999) 
   dorost – kluci, holky    14 – 17 let (1998 – 1995) 
 
Bližší informace ve vývesní skříňce TJ SOKOL TICHÁ a u p. Karla Piskoře 
 

www.vytrvalec.wz.cz  (http://mk.koprivnice.org) – Pavel Michna – 777 329 736 –p.michna @entrum.cz 
 

 
 

Placená inzerce:  
 
 

  POTŘEBUJETE  ZHUBNOUT?          
 

                                                                        PORADÍM.        
ZDRAVÉ  A  ÚČINNÉ  HUBNUTÍ. 
 

www.hubnete.cz/chm    
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