
                                                                                                       
      
      
 
Usnesení  č. 5  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané
 
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v
znění:  
5/52: 1) určuje ověřovateli zápisu p. 
  zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou.
5/53: 1)   schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
5/54: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení 
5/55:  bere na vědomí rozhodnutí starosty obce:
 1) č. 14/2011/1, kterým bylo schváleno rozpo
 2) č. 15/2011/1, kterým bylo schváleno rozpo
 3) č. 16/2011/1, kterým bylo schváleno rozpo
5/56:  1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouv
  NJ/29/d/2011/Na mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. 
  v Ostravě a Obcí Tichá k pozemku parc. 
  rozšízení vodovodní sítě
5/57: 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouv
  k pozemku parc. č. 98/1 v
  Jaromírem Čulákem na z
  za úplatu ve výši 1 000,00 K
5/58: 1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla 
  1392/SOSB/NJ/2011 mezi Obcí Tichá a SmVaK Ostrava, a.s., jako budoucího 
  provozovatele, se sídlem  28. 
  „Rozšíření vodovodní sít
5/59: 1) schvaluje kupní smlouvu 
  vodních děl vybudovaných v
  ČOV“ a „Kanalizace splašková pro RD  u h
  dohodou smluvních stran v
  vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., se sídlem 28. 
  45193665 
5/60: 1) schvaluje Dohodu o úhrad
  povinné školní docházky d
  Josefem Jalůvkou, IČ 00298077, pro r. 2011 stanovena výše t
  5 000,00 Kč na 1 žáka 
5/61: 1) bere na vědomí provedení opravy a zpevn
  ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tichá v
  místních komunikací v
5/62: 1) bere na vědomí zápis č. O
  mateřské škole v Tiché, p
  hospodaření s  majetkem a finan
  31.03.2011 
5/63: 1) bere na vědomí zprávu o vyhodnocení ú
  u budovy základní školy a na sloupu VO 
  21.04.2011 – 21.05.2011

       
        

zastupitelstva obce Tichá konaného dne   13.06.2011

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

ovateli zápisu p. Zdeňka Švrčka  a  Ing. Zdeňka Slačíka, 
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou. 
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

domí kontrolu usnesení č. 4/2011 
í rozhodnutí starosty obce: 

. 14/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2011 

. 15/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2011 

. 16/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2011 
ení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bř

NJ/29/d/2011/Na mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. ř
 a Obcí Tichá k pozemku parc. č. 2505/20 ostatní plocha, silnice 

ízení vodovodní sítě Tichá - výstavba vodovodu za úplatu ve výši 1
ení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného b

. 98/1 v k.ú. Tichá – místní komunikace – mezi Obcí Tichá a 
ulákem na zřízení a provozování přípojky vody, kanaliza

000,00 Kč 
ení budoucí smlouvy o provozování vodního díla č. 

1392/SOSB/NJ/2011 mezi Obcí Tichá a SmVaK Ostrava, a.s., jako budoucího 
em  28. října 169 v Ostravě na provozování vodního díla 

ení vodovodní sítě v obci Tichá“ 
schvaluje kupní smlouvu č. 155/KS/NJ/2010 9772 I 4643/155/10 na odkoupení 

l vybudovaných v rámci staveb pod názvy „Tichá – kanalizace
OV“ a „Kanalizace splašková pro RD  u hřiště“ s kupní cenou stanovenou 

dohodou smluvních stran v celkové výši 576 076,00 Kč se Severomoravskými  
vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 169 v Ostrav

schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů spojených s plněním 
povinné školní docházky dětí  s Městem Kopřivnice, v zastoupení starosty Ing. 

Č 00298077, pro r. 2011 stanovena výše těchto náklad
 

domí provedení opravy a zpevnění komunikace  - parc.č. 1257 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tichá v rámci údržby 
místních komunikací v průběhu letošního roku recyklovaným materiálem

zápis č. O-01-2011 o provedené kontrole v Základní škole a 
Tiché, příspěvkové organizaci, která byla zaměřena na 

majetkem a finančními prostředky obce za období 1.1.2010 

í zprávu o vyhodnocení účinnosti radarů v obci, které byly umíst
základní školy a na sloupu VO pod řadovými garážemi u ZD v

21.05.2011 

   
 č.2/2011   

.2011: 

. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

,    

 
 
 

cného břemene č.   
NJ/29/d/2011/Na mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117   

. 2505/20 ostatní plocha, silnice –   
výstavba vodovodu za úplatu ve výši 1 000,00  Kč 

cného břemene   
mezi Obcí Tichá a  p.  

ípojky vody, kanalizační  přípojky  

ení budoucí smlouvy o provozování vodního díla č.    
1392/SOSB/NJ/2011 mezi Obcí Tichá a SmVaK Ostrava, a.s., jako budoucího   

 na provozování vodního díla   

. 155/KS/NJ/2010 9772 I 4643/155/10 na odkoupení   
kanalizace a   

kupní cenou stanovenou   
 se Severomoravskými    

Ostravě, IČ   

plněním    
zastoupení starosty Ing.   

chto nákladů na   

parc.č. 1257    
rámci údržby   

hu letošního roku recyklovaným materiálem 
Základní škole a   

ěřena na    
edky obce za období 1.1.2010 –   

obci, které byly umístěny  
adovými garážemi u ZD v období   



5/64: 1) bere na vědomí  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření dobrovolného   
  svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za r. 2010: 
5/65: 1) ukládá Ing. Zdeňku Sláčíkovi prověřit podmínky možnosti připojení v obci na    
  volný internet 
5/66: 1) bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a  MŠ Tichá, p.o., Mgr. Ilony Hrdé o aktivitách školy 
 
 
 

 
 

♣ Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  ve III. čtvrtletí 2011: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   červenec  13.07.,    27.07.2011 
   srpen   10.08.,    24.08.2011 
   září   07.09.,    21.09.2011 
 
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   červenec  14.07.,    28.07.2011 
   srpen   11.08.,    25.08.2011 
   září   08.09.,    22.09.2011 
 
- plasty:    (každý  pátek) 
   červenec  01.07.,    08.07.,    15.07.,    22.07.,    29.07.2011 
   srpen   05.08.,    12.08.,    19.08.,    26.08.2011 
   září   02.09.,    09.09.,    16.09.,    23.09.,    30.09.2011 
 
- nápojové kartony:  první pondělí v měsíci 
 
- bio odpady:   kontejnery budou vyváženy 1x týdně,  
      svozový den  - středa. 
 

♣ Platba místního poplatku za systém likvidace odpadu r. 2011: 
- k 30.06.2011 skončila splatnost místního poplatku za systém likvidace odpadu tzv. 
poplatek za popelnice – 300,00 Kč na 1 poplatníka. Pokud jste uvedený poplatek ještě 
neuhradili, přijďte v co nejkratší době na obecní úřad a úhradu proveďte hotově do 
pokladny obce, případně úhradu proveďte převodem na účet – č.ú. 6023801/0100, VS 
číslo nemovitosti, částka – počet osob á 300,00 Kč.  
    

♣ Uzavření tělocvičny pro veřejnost 
V době letních prázdnin bude tělocvična uzavřena pro veřejnost v termínu: 

15.08.2011 – 31.08.2011 
 

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

18.07.2011.-.22.07.2011 
 

 

Plánování sociálních služeb na území Frenštátska Plánování sociálních služeb na území Frenštátska Plánování sociálních služeb na území Frenštátska Plánování sociálních služeb na území Frenštátska     



 
Vážení spoluobčané, 
 
tímto číslem Tichavského zpravodaje počínaje Vás budu průběžně informovat o sociálních službách 
v oblasti Frenštátska. Nejprve bychom si měli říci, co to sociální služba je a komu se poskytuje. 
Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám a skupinám obyvatel. Zaměřují se na 
zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců služeb patří 
senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a lidé, kteří žijí z různých důvodů na „okraji“ 
společnosti. 
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, 
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácností, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytování 
informací a pomoc při hájení práv a zájmů. 
 
Na plánování sociálních služeb na Frenštátsku se podílí zástupci poskytovatelů a příjemců sociálních 
služeb a zástupci zastupitelstva města Frenštát p/R a zástupci zastupitelstev okolních obcí. Tyto skupiny 
navrhují a upravují plány a priority v oblasti sociálních služeb a hledají, co je v našich obcích nutno 
udělat. Na posledním setkání se řešily tyto priority: 
1) Rozšíření pobytových služeb pro seniory ve správním obvodu města Frenštát p/R: obec Veřovice 
má na svém území objekt vhodný pro poskytování pobytové služby, který není v jejím majetku. Obec 
má zájem budovu získat do svého vlastnictví za účelem poskytování služeb pro seniory. 
2) Zřízení denního stacionáře pro seniory: Charita provozuje od r. 2010 Klub K9: zájem je malý – je 
vhodné provést zjišťování zájmu pro cílovou skupinu seniorů s demencí a se sníženou soběstačností. 
3) Zřízení sociálně – terapeutických dílen pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení: k poskytování této služby byl vybrán objekt v ZŠ Tyršova. V zastupitelstvu města se bude 
rozhodovat o schválení vybraných prostor radou města a o finanční podpoře města na provozování 
služby do roku 2014, včetně pořízení služby.  
4) Zřízení osobní asistence: proběhlo jednání s Centrem pro zdravotně postižené občany o možnosti 
poskytování této služby. V současné době je připraveno dotazování občanů v rámci aktualizace zájmu 
o tuto službu: proběhne prostřednictvím webu, přílohy zpravodaje, odboru sociálních věcí, svazu 
tělesně postižených a místních škol. 
5) Zřízení nízkoprahového denního centra: ve městě bylo zatím zřízeno hygienické zázemí. Toto 
zázemí se nachází na Rožnovské ulici a využilo ho již 40 klientů. Veřejnost vnímá lidi bez domova 
hodně špatně. Jsou vnímáni tak, že si svou situaci zavinili sami. Je nutné si uvědomit, že lidé bez 
domova se při očistě zbavují nepříjemného zápachu a možných parazitů a chorob. Využitím  
hygienického zázemí se zvyšuje pocit vlastní důstojnosti lidí bez domova. 
6) V závěru roku 2010 oslovilo město Frenštát p/R organizaci Renarkon, o.p.s., která se zabývá 
pomocí lidem ohroženým závislostí na nealkoholových drogách (pervitin, marihuana, taneční drogy, 
heroin). V současné době je vytvářena smlouva s touto organizací, neboť se zvýšil počet mladých 
uživatelů drog ve Frenštátě p/R. 
7) V Charitě se začala scházet Asociace pěstounských rodin:  posláním této organizace je sjednocení 
náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu a 
zlepšení podmínek náhradní péče v ČR. Cílem činnosti klubu je, aby náhradní rodiče nalezli prostor 
pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení radostí i strastí. 
8) V Charitě se scházejí Anonymní alkoholici. Je to společenství lidí, kteří byli závislí na alkoholu a 
kterým se podařilo z této závislosti vymanit. Vzájemným sdílením svých zkušeností, síly a naděje se 
snaží žít bez alkoholu. 
9) Na schůzce zazněl požadavek na problémy parkování občanů, kteří mají v úmyslu navštívit místní 
polikliniku. Nejedná se jen o zdravotně postižené občany, ale také o seniory a rodiče s dětmi. 
Problémem je vzdálenost od polikliniky, ale i placení za parkování v případě, že čas strávený u lékaře 
je dlouhý. Bylo navrženo:  

- na základě potvrzení od lékaře neplatit na parkovišti u Alberta 



- vyhradit alespoň pár míst v Tyršově ulici nebo u polikliniky pro zmíněné občany 

- parkovat podél cesty – svést čtyřproudou silnici do dvou pruhů 

- parkování na škvárové ploše 

10) Občanům s autismem ve věku od 19-ti let se bude věnovat psychiatr v Novém Jičíně MUDr. 
Mikesková. 
11) Zajištění informovanosti veřejnosti o stávajících službách a systému sociálních služeb: jedním ze 
způsobů informovanosti je Den sociálních služeb, který je pořádán jako přidružený program ke Dni 
města. Letos proběhl 10.června. 
 V případě problémů týkajících se sociální oblasti, které mají občané z Tiché, se mohou obrátit 
na mě. O plánování sociálních služeb na Frenštátsku Vás budu průběžně informovat. Vy sami můžete 
přispět svými názory a postřehy na zkvalitnění sociálních služeb v našem okolí. 
 

Bc. Kateřina Ryšková, DiS., předsedkyně sociální komise při OÚ Tichá 
katerina.ryskova@centrum.cz 

 
 
 

Vyhodnocení účinnosti radarů v obci Tichá 
 
     Dne 21.04.2011 byly, po předchozí dohodě zastupitelstva obce Tichá a následného rozhodnutí starosty 
obce, nainstalovány firmou Dosip servis s.r.o. 2 stacionární měřiče rychlosti, a to v místech u objektu 
Základní školy ze směru od obce Kunčice p/O. a poblíž odbočky na fotbalové hřiště, ze směru od obce 
Frenštát p/R.  Oba tyto přístroje byly umístěny v obci jako reakce na neustálé porušování maximální 
povolené rychlosti ze strany řidičů motorových vozidel a s tím související  bezprostřední ohrožení osob, 
pohybujících se na a v blízkosti obecních pozemních komunikací.  Oba přístroje byly firmou Dosip servis 
s.r.o. zapůjčeny na zkušební dobu 2 měsíců s tím, že případné zakoupení ať už stejných, či obdobných 
zařízení, bude podmíněno jejich účinností ve vztahu k aktivnímu snížení překročené hodnoty max. povolené 
rychlosti jednotlivých vozidel. Oba přístroje byly opatřeny záznamovým zařízením, které monitorovalo a 
ukládalo data průjezdu vozidel a reakce jednotlivých řidičů na signál, oznamující překročení rychlosti. Dne 
21.05.2011 byla data obou měřičů shromážděna a byla provedena statistika, jejíž výsledkem jsou následující 
údaje: 
 
Celkem překročilo povolenou rychlost 50 km/h 25 277 vozidel. 

Datum 
 
21. 4. 2011 – 21.5.2011  
 

Místo 
 
u základní školy 

Počet průjezdů 
 
47 680 
 

Rychlost do 50 km/hod 
 
22 403 
 

Rychlost 51 – 70 km/hod 
 
24 087  
(zpomalení díky radaru 10, 6 km) 

Rychlost 71 – 90 km/hod 
 
1 155 
(zpomalení díky radaru 15, 6 km) 



Rychlost nad 90 km/ hod 
 
35 
(zpomalení díky radaru 19, 5 km) 

Průměrné zpomal. v úseku měření 
 
8,6 km 
 

Průměrná rychlost 
 
50,7 
 

Překročení rychlosti % 
 
53 % 
 

 
 
Celkem překročilo povolenou rychlost 50 km/h 24 238 vozidel. 

Datum 
 
21.4.2011 – 21.5.2011 
 

Místo 
 
u mateřské školy 
 

Počet průjezdů 
 
44 816 
 

Rychlost do 50 km/hod 
 
20 578 
 

Rychlost 51 – 70 km/hod 
 
21 005 
(zpomalení díky radaru 19, 7 km) 

Rychlost 71 – 90 km/hod 
 
3 058 
(zpomalení díky radaru 29, 7 km) 

Rychlost nad 90 km/ hod 
 
175 
(zpomalení díky radaru 38, 2 km) 

Průměrné zpomal. v úseku měření 
 
16,5 km 
 

Průměrná rychlost 
 
51,8 
 

Překročení rychlosti % 
 
54 % 
 

 
 

     Výše uvedené hodnoty poukazují na skutečnost, že více jak každý druhý řidič, překračuje maximální 
povolenou rychlost v obci. Díky měřičům rychlosti, je pozitivní reakce řidičů na zobrazené údaje, ve více 
jak 85 % případů. Tato skutečnost má zásadní vliv na posílení bezpečnosti silničního provozu v naší obci a 
nemalou měrou přispívá ke snížení rizikovosti dopravních nehod či srážek osob s motorovými vozidly.  
Přestože tyto případy nejsou v naší obci na denním pořádku, je povinností nejen státních orgánů, ale i 
místních samospráv, zasadit se co největší možnou měrou v oblasti prevence a tím tak uchránit majetkové 
hodnoty a především životy a zdraví občanů, zvláště pak, když některé z naměřených hodnot přesahovaly i 
120 km rychlost. Finanční prostředky, které budou případně vynaloženy na zakoupení obdobných zařízení, 



jsou účelnou investicí právě do takových hodnot, jakými ochrana životů a zdraví občanů, zcela nepochybně 
jsou. 

                    Bc. Stanislav Palacký 
                                                                                                                             člen zastupitelstva obce Tichá 

 

 

 

 
 

 
 

Úspěchy v soutěžích 
Největší úspěch jsme tentokrát zaznamenali v soutěži jednotlivců. Žákyně 2. třídy Magda 
Pustějovská s básní Vosa parádnice vyhrála okrskové a okresní kolo recitační soutěže a 
postoupila až do krajského finále. Radost nám také udělali chlapci 3. – 5. třídy, kteří získali  
2. místo ve florbalovém turnaji a 3. místo v minifotbalu McDonald´s Cup. 
 
 
 

Naše aktivity 
Na škole pracovalo šest zájmových kroužků: 2x pohybový, estetický, pěvecký, angličtina  a ve 
školní družině počítačový kroužek. Zapojili jsme se do sběrových aktivit - nasušili jsme 32  kg 
pomerančové a citrónové kůry a nasbírali jsme  4 239 kg tříděného papíru. Odměnou pro všechny 
sběrače papíru bude již tradiční exkurze za poznáním našeho regionu. Tentokrát navštívíme 
Záchrannou stanici živočichů v Bartošovicích a letiště v Mošnově.  
Úspěšně jsme se také vypořádali s organizací 1. ročníku turnaje čtyř škol ve florbalu. 
 

 
Velmi příznivý ohlas má projekt 
Předškolákem v pohodě, který je zaměřen 
na získávání prvních zkušeností se školou. 
Letos proběhlo celkem pět setkání 
předškoláků a jejich rodičů s učitelkami 
školy. Před zápisem do 1. třídy jsme na 
žádost rodičů předškoláků pouze pro ně 
poprvé uspořádali den otevřených dveří. 
Ten tradiční pro veřejnost proběhl 7. 
června včetně ukázek vystoupení ze školní 
akademie.  
 
V plánu školy je na každý měsíc zařazena 
aktivita nad rámec výuky. Zastavím se nyní 
u jedné, kterou pořádáme pravidelně – 
školní akademie. Jako jedna z mála škol 

pořádáme tak náročnou akci každý rok. Letos jsme obdrželi několik písemných poděkování a 
ocenění práce všech pedagogů naší školy za její přípravu.  
 



Napsali nám lidé, kteří mají možnost 
porovnat úroveň podobných akcí na 
různých školách a někteří mají i osobní 
zkušenost  s přípravou a nácvikem 
vystoupení pro veřejnost. Není vůbec 
jednoduché připravit jednotlivá 
vystoupení tak, aby byl program pestrý 
a zaujal vás. Stále motivovat děti 
k opakování a procvičování, aby 
výsledný dojem byl ten nejlepší, 
vyžaduje hodně trpělivosti. Naším cílem 
je, aby na akademii vystoupili všichni 
žáci a zažili radost z vašeho potlesku  
za dobře odvedenou práci (byť 
s drobnými nedostatky).  
 
 

Děkuji všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu školního roku 2010/2011. 
 
                                                                        Ilona Hrdá,                           
                                                                                                        ředitelka školy 
 
 
 
 
 

Turnaj o pohár obce Tichá ve florbalu 
 
 
     Dne 03.06.2011 se ve spolupráci komise pro mládež a sport při OÚ Tichá a Základní školy a Mateřské 
školy Tichá, příspěvkové organizace, konal první ročník turnaje „O pohár obce Tichá ve florbalu“. Tohoto 
turnaje, který byl pořádán pro žáky prvého stupně základních škol, se zúčastnily mužstva ZŠ Tichá, ZŠ 
Trojanovice, ZŠ Tyršova  Frenštát p/R a ZŠ Záhuní Frenštát p/R.  V napínavých soubojích, hraných 
systémem „ každý s každým“, nakonec zvítězilo družstvo ZŠ Tyršova, na krásném druhém místě se pak 
umístilo domácí družstvo ZŠ Tichá, následováno družstvem ZŠ Záhuní  a na konečném čtvrtém místě se pak 
umístilo družstvo ZŠ Trojanovice.  Kvalitu turnaje, mimo poskytnutého zázemí a skvěle zajištěné 
organizace, dotvářel i fakt přítomnosti dvou profesionálních florbalových rozhodčích, kteří dbali na pravidla 
celého tohoto sportovního klání.  Poděkování za zajištění celého sportovního dne patří především 
učitelskému sboru ZŠ a MŠ Tichá a dále Obci Tichá, která poskytla finanční prostředky na zakoupení 
občerstvení a věcných cen.  Pořadatele potěšily i kladné reakce zástupců zúčastněných škol na zajištění a 
celkový průběh turnaje. Vzhledem k jeho úspěšnosti bude v příštích letech v této činnosti nadále 
pokračováno.  Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá připravila v součinnosti s MŠ Tichá sportovní den 
pro naše nejmenší, který se konal  21. června 2011.  
 
     Mimo výše uvedené se členové této komise spolupodíleli na 2 kulturních akcích spolupořádaných 
s oddílem TJ Sokol Tichá a dále na sportovní akci „ Štěpánský fotbálek“, který se konal v závěru loňského 
roku. 
 

           Bc. Stanislav Palacký 
                                                                                            předseda komise pro mládež a sport při OÚ Tichá 

Mateřská škola Tichá – školní rok 2010/2011    
 



„Nikdy neoceníme lásku a péči vlastních rodičů, dokud se sami nestaneme rodiči.“ 
 
 
Organizační informace školního roku 2010/2011: 
 
V tomto školním roce bylo zapsáno 53 dětí, z toho 23 děvčat a  30 chlapců. Pracovali jsme 
podle ŠVP pro PV s názvem  „Nikdo není sám“. Pravidelné aktivity a akce pro děti i rodiče: 
cvičení v tělocvičně, práce v kroužcích výtvarném, anglickém , hudebně-pohybovém a 
ekologickém, 1xměsíčně divadelní představení, předplavecký výcvik, kouzlení s klaunem, oslavy 
vánočních svátků, Mikulášská nadílka,  vánoční 
jarmark společně se ZŠ, oslavy velikonočních 
svátků a pracovní dílna pro rodiče, švihadlový 
turnaj  společně se ZŠ – nejlepší „skokani“ Kamilka 
Štefková, Jakub Konvička  a Natálka Chýlková. Byli 
jsme na exkurzích v knihovně, ZŠ, hasičárně ve 
Frenštátě p/R., na poště, v květinářství, u 
soukromých podnikatelů, v ZD Tichá v kravíně. 
V květnu jsme společně se ZŠ připravili pro rodiče 
vystoupení dětí ke Dni rodiny. V ekologickém 
kroužku se děti učí třídit odpad – nasbírali jsme 
letos 661 kg starého papíru a 77 kg sušené kůry pomerančů a 5,70  kg citrónové kůry. Také 
myslivcům jsme odevzdali kaštany a žaludy pro zvířata na zimu. V červnu jsme byli na výletě v 
ZOO v Ostravě a na loutkovém divadle v Kopřivnici. Na požádání vystupovaly děti pro OÚ 
v Tiché se svým programem. Ukončením školního roku jsme se rozloučili s 18 dětmi, které 
odcházejí do první třídy v Tiché nebo ve Frenštátě p/R. 
V červenci 2010 bylo opraveno přízemí celé budovy, byla řešena opakující se tvorba plísně v 
přízemních místnostech – byla provedena izolace stěn, vyměněna podlahová krytina a okna, 
všechny místnosti byly vymalovány. Věříme, že v opravách budovy mateřské školy se bude 
pokračovat i v dalším období. Tato jedinečná budova by si to opravdu zasloužila. 
 
Kamarádi z Rakouska: 
Jak to vlastně začalo? Začalo to všechno nevinně. V prosinci 2010 byl můj manžel na 
pravidelné procházce se svým psem na „Janíčkovém vrchu“. Pes mu najednou přinesl v zubech 
nějakou papírovou kartičku přivázanou k vyfouknutému balónku. Manžel to vzal domů. Na 
kartičce byl anglicky napsaný pozdrav od dětí z mateřské školy z Gerersdorfu v Rakousku. 
Děti u příležitosti otvírání nové MŠ vypouštěly nafukovací balónky se svou adresou. 
Odpověděla jsem jim a začali jsme si dopisovat. Naše malá kamarádka se jmenuje Stefanie a 
má 4 roky. Poslali jsme do mateřské školy v Rakousku fotografii naší MŠ a několik fotografií 
ze školních akcí. Děti jim nakreslily pěkné obrázky. Oni nám také napsali zpět, poslali fotky a 
obrázky. Máme radost z nových kamarádů a těšíme se na další spolupráci. 
 

                                                                                                        Hana Špačková, MŠ Tichá 
 

 



 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách: 
 

Mateřská škola Tichá bude uzavřena v době od 11.července do 19.srpna 

2011.  

Provoz bude zahájen v pondělí 22.srpna 2011. 
 

 
 
 

 

 

  

           

 
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nemůžeme bohužel zapomínat na to, 
že i o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Měli bychom 
myslet na to, že děti jsou zkoumavé a proto nenechávat zbytečně v jejich dosahu 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. Upozornit děti, 
že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a aby si při odchodu 
z domu ověřily, zda jsou všechny tyto spotřebiče vypnuty.  
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. 
 

Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín. 
 



Oprava fary 
 
Jak už víte, v červenci 2009 jsem nastoupil jako 

kaplan do Frenštátu pod Radhoštěm. Netrvalo dlouho a 
společně s p. Rudolfem jsme začali opravovat tichavskou 
faru, do které jsem se koncem října 2009 nastěhoval. V tu 
dobu ještě nebyla dokončena, ale hlavní část opravena již 
byla. 

 
Původně se měla zprovoznit jenom jedna místnost 

na bydlení, ale po zvážení se začala budovat nová 
koupelna společně se záchodem v místnosti, která by se 
dala nazvat komorou. Jenže to nebylo tak snadné, zjistilo 
se, že celá podsklepená část budovy, tedy půl fary, má špatné podlahy. Nejdříve se pak měla dělat podlaha 
jenom v oné rádoby nové koupelně, ale když už se s tím začalo, udělaly se podlahy ve všech třech 
místnostech, které jsou nad sklepem. 

Při tom všem se zjistilo, že fara nemá v pořádku ani elektřinu, ani kanalizaci, ani dobré komíny. 
Takže se začala dělat elektřina, přivedla se voda do nové ještě rádoby koupelny, a udělalo se i nové ústřední 
topení.  

Postupně koncem září finišovaly tyto opravy s tím, že by se fara ještě vymalovala. Když se ale začala 
vsazovat stará okna, zjistilo se, že současné vytápění by bylo velice nákladné, a proto se ještě  rychle 
objednala a vsadila nová okna. Pak už nebránilo nic tomu, aby se fara vymalovala a já se mohl konečně 
nastěhovat. 

Původní vybavení fary se nedalo použít a muselo se spálit nebo jinak zlikvidovat, takže tam 
nezůstalo vůbec nic. Veškerý nábytek, který tam je, jsem dostal buď darem z Ostravy nebo ze Suché Lóze, 
anebo i z Tiché, něco jsem si  koupil či přinesl už z Havířova, kde jsem působil před tím, než jsem přišel do 
Frenštátu a následně do Tiché. 

Ano, jak už jsem říkal, stěhoval jsem se sem k vám do Tiché koncem října. V tu dobu ještě ale 
nebyly dokončeny odpady a připojen plyn, s čímž nám taky trochu pomáhala obec Tichá. Musel jsem proto 
ještě určitou dobu topit pouze na chodbě v kamnech „klubkách“, které zprovoznil malíř, aby mu schla barva 
na stěnách. Plyn se potom zanedlouho zapojil a zprovoznil, zatímco odpady musely počkat až do jara. 

Na jaře roku 2010 se tedy začalo s odpady, které byly velmi rychle dokončeny a já čekal do prvního 
července, jestli tady zůstanu či ne. Zůstal jsem, takže v červenci to začalo nanovo. Všechno se vystěhovalo a 
začalo se s opravou i druhé poloviny fary, přesněji -  začaly se dělat podlahy ve společenské místnosti a 
místnosti, která je vedle, přepažila se chodba, zbořily se staré sociálky, protože do nich zatékalo, vlhla skrze 
ně celá fara a stejně už byly bez střechy a na spadnutí, a taky se daly udělat v celé faře nové dveře, které ani 
jedny nešly pořádně zavřít. Jedny dveře se zazdily úplně. Na chodbě se mimochodem místo třech dveří 
směrem na jih koupila troje „francouzská“ okna, která směřují na terasu, jenž je zbylá podlaha po starých 
sociálkách.  

Po těchto manévrech se opravilo pár šmouh na stěnách a koncem října jsem se mohl zase vesele 
stěhovat do fary.  

Nyní je konec června, a toto vše by se mělo ještě jaksepatří zastřešit i se stodolou. Na opravu střechy 
na faře je pozvána firma pana Besedy, a stodolu bychom potom opravili nějak svépomocně. Oprava fary 
bude stát asi 350 000 tisíc, přičemž musím zařizovat brigádníky, aby to nebylo ještě dražší. Budou se 
vyměňovat jenom některé krovy a položí se taška „tondach“ režná. 

 
Na závěr bych chtěl poděkovat vám všem za vaše dary, klukům Špačkovým a Pavliskovým, kteří 

chodili celé prázdniny roku 2009 pomáhat, Pavlovi Špačkovi, který zapůjčil traktor a odvážel všechnu suť, 
Josefu Lukešovi a firmě Hopp, kteří dělali práce ohledně kovu, starostovi, místostarostovi, již zemřelé paní 
Červenkové, která vařila zedníkům, elektrikářům panu Novákovi a panu Židlíkovi, kteří pracovali zadarmo, 
a taky i Josefu Lukešovi (ml.), panu Radimu Butorovi, Liboru Janáčovi, a mládeži z Frenštátu, kteří v roce 
2010 pomáhali při brigádnických opravách druhé poloviny fary.  

p. Miroslav Horňák 



 

 
Oddíl  zápasu 

 
Ve druhém čtvrtletí jsme se zúčastnili několika turnajů a z každého jsme přivezli nějaké medailové 
umístění.  
Dne 2. 4. 2011 proběhl v Olomouci XXIII. ročník memoriálu Josefa Musila v zápase řecko-
římském pro přípravku, mladší a starší žáky a kadety. Tohoto turnaje se zúčastnilo kromě českých 
oddílů i družstvo z Komárna.  
Tichavští zápasníci si přivezli z tohoto turnaje několik medailí. Zlatou medaili v žácích  Ondřej 
Šrámek, 42 kg, stříbrnou medaili mladší žák Miroslav Vašinka, 35 kg, a bronzové medaile 
v přípravce Ferdinand Knebl, 30 kg, a Jiří Adamec, 43 kg. Na pátém místě se umístil Lukáš Geryk, 
30 kg.  
Zápasnický oddíl Sokol Hodonín uskutečnil dne 9. 4. 2011 mezinárodní turnaj dětí o Hodonínský 
pohár v zápase ř.ř. pro přípravku a mladší žáky. Tohoto turnaje se zúčastnilo 118 začínajících 
závodníků ze 13 oddílů nejen z Čech, ale i z Komárna, Gabčíkova, Modran a Kolárova. 
Z tichavských závodníků si nejlépe počínal mladší žák Miroslav Vašinka ve váze do 35 kg. 
Postupně porazil Hunku z Kolárova, Bučka z Olomouce a Borku z Komárna. Ve finálovém boji o 
zlatou medaili prohrál s Omarem Rakchmetem z Vítkovic. Svou první medaili, a to bronzovou, si 
přivezl domů v přípravce do 62 kg Václav Petr. Na čtvrtých místech skončili  v přípravce Lukáš 
Geryk, 28 kg, a Matěj Zátopek, 36 kg.  
Dne 30. 4. 2011 se konala Velká cena města Borohrádku v zápase ř.ř. pro přípravku a mladší žáky. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo 136 závodníků z 19 oddílů z Čech a Polska. První zlatou medaili 
v tomto roce si vybojoval tichavský mladší žák Miroslav Vašinka, váha 33 kg, když porazil na 
lopatky Uhlíře z Bohemie Praha a Wiesnera z Jihlavy. Na stříbrném stupni se umístil v přípravce 
Václav Petr, váha 62 kg, a na čtvrtém místě skončil Ferdinand Knebl, váha 30 kg.  
Ve stejnou dobu probíhala Velká cena Krnova v zápase ř.ř. pro kadety a starší žáky také za účasti 
polských a slovenských oddílů. Stříbrné medaile si vybojovali tichavští zápasníci, v kadetech 
Martin Šoukal, váha 63 kg, a v žácích Adam Mechel, váha 66 kg. Oba porazili dva polské 
závodníky. Na pátém místě skončil Ondřej Šrámek, váha 44 kg.  
Sokol Moravská Ostrava II pořádal dne 14. 5. 2011 Memoriál Františka Fojtíka v zápase ve volném 
stylu pro žáky, kadety a juniory. Z tohoto turnaje si přivezli čtyři tichavští zápasníci pěkné poháry 
za umístění. V kadetech ve váze 63 kg Martin Šoukal porazil ve finálovém  boji o první místo na 
lopatky Bohdala ze Sokola Vítkovice. Stejně úspěšný byl kadet Jan Tesař, váha 69 kg, který 
postupně porazil Sobčáka ze Sokola Moravská Ostrava a pak svého oddílového kolegu Jakuba 
Jurka. Jakub Jurek nakonec skončil na třetím místě.  V mladších žácích Miroslav Vašinka, váha 35 
kg, porazil Bučka z Olomouce a v boji o první místo prohrál s Rakchmetem ze Sokola Vítkovice a 
tím skončil na druhém místě.  
Dne 11. 6. 2011 uspořádal Sokol Vítkovice X. ročník Memoriálu J. Klepca v zápase v.s. pro žáky, 
kadety a seniory. Na tomto turnaji bylo 140 závodníků z 21 oddílů Česka, Slovenska a Polska. 
Z tohoto turnaje si přivezl bronzovou medaili v seniorské kategorii do 120 kg tichavský Jiří 
Zátopek. Na šestém místě se umístil v mladších žácích ve váze 35 kg Miroslav Vašinka. Lépe se 
dařilo mladým tichavským závodníkům na XIX. ročníku  Memoriálu O. Mrázka v zápase ř.ř., který 
se ve stejnou dobu konal v Krnově. Tohoto pěkného turnaje se zúčastnilo 80 začínajících závodníků 
z Česka, Slovenska a Polska. Tři tichavští závodníci si vybojovali stříbrné medaile a to Ferdinand 
Knebl, váha 30 kg, Matěj Zátopek, 36 kg a Václav Petr, váha 62 kg.                                                                

         Zdeněk Liška,  vedoucí oddílu zápasu  
 



TJ SOKOL TICHÁ – FOTBAL 
www.fotbalticha.cz 

 

Po odehrání všech zápasů ročníku 2010/2011 můžeme hodnotit. Hráči „A“ mužstva skončili na 
předposledním místě, ale proti minulé sezóně získali o 6 bodů více, vstřelili více gólů, jenom v obranné 
činnosti to hodně skřípalo, tam nás tlačí bota nejvíc. 
 
To, co již můžeme s jistotou říct je, že hráči “B“ mužstva zakončili svou sezonu po nevydařené jarní části na 
konečném 7. místě. Starší žáci nastříleli sice v soutěži nejvíce branek, ale na první tři místa to nestačilo a tak 
skončili svěřenci Miroslava Janáče a Zdeňka Srněnského na konečném 4. místě. 
Konečné tabulky  mladších žáků a dorostenců se nám do uzávěrky nepodařilo zjistit. Dorost se umístil 
uprostřed tabulky a jedna dobrá zpráva na závěr MLADŠÍ ŽÁCI DOVEZLI POHÁR ZA 1.MÍSTO. 
K tomuto úspěchu jim a celému realizačnímu týmu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. 
 
 
MUŽI „A“ – I.B třída sk. “D“    
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy  
  

1  Petřvald  n. M.   26  14  6  6  50  :  25  48  ( 11 )   
  

2  Hájek a Synové   26  14  4  8  53  :  27  46  ( 7 )   
  

3  Nový Jičín B  26  12  5  9  50  :  32  41  ( 2 )   
  

4  Starý Jičín   26  12  5  9  67  :  46  41  ( 4 )   
  

5  Libhošť   26  12  4  10  39  :  40  41  ( 4 )   
  

6  Lichnov   26  12  2  11  41  :  46  38  ( -1 )   
  

7  Fryčovice   26  12  2  12  55  :  57  38  ( -3 )   
  

8  Odry   26  10  7  9  41  :  37  37  ( -4 )   
  

9  Kateřinice   26  10  6  10  42  :  36  36  ( -1 )   
  

10  Jeseník n. O.   26  10  5  11  50  :  51  35  ( -4 )   
  

11  Staříč   26  8  2  12  41  :  65  30  ( -10 )     
12  Suchdol   26  7  8  11  46  :  50  29  ( -8 )   

  
13  Tichá   26  9  6  15  38  :  67  29  ( -12 )   

  
14  Kozlovice   26  7  5  14  36  :  63  23  ( -16 )   

  
 
*  Do I.A třídy postupuje PETŘVALD,  sestupují KOZLOVICE . 
  
Slovo trenéra: Jarní část sezony nám nevyšla, hlavně mě mrzí domácí vysoké prohry se Starým Jičínem a 
Fryčovicemi, za což se chci fanouškům omluvit. Naopak mě potěšil výkon v Kozlovicích. Situaci jsem 
vyhodnotil, jako špatnou a proto rezignuji na post trenéra. Na závěr chci poděkovat hráčům “B“ mužstva a 
dorostu, že nám pomohli dohrát soutěž a přeji všem hlavně zdraví. 

Trenér: L.Vaněk 
 

* Střelci Muži “A“:  Švrček Ondřej 14 gólů, Humpolec Petr 6 gólů, Fojtík Pavel 5 gólů, Tománek Martin 5 
góly, Štefek Dušan 3 góly, Pastorek Martin 2 góly, Bořuta Roman 1 gól, Lacko Michal 1 gól, (1 gól soupeř 

vlastní) 
 

 
MUŽI „B“ –  IV. třída sk. “A“  – KONEČNÁ TABULKA 
 
Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy     



1.  Studénka   22  16  2  4  76  :  16  50  ( 17 )   
   

2.  Lubina   22  14  3  5  58  :  24  45  ( 12 )   
   

3.  Vlčovice-Mniší B  22  10  7  5  47  :  35  37  ( 4 )   
   

4.  Skotnice B-Mošnov   22  12  1  9  53  :  44  37  ( 4 )   
   

5.  Hodslavice   22  11  3  8  38  :  33  36  ( 3 )   
   

6.  Ženklava   22  9  7  6  56  :  37  34  ( 1 )   
   

7.  Tichá B  22  9  6  7  44  :  52  33  ( 0 )   
   

8.  Veřovice B  22  9  1  12  31  :  47  28  ( -5 )   
   

9.  Hostašovice   22  6  6  10  32  :  56  24  ( -9 )   
   

10.  Bernartice n.O.   22  5  4  13  37  :  63  19  ( -14 )   
   

11.  Straník   22  4  4  14  30  :  65  16  ( -17 )   
   

12.  Mořkov B  22  3  4  15  28  :  58  13  ( -20 )   
   

Slovo trenéra: Na jaře chtělo naše "béčko" navázat na celkem úspěšný podzim. Bohužel jsme nezačali 
nejlépe a s postupem času jsme se propadali tabulkou z druhého místa, až na konečné 7. místo. Částečně se 
pod našimi výkony podepsala i hráčská výpomoc v A týmu, zranění, šichty a nemoci, ale na to se nelze 
vymlouvat. Určitě velký dík patří všem klukům, kteří i přes tyto problémy docházeli a na hřišti se snažili 
podávat co nejlepší výkony. 

Trenér: L.Kostelník a M. Hoffmann 
 

Střelci Muži “B“:  Geryk Lukáš 6 gólů, Švrček Zdeněk 5 gólů, Švrček Radim 4 góly, Gilar Lukáš 4 góly, 
Petřík Leoš 4 góly, Mička Adam 3 góly, Hoffmann Radoslav 3 góly, Žáček Richard 2 góly, Petrovič Tomáš 
2 góly, Ospalý Josef 2 góly, Kovář Michal 1 gól, Vaněk Leoš 1 gól, Žáček Adam 1 gól, Vaněk Martin 1 gól, 
Havel Marek 1 gól, Kovář Stanislav 1 gól, Lacko Marek 1 gól, Havel Vítězslav 1 gól, (1 gól soupeř vlastní) 
 
DOROST – Okresní přebor 
 
 
Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy  

   
1.  Fulnek   18  15  3  0  141  :  12  48  ( 21 )   

   
2.  Mořkov   18  14  2  2  60  :  15  44  ( 17 )   

   
3.  Spálov   18  12  1  5  61  :  28  37  ( 10 )   

   
4.  Starý Jičín   18  10  3  5  38  :  37  33  ( 6 )   

   
5.  Tichá   18  6  3  9  34  :  42  21  ( -6 )   

   
6.  Lubina   17  6  2  9  26  :  46  20  ( -7 )   

   
7.  Studénka   18  5  4  9  28  :  34  19  ( -8 )   

   
8.  Veřovice   18  5  1  12  18  :  64  16  ( -11 )   

   
9.  Tísek   18  2  3  13  24  :  67  9  ( -18 )   

   
10.  Pustějov   17  2  2  13  16  :  101  8  ( -16 )   

   
Slovo trenéra: Nevím, jestli jsem již hodnotil podzimní část sezóny nebo ne, ale vyjde to celkově asi 
nastejno. Každý, kdo se o fotbal trochu zajímá, určitě ví, jaká je celková situace v klubu z hlediska počtu 
hráčů. Z tohoto důvodu byly tréninky společné s A mužstvem mužů. Tréninku se střídavě účastnil minimální 
počet dorosteneckých hráčů, většinou docházeli stabilně jedni a titíž (jmenovat nebudu, sami ví kteří to 
byli), někteří se tréninku neúčastnili vůbec - nebo minimálně (taky ví, o které se jedná). Co se týká vlastních 
mistrovských zápasů, tak vlastně nikdy nebylo jasné, kdo se na zápas dostaví a kdo ne. Někteří hráči byli 
trvale přeřazeni do A mužstva mužů, což je omlouvá, někteří byli zranění, to je taky omlouvá. Našli se však 
i takoví, kteří si omluvu za neúčast na zápase nezaslouží (jmenovat nebudu). Z těchto důvodu byly výsledky 
a hra taková jaká byla, z čehož plyne i umístění v tabulce. Celkově tuto sezónu hodnotím víceméně jako 
jednu z nevydařených. Jak je již jistě známo, rozhodl jsem se po této sezóně s trénováním dorostu skončit. 
Všem, které jsem trénoval chci poděkovat, byly to pěkné roky se vším, co vlastně k fotbalu patřilo a patřit 
má. 



Trenér: Z.Tománek 
 

Střelci dorost:  Švrček Ondřej  10 gólů, Kahánek Patrik 5 gólů, Žáček Adam 4 góly, Tománek Martin  4 
góly, Kahánek Miloš 4 góly, Kudláček Adam 1 gól, Škoukal Martin 1 gól, Gonos Patrik 1 gól, Zdarsa Petr 1 
gól, Klos Radim 1 gól, Havel Vítězslav 1 gól, Švrček Radim 1 gól 
 
 
ŽÁCI – Okresní soutěž sk. “A“ - KONEČNÁ TABULKA 
 
Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  Body pravdy  

   
1.  Kateřinice   18  15  0  3  71  :  16  45  ( 18 )   

   
2.  Rybí 18  12  4  2  69  :  19 40  ( 16 )   

   
3.  Štramberk B 18  12  2  4  70  :  34  38  ( 11 )   

   
4.  Tichá    18  12  1  5  100  :  22 37  ( 10 )   

   
5.  Lichnov   18  9  2  7  60  :  63  29  ( 2 )   

   
6.  Troj.-Bystré   18  8  3  7  52  :  24  27  ( 0 )   

   
7.  Petřvald n.M.   18  4  4  10  34  :  51  16  ( -11 )   

   
8.  Straník   18  3  2  13  9  :  83  11  ( -16 )   

   
9.  Vlčovice-Mniší   18  3  1  14  22  :  107  10  ( -17 )   

   
10.  Ženklava   18  2  1  15  12  :  80  7  ( -20 )   

   
Na tomto umístění se bohužel podepsala situace při posledním domácím utkání z Rybím,které bylo bohužel 
kontumováno ve prospěch hostů, z důvodů nenastopení našich žáků (zranění a jiné povinnosti). Kluci, 
myslíte, že 2.místo nestálo za obětování jednoho víkendu? Škoda celoroční práce, jinak musím smeknout –
nejlepší fotbal jste předváděli vy spolu s ml. žáky Tak doufám, že u fotbalu vydržíte a přivedete na hřiště 
další  kamarády i dívky, ať příště nemáte problémy se sejít na utkání.  
                                                                                                                                Předseda: Vratislav Zeman 
 
MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor sk. “A“ 
 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body      
              1.  Fulnek 9 7  1  1  59  :  13 22  

    
2.  Bartošovice 9 6  2  1  50  :  10  20  

    
3.  Tichá    10 7  2  1  53  :  14 23  

    
4.  Veřovice 10 3  1  6  30  :  55  10  

    
5.  Starý Jičín   10 3  0  7  23  :  29  9  

    
6. 
  

Kunín 
   

10 
 

0 
  

0 
  

10 
  

12 
  

: 
 

56  
 

0  
     

  
INFORMACE 
 
„A“ mužstvo doma opět v NEDĚLI 
 
Své domácí zápasy budou hrávat hráči „A“ mužstva od nové sezony 2010/2011 opět v NEDĚLI. 
Po půlročním zkušebním období, kdy se hrálo doma v soboty se ,,nový systém neosvědčil“ a tudíž se 
vracíme k tradiční NEDĚLI, kdy zavítá na fotbal mnohem více diváků… 
 
REKONSTRUKCE TRÁVNÍKU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V TICHÉ 
 
TJ SOKOL TICHÁ děkuje touto cestou Obci Tichá za finanční podporu při renovaci trávníku. Tato akce se 
uskutečnila poprvé od otevření hřiště v roce 1973. Trávník již byl v hodně 
špatném stavu. Renovaci provedla firma ZELENÝ PAŽIT z Ostravy. 
 



Ještě jednou děkujeme 
 

ZA TJ SOKOL TICHÁ 
Výbor oddílu 
 

O letní pauze web zahálet nebude: 

Na našich 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 9.července 2011 - 44. ročník memoriálu Jiřího Jaškovského  
(hřiště Troj.-Bytsré – mužstva: Troj.-Bystré, Tichá, Trojanovice I, Frenštát) 

 
� Pátek 15.července 2011– OPENAIR DISCO  

(Fotbalové hřiště v Tiché, DJ Martin a DJ Přema, vstup 30,-Kč – prvních 25 min. dívky vstup 
zdarma) 

 
� Sobota 6.srpna 2011 – II. ročník memoriálu Josefa Špačka + GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI 2011 

(Fotbalové hřiště v Tiché, soutěž o nejlepší guláš, zábavný program, od 20h. LETNÍ VEČER) 
 

 
Závěrečné slovo předsedy: 
Sezóna 2010/2011 skončila, všem kdo se podíleli na jejím průběhu patří „VELIKÝ  DÍK“, ale mnoho otázek 
čeká na vyřešení a odpověď budeme znát asi až při generálce na Memoriálu J.Špačka. 
Zda se nám podaří konsolidovat Áčko, abychom měli z jeho hry radost, jestli bude hrát béčko, dorost a do 
budoucna i žáci? Současná doba přináší tolik možností vyžití, že běhání za mičudou už tolik neláká.  
Taky lidí ochotných pracovat s mládeží i pomoct s organizací není nikdy dost.  

Vratislav Zeman 
 
 

Jste připraveni na analogovou tmu?Jste připraveni na analogovou tmu?Jste připraveni na analogovou tmu?Jste připraveni na analogovou tmu?    
 
Nástup digitálního televizního vysílání v naši oblasti začal v dubnu 2010 spuštěním multiplexu 1 (ČT1, 
ČT2, ČT24 a ČT4 sport) z Lysé Hory a v prosinci z Radhoště. Multiplex 2 (Nova, Nova Cinema, Prima, 
Prima Cool a Barrandov) z Lysé Hory bude spuštěn už v dubnu a ukončení analogového vysílání se ukončení analogového vysílání se ukončení analogového vysílání se ukončení analogového vysílání se 
plánuje na listopad letošního roku.plánuje na listopad letošního roku.plánuje na listopad letošního roku.plánuje na listopad letošního roku. Po tomto datu už nebude možno na stávajících televizorech, 
videorekordérech, DVD rekordérech (pokud nejsou vybaveny digitálními tunery) vysílání přijímat ani 
nahrávat. Každému z uvedených přístrojů bude nutno  předřadit převodník digitálního signálu na 
analogový, tzv. set-top-box (STB): DVB-T pro pozemní (terestrický), DVB-C pro kabelový  nebo  DVB-S 
pro satelitní příjem. To je zásadní rozdíl oproti současnému stavu! 
Pro individuindividuindividuindividuální digitálníální digitálníální digitálníální digitální pozemnpozemnpozemnpozemní příjem v rod. domech  bude mnohdy stačit stávající anténu pro UHF 
pásmo nasměrovat k vysílači a odzkoušet, zda použité komponenty (zesilovače, rozbočovače, zásuvky, 
kabely apod.) digit. signál neznehodnocují. K    individuálnímu digitálindividuálnímu digitálindividuálnímu digitálindividuálnímu digitálnímu satelitnímunímu satelitnímunímu satelitnímunímu satelitnímu příjmu je nutno 
instalovat venkovní jednotku (parabola s konvertorem) a propojit s digit. satelitním přijímačem (u 
každého  televizoru). Prostřednictvím  přístupové karty vložené do sat. přijímače lze bezplatně 
přijímat v současnosti více než dvacet českých a slovenských programů a přes čtyřicet volitelně 
placených v SD i HD kvalitě. Mimo to i stovky neplacených cizojazyčných zahraničních programů.  
Jiná situace je v činžovních domech se společným příjmemspolečným příjmemspolečným příjmemspolečným příjmem, kde stávající rozvody STA nevyhovují 
přímému rozvodu DVB-T signálu a další možná řešení (konverze na analog, a převod do pásma VHF) 



jsou nákladná a obvykle neumožňují přenos doprovodných služeb např.  teletextu, EPG(elektronický 
programový průvodce), rozhlasových programů, více zvukových doprovodů apod. 
Z těchto důvodů je vhodné vytvořit nový rozvod pro DVB-S doplněný o DVB-T, dimenzovaný pro dvě 
přípojky v každém bytě. Uživatel bytu má tak možnost si sám zvolit, jaké vysílání chce přijímat a 
v případě, že již sat. přijímač užívá, může ho k rozvodu připojit a vnější jednotku zrušit. To je 
perspektivní řešení a má řadu výhod, m.j.  dává možnost sat. příjmu i těm, kterým poloha jejich bytu 
sat. příjem neumožňuje a  v neposlední řadě mohou zmizet z balkónů a fasád všechny paraboly. 
Většina nových STB má i funkci PVR (osobní videorekordér) která umožňuje záznam digitálních tv. 
programů v SD i HD kvalitě na pevný disk (HDD) nebo USB flash disk a plně nahradí, za 
několikanásobně nižší cenu, videorekordér nebo DVD rekordér. 

                                                                                                                           Hugo  Kubizňák 
 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    
    
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 2011.  

   
70 let  Marie   K o c i á n o v á 
  Irena   H o p p o v á  
  Bohumil   Š t e f e k 
  Irena  Q u a r d o v á 
  Olga   B ö h m o v á 
  Věra    Š r u b a ř o v á 
  Vlasta   E l i á š o v á  
 
86 let  Miroslav   U l č á k 
      
88 let  František   P e t r  
  Marie    R e č k o v á 
 
90 let Oldřich    H a v l á k  
 
91 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: 
   
 29.04.2011  VlastaVlastaVlastaVlasta    a a a a Karel    P i sKarel    P i sKarel    P i sKarel    P i s    kkkk    o ř o vo ř o vo ř o vo ř o v    i i i i  



 
       

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

 

Škola končí         
aneb 

 

HURÁ PRÁZDNINYHURÁ PRÁZDNINYHURÁ PRÁZDNINYHURÁ PRÁZDNINY    
 

Kde?               Fotbalové hřiště v Tiché 
Kdy?                   1. července 2011 

V kolik?                od 16 hod. 
 

OpékáOpékáOpékáOpékání špekáčkní špekáčkní špekáčkní špekáčkůůůů    u táboráku a za hry kytary. u táboráku a za hry kytary. u táboráku a za hry kytary. u táboráku a za hry kytary.     
(pro děti špekáček s chlebem zdarma) 

 

Občerstvení zajištěnoObčerstvení zajištěnoObčerstvení zajištěnoObčerstvení zajištěno    
Podrobný program akce na plakátech. 

 

Srdečně zvou pořadatelé 
Unie rodičů při ZŠ v Tiché 

 

                                       
 
LETNÍ  AKCE   - AREÁL  TŮŇKA  V TICHÉ: 
 



 02.07.2011 10. ročník turnaje v malé kopané  
    - kotlíkový guláš, grilované maso,  
    točená kofola a jiné  
 
 05.07.2011 Amatérský turnaj v nohejbalu trojic 
 
 16.09.2011 5. ročník silničního běhu o pohár starosty 
    Obce Tichá 
    - pro děti předškolního věku až žáky 7. tříd 
    v rozdělených věkových kategoriích 
 
 

 
 

    
PPPPřejeme Vám hezké léto,ejeme Vám hezké léto,ejeme Vám hezké léto,ejeme Vám hezké léto,    
    
ddddětem krásné slunítem krásné slunítem krásné slunítem krásné sluníčkové kové kové kové 
prázdninyprázdninyprázdninyprázdniny    
    
a pa pa pa příjemnou dovolenou íjemnou dovolenou íjemnou dovolenou íjemnou dovolenou     
    
kkkk    nanananačerpáníerpáníerpáníerpání    nových sil.nových sil.nových sil.nových sil.    
    

    
Obecní úObecní úObecní úObecní úřad vad vad vad v    TichéTichéTichéTiché    

 


