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Obec občanům a občané obci“

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna

Frýdlant n. O. , v měsících lednu a únoru 2020:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
leden
08.01.2020
22.01.2020
únor
05.02.2020
19.02.2020
 Na obecním úřadě si můžete stále

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

 Kalendář obce Tichá r. 2020 - s historickými pohlednicemi:

Kalendář si můžete zakoupit na obecním úřadě - cena 50 Kč za 1 kus.
Jsou v něm vypsány všechny připravované akce v obci.

 Informace o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2020 dle oznámení

SmVaK, Ostrava a.s.:
- vodné
41,10 Kč / 1 m3 bez DPH
- stočné
36,51 Kč / 1 m3 bez DPH

47,27 Kč / 1 m3 s DPH
41,99 Kč / 1 m3 s DPH

 Prosíme občany o průběžné hlášení případných poruch reproduktorů

místního rozhlasu a také poruchy veřejného osvětlení.
 Platba místních poplatků v r. 2020:

- MP odpady - sazba 445 Kč / 1 poplatníka
- MP pes – poplatky zůstávají ve stejné výši, snížená sazba platí pro občany
starší 65 let (upraveno novelizací zákona o místních poplatcích)
Úhrady můžete provádět až v novém roce 2020 na č.ú. 6023801/0100, jako VS
uvádějte č.p. nemovitosti.

 V měsíci listopadu proběhlo v naší obci povinné čipování psů. Je třeba si

uvědomit, že když čtečkou někdo sejme čip psa, na obrazovce se mu objeví
pouze několikamístný číselný kód. Aby bylo možné najít majitele např.
zaběhnutého psa, je třeba čip zaregistrovat v nějaké internetové databázi.
Evidence čipů není jednotná, registrů je několik a jen některé jsou zdarma.
Pouze některé registry jsou napojeny na mezinárodní databázi Petmaxx.
Jedno je jisté, pokud čip nezaregistrujete, celá akce pozbývá smyslu. Proto
je doporučováno – zaregistrujte čip všude, kam to jde.
Obecní úřad provedl registraci na www.registrmikrocipu.cz, a dále si
můžete vybrat z dalších registrů:
- napojené na mezinárodní databázi Petmaxx:
BackHome www.backhome.cz - 200 Kč vč. DPH
Národní registr majitelů zvířat (www.narodniregistr.cz) – 198 Kč vč. DPH
Pet2me (www.pe2me.cz) – zdarma
- napojené na Europan Pet Network
www.czpetnet.cz – 160 Kč vč. DPH
- další registry
Ifta registr (www.iftaregistr.cz) – zdarma
Centrální registr zvířat a věcí ČR (www.identifikace.cz) – 240 Kč vč. DPH
Pet Family (www.for-pets.cz) - zdarma


Obecní úřad v Tiché bude
pro veřejnost uzavřen
v době od 23.12.2019 do 01.01.2020 včetně!!!

TISKOVÁ ZPRÁVA:
Obecní budova č.p. 261 – Fojtství se dočkala nového „kabátu“
V dubnu letošního roku byly zahájeny stavební práce na obecní budově č. p. 261 v centru obce
Tichá (Fojtství). Rozsah prací se zaobíral rekonstrukcí celé budovy:
- první stavební část „Energetické úspory objektu č.p. 261, Tichá“ byla zaměřena na
snížení energetické náročnosti veřejné budovy, tj. zateplení obvodového pláště kontaktním
zateplovacím systémem, zateplení stropu objektu, výměna otvorových výplní, provedení
centrální otopné soustavy. Tato stavební část je spolufinancována Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

- druhá stavební část „Rekonstrukce bytů na sociální bydlení v objektu č.p. 261, Tichá“
měla za cíl zrekonstruovat stávající byty ve 2. nadzemním podlaží na sociální bydlení, zvýšit
kvalitu a dostupnost služeb sociálního bydlení v obci Tichá a zajistit podmínky
nesegregovaného bydlení pro osoby, které jsou v bytové nouzi. Tato stavební část je
spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu.

V prosinci zdárně proběhla kolaudace a nemovitost je již zcela k užívání.

SBĚR POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Blíží se vánoční svátky a všichni se jistě těšíme na smaženého kapra či řízky. Co ale následně
s olejem a tuky děláte? Víte, že nepotřebné oleje a tuky se nesmí vylévat doma do dřezu nebo
záchodu? Tuky v kanalizaci tuhnou a tvoří hrudky s dalšími nečistotami v odpadních cestách.
Následně vytváří hustý, neprostupný povlak, který se v kanalizaci rozkládá a urychluje tím korozi
kanalizačního potrubí.
Z tohoto důvodu jsme v naší obci zřídili místo, kde můžete jedlé oleje a tuky odevzdávat. Toto
místo naleznete u bývalé výkupny kovů (u ČOV). Použité oleje a tuky vhazujte do černého
otvoru v uzavíratelných obalech např. v PET lahvích.
Patří sem:
- použité oleje a tuky z domácnosti, např.: fritovací olej, olej po smažení a ztužené jedlé
tuky jako sádlo či máslo.
Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové
kuchyňské utěrky a pak vhodit do směsného odpadu. V malém množství je možné tuky také
kompostovat.
Nepatří sem:
- technické oleje, např.: motorové, převodové, tlumičové či maziva a kapaliny.

Ing. Petr Bordovský
místostarosta obce

Z usnesení zastupitelstva obce - zasedání dne 16.12.2019:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- návrh rozpočtu obce Tichá na r. 2020
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tichá na r. 2021 – 2022
- poskytnutí finanční podpory ve výši 300 000 Kč pro r. 2020 SK Tichá, z.s.
- rozpočtové opatření č. 21/2019
- uzavření kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ
69797111, na odkoupení pozemků parc.č. 54 a 55/1 v k.ú. Tichá na Moravě
- podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Moravskoslezského kraje – rekonstrukce
chodníkového tělesa – Tichá č. 81 – 434
- podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva místního rozvoje – realizace
projektu fitness hřiště

- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů (poplatky zůstávají ve stávající
výši, je zrušena definice „poživatelé důchodu“ pro snížení sazby a toto je upřesněno
„osoby starší 65 let“ )
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(poplatky zůstávají ve stávající výši)
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pro r. 2020 je
poplatek stanoven ve výši 445 Kč na 1 poplatníka)
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu (je zrušen poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a stanoven tento nový
poplatek ve výši 15 Kč za 1 poplatníka a den)
- poskytnutí mimořádných odměn členům zastupitelstva obce
- poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám – členům výborů a komisí
- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce od
01.01.2020
- souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
pro výkon funkce kronikáře obce od 01.01.2020
- směrnice obce – zásady pro tvorbu sociálního fundu, o poskytování stravenek, pro
odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech
- zvýšení nájemného bytových prostor bytového domu č.p. 275 od 01.01.2020 o 20%
- Plán rozvoje sportu v obci Tichá
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce
- zápis č. 3 z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
- protokol o kontrole č.j. K-1/2019 – plnění usnesení zastupitelstva obce
- informaci o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2020

Škola informuje:
LICHNOVSKÝ CHYTROLÍN
Dne 24.10.2019 pořádala ZŠ a MŠ v Lichnově vědomostní soutěž pro žáky 3., 4.
a 5. tříd v tříčlenných týmech s názvem "Lichnovský Chytrolín ". Soutěže se
zúčastnili i naši žáci.
Vědomostní soutěž, která se koná každý rok, je neustále lépe a dokonaleji
organizována.
V loňském školním roce (2018/2019) byli žáci zapojeni do soutěže formou
přímých otázek pedagoga lichnovské školy, který na základě odpovědi
soutěžících doplňoval správné odpovědi do počítače - tzv. "PYRAMIDY".
V letošním školním roce 2019/2020 byla vědomostní soutěž propracována do
detailu.
Od počátečního vstupu nás provázeli žáci 9. ročníku školy v Lichnově, kteří
nás uvedli do třídy, kde bylo vše vysvětleno. Soutěž měla několik témat
otázek. Po ukončení soutěže dostali žáci ještě bonusovou otázku, kterou jim
vybral jejich doprovázející pedagog, a tím si mohli opravit bodové hodnocení
v celé soutěži.

Všichni zúčastnění žáci vědomostní soutěže byli ohodnoceni ředitelkou a
zástupkyní ředitelky školy nejen diplomy a účastnickými listy, ale i velmi
motivujícími cenami i osobními cenami, které si odvezli také do svých škol.
Po ukončení soutěže bylo všem nabídnuto bohaté občerstvení. Celá akce
proběhla ve velmi pozitivní a pohodové atmosféře.
Vlčková Ivana

ODIS BUS
Ve čtvrtek 22. října se před vstupem do ZŠ v Tiché na několik hodin usadil na
první pohled nijak výjimečný autobus, ovšem s programem zaměřeným na
ekologii, druhy ekologicky poháněných dopravních prostředků a výhody hromadné
dopravy.
Na konci tohoto programu proběhla krátká soutěž, týkající se informací
z krátkého filmu promítaného v autobusu, odměněná drobným dárkem. Nicméně
všichni žáci si odnášeli malou pozornost – magnet s obrázkem tramvaje či
autobusu.
Děti zaujalo toto: „ Líbilo se mi, jak pán nám říkal zajímavé věci. Třeba, že
nemáme pomáhat lidem na vozíčku do vlaku, protože ti lidi jsou těžcí, takže
byste je mohli upustit pod koleje.“
„Moc se mi to líbilo, ti pánové byli hodní, dávali nám otázky a na konci jsme
si každý vybrali magnetku.“
„Bylo tam super povídání o přírodě. Taky, že v Ostravě se vyrábí eko vlaky,
autobusy, tramvaje.“
„ V autobuse jsme měli video o Honzovi a Pepovi. Pak nám dávali otázky. A
dostali jsme za to vaky. Už se těším, jak přijedou znovu.“

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU V KOPŘIVNICI
Ve středu 6. 11. 2019 se ve sportovní hale na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici
konalo okresní kolo celorepublikové soutěže ve florbalu Čeps cup. Turnaje o
postup do krajského kola se zúčastnilo také družstvo ZŠ Tichá ve složení Adam
Brettšnajdr, Tomáš Bok, Michal Genzer, Jakub Pospíšil, Jakub Kopečný a Samuel
Srněnský.

Při účasti devíti základních škol byl turnaj rozdělen na dvě skupiny a poté
se výsledky sčítaly dohromady. Chlapci předvedli skvělé hráčské výkony, kdy
na úvod porazili domácí ZŠ Emila Zátopka 6:3 a poté ZŠ Mniší 7:2. O přímé
první místo ve skupině jsme se pak střetli se ZŠ Alšova Kopřivnice,
pozdějšímu vítězi turnaje, kterému jsme po napínavém a bojovném výkonu
podlehli 5:7. Po zklamání z předchozího utkání, jsme v zápase, ve kterém už o
nic nešlo, podlehli ZŠ 17. listopadu Kopřivnice 3:6. Turnaj byl velice
vyrovnaný, porazit mohl každý každého a po celkovém součtu bodů a branek se
ZŠ Tichá umístila na 3. místě.
Pokud by se udělovala cena za nejlepšího střelce turnaje, získal by ji náš
Michal Genzer, který vstřelil ve všech odehraných utkáních 16 branek.
Chlapcům patří velké díky a gratulace za vynikající reprezentaci školy a
podané výkony.

DEN SLABIKÁŘE
Na odpoledne 19. listopadu se snad všichni žáci první třídy těšili. Tento den
byly opět slavnostně předávány slabikáře, šerpy a knihy pro začínající
čtenáře. Prvňáčky doprovodili do obřadní síně OÚ rodiče, prarodiče,
sourozenci. Přítomna byla i ředitelka školy Lucie Dobiášová, předseda školské
rady pan Roman Bok a místostarostka obce paní Dana Kocourková. Děti jim
v krátkém vystoupení zarecitovaly, zazpívaly a zahrály pohádku „O veliké
řepě“. Kromě toho určitě přesvědčily všechny přítomné, že už jsou školáci,
kteří se umí i slušně chovat.
Děkujeme obci Tichá za finanční podporu této akce a všem přítomným děkujeme
za potlesk.
Markéta Balcárková, učitelka 1. třídy

ZÁLOŽKY
Pamatujeme si je všichni – záložky v knížkách, tenké provázky jako součást
knížek. Nyní není problém koupit si různé záložky se jmény, designové
a nabízené téměř na všech turistických místech.
Dárek, byť ne dokonalý, ale vlastnoručně vyrobený, snad udělá větší radost.
Možná se tato radost násobí, pokud je udělaný dětmi, s potěšením a fantazií
jim vlastní.
A právě takovými dárky – žáky vyrobenými záložkami jsme potěšili a
obdarovali děti ze ZŠ ve Spišských Vlachoch v rámci celorepublikového
projektu v kooperaci se školami na Slovensku. Šlo o výměnný projekt vedoucí
děti k čtení a většímu zájmu o knížky.

Nyní již mají žáci naší školy záložky od dětí z východního regionu Slovenska
také ve svých učebnicích a učitelé nápady svých kolegů.
Těšíme se na další spolupráci a nové projekty, které mohou sblížit všechny,
kteří již dříve sdíleli jednu zemi.

M.Žingorová, uč. 4.r.

STROM ŽIVOTA
Dne 16. listopadu 2019 se žáci 5. ročníku Základní školy v Tiché zúčastnili
vzdělávacího programu Strom života, který byl vytvořen ve spolupráci SmVaK
Ostrava a spolku EduLudus.
Jednalo se o vzdělávací hru, která dětem zážitkovou formou přiblížila význam
vody pro životní prostředí a člověka. Žáci se aktivně zapojili do napínavé
hry, rozdělili se do týmů a pomocí různých pokusů zjišťovali nové informace o
vodě a jejich vlastnostech. Zkušení animátoři v kostýmech bájných a záhadných
postav postupně vedli původně soupeřící týmy ke spolupráci, která je nutná
k záchraně vodních zdrojů a Stromu života, který by jinak uhynul. Hra žáky
opravdu zaujala, byla atraktivní, napínavá i tajuplná a přiměřenou formou
vedla k poznání, jak dobře hospodařit s vodními zdroji a jak je pro nás voda
důležitá.
Mgr. Marcela Valchařová

ZDRAVÁ PĚTKA
Ve středu 26.11. a ve čtvrtek 27.11. proběhl v ZŠ a MŠ Tichá program s názvem
ZDRAVÁ 5.
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i
mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti
zdravé stravy.
Žáci jsou seznamováni zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého
stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad
zdravé výživy. Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Albert
již od roku 2004.
Každá třída měla první hodinu teoretickou a druhou hodinu hrací. To, co se
žáci dozvěděli během teorie poté, použili v praxi během hrací hodiny. Žáci
byli seznámeni nejen se zdravou výživou, ale také s nezdravým jídelníčkem,
dělením potravin či správným denním jídelníčkem.
Výuka byla obohacena mnoha pomůckami, včetně potravin potřebných k výuce. Na
závěr byli ti nejlépe odpovídající a hrající a vlastně všichni odměněni
cenami. Bylo to velice zajímavé, poučné, zábavné a budeme se těšit na další
návštěvu projektu ZDRAVÁ 5.

JUBILANTI VE ŠKOLE
V sobotu 30. listopadu 2019 v Tiché v restauraci na Fojtství jsem se
zúčastnila milého setkání u příležitosti Srazu ročníku 1939 - „osmdesátníků“.
Tuto akci zorganizoval jeden z účastníků pan Josef Kovář. Zajistil pozvání
všech jeho spolužáků a spolužaček. V restauraci měli připravený přípitek a
slavnostní oběd. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do místní školy,

kde všichni s radostí zavzpomínali na dobu, kdy sedávali ve školních
lavicích.
Prohlédli si všechny učebny a prostory, které dnes slouží nejen ke školní
výuce, ale také k mimoškolním aktivitám. Proběhla i ukázka interaktivní
tabule, kde jsme shlédli pár fotografií a videí z akcí školy, a také si
zazpívali písně svého mládí. Na závěr jsme prošli přes šatny do tělocvičny a
nezapomněli udělat památeční fotografie.
Děkuji za pozvání a milé setkání se všemi.
Přeji pevné zdraví a krásné prožití vánočních svátků!
Mgr. Dobiášová Lucie, ředitelka školy

Vystoupení školního pěveckého sboru TICHAVJÁNEK
11. prosince 2019 – Česko zpívá koledy, Frenštát p.R., 16:50
18. prosince 2019 – Vánoční jarmark, ZŠ Tichá, 10:00 a 14:00
21. prosince 2019 – vystoupení pro seniory, KD Tichá, 14:30
22. prosince 2019 – Živý Betlém, před OÚ v Tiché, 16:00
Všechna vystoupení jsou pro nás důležitá. Získáváme zkušenosti, učíme se
nestydět a vystoupit před publikem, což někdy není jednoduché. Děkuji rodičům
za podporu dětí, a že je také doprovodí na jednotlivá vystoupení.
Mgr. Lucie Dobiášová

Aby se z úklidu dětského pokoje či školní herny
nestávala válka mezi dospělým a dítětem
Mnoho rodičů dětí z naší mateřské školy se na nás pedagogy obrací
s požadavkem, jak mají svého potomka „donutit“ si uklízet svůj pokojíček.
Etopedka Veronika Valová napsala na toto téma článek, který by mohl rodičům
pomoci při každodenním trápením nad nepořádkem v dětském pokoji. Zkuste se
začíst do uvedeného textu a věřte, že snad najdete správný přístup a postup,
jak docílit toho, aby byly spokojeny nejen děti, ale i Vy, rodiče.
Znáte ty dny, kdy pořád dokola dětem připomínáte, aby si uklidily rozházené
maňásky v divadélku. A je vám povědomá situace, kdy děti asi právě přišly o

sluch, když je vyzýváte k úklidu stolečků před svačinou. Jestli tyto a
podobné momenty znáte a občas přemýšlíte o tom, jak to zkusit jinak a
efektivněji, dočtěte tento článek do konce.
Nabízím sedm bodů, jak na úklid dětského pokoje, aby nebylo mezi rodičem a
dítětem vítěze ani poraženého.
Každá věc ať má svoje místo.
Veďte děti odmalička k tomu, že věci mají své místo, to platí i pro hračky v
pokojíčku. Mezi základní lidské potřeby totiž patří potřeba řádu, strukturou
prostředí ji dětem naplňujete. Rozdělte pokojíček na zóny - spací, hrací a
místo, kde pracujeme u stolečku. Věci ukládejte do boxů, šuplíků či do košíků
s označením. Pokud sourozenci pokojíček sdílí, vymezte každému z nich
„nedotknutelné místo“, například poličku nad postelí, část parapetu nebo
otevřenou
skříňku.
Pamatujte,
že
snížením
vizuální
zahlcenosti
a
zaplevelenosti dětského pokojíčku kultivujete u dětí estetické vnímání a
smysl pro uspořádání věcí.
Uberte hraček.
Nezahlcujte dítě množstvím hraček. Koluje názor, že dítěti stačí tolik
hraček, kolik má let. Vybírejte takové, které rozvíjí fantazii, smysly a
podnítí kreativitu. Hračky jednou za čas obměňte. Učte děti hračky posílat
dál radost. Avšak nechte své dítě, aby samo určilo, co pro něj v danou chvíli
je a není oblíbenou hračkou. Oči dospěláka totiž nemusí v ruličce od
toaletního papíru vidět tu nejúžasnější garáž na autíčko!
Dítě musí prvně pochopit, proč pokojíček uklízet.
Příkazem ničeho nedocílíte, je z dlouhodobého hlediska neúčinný. Dítě musí
především vědět, PROČ má danou činnost vykonávat. To mu ale autoritativní
příkaz či pokyn neosvětlí. Začněte s dítětem tak, že se budete bavit o
významu uklízení. Čím víc důvodů dítě objeví samo, tím lépe. Jde o to, aby se
mu „v hlavě rozsvítila žárovka“, probudila se v něm vnitřní motivace a
uklízení začalo dávat smysl. Zpočátku neklaďte na dítě vysoké požadavky, s
úklidem mu pomozte a oceňte ho za malé pokroky, akcentujte to, co se povedlo,
ne to, že hromady dřevěné stavebnice pod postelí zůstávají stále bez
povšimnutí. Postupně nárok na uklizený pokoj můžete zvyšovat.
Přizývejte dítě k domluvě o načasování úklidu.
Uvědomte si, že vaše potřeba dokonale uklizeného domu před tím, než jdete
spát, není totožná s potřebami vašeho dítěte. Dalším krokem, když dítě
pochopí, proč je důležité pokoj uklidit, je bavit se o tom, KDY A ZA JAKÝCH
OKOLNOSTÍ uklízet. Dohodněte se s dětmi dopředu na pravidlech úklidu, klidně
je nějak graficky znázorněte. Ale pozor! Pravidla neurčujete vy jako rodič
mocensky, ale partnersky se snažíte domluvit tak, aby vám i dítěti bylo v
dohodě dobře.
Nechte dítě hru dokončit.
Pamatujte, že další významnou lidskou potřebou je dokončit započatou činnost.
Chcete-li předejít křiku, nenařizujte dětem, aby domečky z lega hned
demontovaly a stavebnici okamžitě sklidily. Pro dítě představuje hra to, co
pro nás dospěláky zaměstnání. Je důležitá. Požadavek na uklizení pokojíčku
„teď hned“ vyvolá v dítěti přirozeně vzdor. Jednoduchý zákon akce a reakce.
Pokud občas situačně potřebujete, aby děti pokoj uklidily, a nelze se
odkazovat na dohodu, opět to s nimi dojednejte.
Netrestejte, ale nebojte se opatření.
Pokud dítě potrestáte, možná příště uklidí o něco dřív, ale motivem mu bude
strach z vašeho křiku nebo z plesknutí na zadek, nikoliv vnitřní motivace pro
to mít hezký a přehledný pokoj. Trest coby výchovný nástroj se jeví jako
neúčinný a krátkozraký. Neznamená to ale, že dítěti nasednete na to, že pokoj

uklízet nebude. Pokud dítě stanovenou dohodu z nějakého důvodu nedodrží,
odkažte se na ni. Nenechávejte věci vyšumět. Protože pokud dítě pochopí, že
jednou ve vyžadování důslední budete a podruhé ne, velmi rychle se naučí, že
se věci dají obejít a přístup zaměřený na domlouvání se s dítětem vám
fungovat nebude.
Dejte tomu čas.
Dojednávání s dětmi je náročné, ano. Na čas, na energii, na dovednosti. Ale
časem nese své plody. Pamatujte, že i dítě si musí na nový přístup zvyknout.
Když je dítě do rodinného dění pravidelně přizýváno, cítí spoluzodpovědnost.
Časem bude schopné pokojíček uklidit i bez vašeho vysilujícího naléhání.
Protože bude vědět, proč je to potřeba. A že je to také jeho potřeba. Možná
neuklidí tak krásně, jak byste si to vy přáli, ale uklidí. A možná se vám
dostane i kladné odezvy, kdy si váš potomek všimne, že se při úklidu už tolik
nekřičí. A že je to vlastně prima. Klid zbraním v dětských pokojích!
Pamatujte. Abyste byli rodiči, které nerozhází rozházený pokojíček, je občas
potřeba zaměřit pozornost jinam, než na domácnost. A vězte, že až budou v
porodnici rozdávat přesný a jednoznačný manuál „jak na dítě a neustálý
nepořádek v jeho pokojíčku“, nebude ten rodinný život už tak pestrý a
barevný.
Zdroj:

VALOVÁ, Veronika. Aby se z úklidu dětského pokoje či školní herny nestávala
válka mezi dospělým a dítětem. Řízení školy [online]. 2019, 2019, 2019(5)
[cit. 2019-12-01]. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeniskoly/aby-se-z-uklidu-detskeho-pokoje-ci-skolni-herny-nestavala-valka-mezidospelym-a-ditetem.m-6319.html
Mgr. Dobiášová Lucie

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ
26.10.2019 – Nový Jičín
Turnaj mini zápasníků ve volném stylu
Jméno
Věková kategorie
Samuel Srněnský
přípravka B
Daniel Bělohoubek
přípravka C
Martin Holášek
přípravka C
Barbora Svobodová
přípravka B
Damián Večeřa
přípravka B
Jakub Cypra
přípravka B

Hmotnostní kategorie
28 kg
21 kg
35 kg
31 kg
32 kg
30 kg

Umístění
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
4. místo
4. místo

9.11.2019 – Nivnice
Memoriál Václava Hromčíka 2019 v zápase řecko-římském
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Samuel Srněnský
přípravka B
28 kg
Sebastián Srněnský
přípravka B
39 kg
Srněnská Sofie
přípravka A
52 kg
Martin Holášek
přípravka C
35 kg
Damián Večeřa
přípravka B
31 kg
Matěj Svoboda
přípravka A
35 kg
Daniel Bělohoubek
přípravka C
22 kg
Jakub Cypra
přípravka B
31 kg

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
5. místo
6. místo
8. místo
11. místo

23.11.2019 – Praha
Vánoční turnaj o Pohár předsedy Pražského svazu zápasu
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Samuel Srněnský
přípravka B
28 kg
Sebastián Srněnský
přípravka B
39 kg
Srněnská Sofie
přípravka B
52 kg
Martin Holášek
přípravka B
35 kg
Rostislav Švihálek
přípravka B
28 kg

Umístění
1. místo
1. místo
1. místo
4. místo
5. místo

30.11.2019 Čechovice
XV. ročník O pohár Františka Nesvadbíka v zápase řecko-římském
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Samuel Srněnský
přípravka B
28 kg
Sebastián Srněnský
přípravka B
39 kg
Srněnská Sofie
přípravka A
52 kg
Damián Večeřa
přípravka B
31 kg
Martin Holášek
přípravka B
35 kg
Lukáš Zrubek
přípravka B
25 kg
Jakub Cypra
přípravka B
31 kg

Umístění
1. místo
2. místo
4. místo
5. místo
5. místo
5. místo
6. místo

V roce 2019 jsme se zúčastnili celkem 18 turnajů v České republice i na Slovenku. Z těchto
turnajů jsme do Tiché přivezli 15 zlatých, 26 stříbrných a 21 bronzových medailí.
Z mistrovství České republiky jsme přivezli 3 bronzové a jednu stříbrnou medaili.
V měsíci srpnu jsme se také zúčastnili mezinárodního soustředění, které se konalo v Nivnici.
Výše uvedených výsledků se nám podařilo dosáhnout nejen díky velké píli našich svěřenců, ale
také díky podpoře obce Tichá a našich sponzorů.

Touto cestou bychom jim tedy chtěli velice poděkovat a zároveň popřát pohodové
Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020,
ve kterém náš zápasnický oddíl oslaví 25 let od svého založení.

Petr Bordovský
předseda zápasnického oddílu

Paměti tichavské továrny.
zapsal Fr. Šrubař (1894 – 1974)
Mechanická továrna (tkalcovna v Tiché
byla založena Jos. Parmou v r. 1876 –
dle firemních hlaviček tiskopisů faktur),
ale již od r. 1866 zde snad byla výrobna
s ručními tkalcovskými stavy. Jediným
dokladem, že se zde na ručních stavech
pracovalo ve větším rozsahu, byly
uskladněné ruční stavy na půdě budovy
„Starého Fojtství“ v počtu asi 100 – 120
kusů, které jsem tam několikrát osobně
viděl. Postupně byly tyto pak spáleny.
Ještě v r. 1961 při přestavbě této budovy
byly poslední zbytky vyklizené. Já sám
jako školák jsem viděl v r. 1904 v chodu
ruční stavy v Tiché v čís. 71 - dva stavy
a ve Frenštátě v budově na „Posledním Grošu“ 4 stavy. Tkalce si nepamatuju.
Dělaly se na nich ložní a stolní vzorkované pokrývky, bílé a modře aneb bílé a
červeně karované (pro zdejší továrnu).
V roku 1912 kdy jsem v tichavské továrně nastoupil do práce, byl jejím majitelem
Leopold Parma, syn zakladatele továrny. Znění firmy ale zůstalo nezměněné, byla
to stále protokolována firma po jejím zakladateli „Jos. Parma, Tichá“. To již byla
továrna oproti původní značně rozšířena. Byla zde již od r. 1890 novým majitelem
zřízena bělírna, úpravna a mandlovna, vystavěna nová strojovna s parním strojem
o 150 HP a taktéž nová kotelna. Původní továrna byla poháněna stojatým parním
strojem 40 HP spřaženým s vodním kolem v průměru 5 m a šířky 2,20 m. Vodní
kolo ale bylo nadále ponecháno pro pohon ve spřažení s novým parním strojem.
Tovární objekty u této rozšířené továrny byly: 2 křídla dvouposchoďové a hlavní
budova dokonce tříposchoďová. Odděleně od továrny stála česárna s opalovacím
strojem a plynárna. Stropy ve všech provozovnách byly dřevěné, taktéž pilíře, na
kterých byly upraveny konsoly s transmisemi, byly ze dřeva. Rozvod od hlavní
transmise byl převáděn příčnými hřídeli, které byly poháněny kuželovými
ozubenými koly. Tedy nepraktický způsob, který potřeboval mnoho hnací síly a
navíc dělal velký hluk a otřesy. Celá továrna byla osvětlována otevřenými
plynovými hořáky. Každého udivovalo, že při takovém osvětlování nedošlo za
celou dobu k žádnému požáru. Jisté je, že osvětlení toto bylo ubohé. Nynější
osvětlení v závodech je oproti tomuto hotovou pohádkou. Nemohl jsem nijak
zvyknout na silné otřesy podlahy v tkalcovně a měl jsem dojem, že i zdi se
pohybují, jisté je, že zdi měly silnou vibraci. Lehčí věci na zdech pověšené se
viditelně otřásaly.

Tkalcovna měla 380 – 400 stavu různých druhů a od různých výrobců. Převládaly
stavy Jägerndorfské a Tanwaldské. Před první světovou válkou a též ještě po čas
války vyráběla továrna většinou zboží na vývoz, nejvíc do Jižní Ameriky, ale též
do Severní Ameriky. Vyváželo se též i na Balkán a do Turecka. Do Ameriky se
odesílaly nejvíc pikety, polopikety, ložní a stolní pokrývky, ale též i jiné zboží.
Rozmanitost u vzorkovaného zboží byla veliká. Továrna měla jednu velikou
místnost takzvaná „kartovna“, kde byly uloženy karty pro tuto výrobu. Byly tam
regály od podlahy až ke stropu s očíslovanýma přihrádkama pro stovky různých
skupin karet. Tam se karty opravovaly a doplňovaly. Byli také odběratelé, kteří
měli svou firmu vetkanou v požadovaném zboží. Vzpomínám si kupř. na jeden
druh ložních pokrývek, který měl uprostřed v oválném rámečku vetkáno „Hotel
Carlton Montevideo“ ovšem též i jiné. Zboží odesílané do zámoří muselo být
v bednách baleno do plátna napuštěného fermeží, aby bylo chráněno od vlhka
v podpalubí.
Mimo to vyráběla továrna gradle, damašky, serže, šifony, pergály, vaiskorn,
kepry, ložní plachtoviny, sypoviny aj.
Po první válce vývoz do zámoří ochaboval a kolem r. 1921 až na nepatrné
výjimky zanikl úplně.
V r. 1915 ve válku byla v 1. poschodí budovy „Starého Fojtství“ zařízena dílna na
šití prádla pro vojsko. Pracovalo tak kolem 20 žen na vlastních šicích strojích. To
trvalo asi jeden rok, pak převzal tuto výrobu jiný podnik.
V r. 1917 zemřel majitel továrny Leopold Parma. Neuškodí uvést něco o jeho
osobě. Jako syn frenštátského rodáka Jos. Parmy, tedy Čecha, oženil se s dcerou
ostravického sedláka a starosty Pavliskovou také Češkou, hlásili se již oba
k národnosti německé. V továrním vedení v kanceláři úřadovalo se pouze
německy, knihy i korespondence byly vedeny v němčině. Úředníci byli Němci, též
většina mistrů byli Němci ze severních Čech. Jeho děti Josef, Leopold, Marie,
Štěpánka a Oto všichni navštěvovali školy v Novém Jičíně a odborné pak
v Liberci a ve Vídni. Ti všichni již ani správně česky nemluvili.
Jaké zisky továrna měla je vidět z toho: Zakladatel továrny Jos. Parma v počátcích
jezdil prý ještě s povozem po jarmarcích, kde prodával tovar. Leopold Parma již
vlastnil mimo tovární velkostatek ve výměře 780 měr (156 ha), v této výměře je
zahrnut i jeho statek v Ostravici. R. 1892 vystavěl jednoposchoďový obytný dům,
ve kterém bydleli tovární mistři Němci, ještě dnes se mu říká německý dům, pak
další jednoposchoďový dům pro úředníky (naproti hasičárny), r. 1894 stáje a
hospodářské budovy (ve dvoře). Jeho obytný dům, (nynější OÚ) by se vyrovnal
leckterému zámku. Původní obytný dům, budova Starého Fojtství, která pak byla
přestavěna na hostinec a byty. Mimo to měl asi 10 menších domků v Tiché a ve
Frenštátě domek „Poslední groš“, 2 obytné domy na Kozbachu a domek na
Podkopčí. Dále pak strojní cihelna a mlýn s pilou v Lichnově. Poslední dobou
k tomu přibyly výstavné vily syna Josefa a syna Leopolda. Byl také společníkem
Šustalovým kopřivnické vagonky a akcionářem vagonky ve Studénce. Byl
příslušníkem strany lidové, za pouť do Jeruzaléma byl mu udělen titul rytíř
Božího hrobu. Též tichavskému kostelu a faře byl štědrým patronem.

Informace pro vlastníky lesa
Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Kdo může být žadatelem:
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst.
lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
- pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných
pásem a mimo vojenských újezdů
Výše příspěvku:
- součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a
sazby příspěvku pro toto čtvrtletí
Čtvrtletí Sazba v Kč/m3
4. Q 2017 26
1. Q 2018 152
2. Q 2018 256
3. Q 2018 375
4. Q 2018 510
Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:
- účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby nebo soustřeďování dříví –
v případě provedení dodavatelem, nebo
- pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě
provedení těžby nebo soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci, nebo
- účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji dříví –
v případě prodeje dříví
Pozn:
Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech
(v pracovních lístcích, v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní jednotky
(za prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud je
v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1 452Kč/m 3 pro prodej dříví v roce 2017, 1205 Kč/m 3 pro prodej dříví
v roce 2018, 187 Kč/m 3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m 3 pro soustřeďování dříví.
Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64.

Podmínka poskytnutí dotace:
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy)
řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na
kterou byl poskytnut finanční příspěvek
Jak podat žádost:
- žádost se sestavuje v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce
Ministerstva zemědělství na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC),
- pro vlastníky lesů, kteří chtějí do modulu pro žadatele vkládat data hromadně
exportem z vlastního výrobního/provozního SW, je k dispozici šablona XSD,
- příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020,
- žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním
hospodářem,
- podepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní
působnosti leží katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví
provedena:

o osobně,
o písemně,
o datovou zprávou do datové schránky,
- podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018
Kde zjistit další informace k pravidlům dotace a podrobný návod
- na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy,
záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,
- na emailové adrese prispevky-kurovec@mze.cz, na telefonní lince 222 815 031
(úterý-pátek od 8 do 12 hodin),
- na příslušném krajském úřadě, odboru životního prostředí,
- u svého odborného lesního hospodáře,
- s technickými problémy při práci s modulem pro žadatele se obracejte na
helpdesk@mze.cz.
- pro drobné vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově, kteří nejsou účetní
jednotkou, zpracoval SVOL podrobný návod k ručnímu vyplnění žádosti v modulu
pro žadatele – k dispozici na www.svol.cz
Navzdory naší snaze se však nepodařilo zajistit, aby o tento finanční příspěvek mohli žádat
drobní vlastníci, pokud v uvedeném období provedli těžbu i soustřeďování dříví svépomocí a
vytěžené dříví se jim nepodařilo prodat - nemají potřebné doklady pro prokázání objemu
těžby podle schválených zásad.
SVOL vybojoval finanční pomoc pro nestátní vlastníky lesů po složitých jednáních. Využijte
proto možnosti získání příspěvku v maximální možné míře a podejte žádost o finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity co nejdříve.
Upozorněte na možnost získání příspěvku rodinné příslušníky, přátele, známé a další
vlastníky lesů.
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL),
www.svol.cz, dne 6. 12. 2019.

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

Akce v kulturním domě:
18.01.2020

NOVOROČNÍ KONCERT

OD 15 HODIN

01.02.2020

TICHAVSKÝ TULEŇ

přednášky

15.02.2020

Dětský karneval

Unie rodičů, z.s.

22.02.2020

Lidový ples

KDU-ČSL MO Tichá

29.02.2020

Fotbalový ples

SK Tichá

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

J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem
jubilantům dožívajícím se významných životních výročí v měsících
lednu a únoru 2020:
70 let

Luboš Novák
Emilie Gajdošová
Zdenka Šimičková

75 let

Zdenka Žáčková
Josef Jurajda

80 let

Jiří Havel

85 let

Anežka Parmová
Ludmila Tichavská
Mojmír Maralík

87 let

Marie Holubová
Zdeněk Žabka

91 let

Věra Mladěnková

92 let

Františka Kovářová

***********************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na
obecní úřad - můžete osobně, zaslat poštou anebo případně napsat na emailovou
adresu: obecni.urad@ticha.cz.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
PÁSLI OVCE VALAŠI
Výstava lidových betlémů ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 16. února 2020.
ČTVRTEČNÍCI: O ČAROVNÉM KOLOVRÁTKU
Tradiční rukodělná výroba v evropských pohádkách.
Přednáší PhDr. Václav Michalička, Ph.D., etnograf Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a středních škol.
Komentovaná prohlídka stálých expozic, beseda Aj, ta sláva zbojnická, dílna šikovných rukou, střelba na
laserové střelnici.
V pátek 31. ledna 2020 od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí.
MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM DĚKUJE SVÝM PŘÁTELŮM A
NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ A PŘEJE VŠEM DOBRÝ ROK 2020
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
__________________________________________________________________
Placená inzerce:

TICHAVSKÝ ZPRAVODAJ – vydává Obec Tichá , 742 74 Tichá č. 1, IČ 00298476
Ev. č. MK ČR E 10 155, Grafická úpravy a tisk – Obecní úřad Tichá, vydáno 700 ks
č.6/2019 vydáno k 16.12.2019, vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího vydání 10.02.2020
E-mail: obecni.urad@ticha.cz
Telefon: 556 858 128

