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Slovo starostky
Zdravím Vás v této nelehké době.
Snad Vás potěší alespoň nový vzhled zpravodaje, ve kterém bychom
následně dále pokračovali. Co se i přes nepřízeň okolností v letošním
roce v obci podařilo, se můžete dočíst na stranách 8 až 11.
Přeji Vám poklidné Vánoce
a hlavně zdraví v celém roce 2021.
Mgr. Michaela Štefková, starostka

Usnesení ze zasedání č. 15 Zastupitelstva obce Tichá
15/236

Zastupitelstvo obce Tichá určuje ověřovateli zápisu p. Vratislava Zemana
a Ing. Zdeňka Slačíka, zapisovatelkou paní Markétu Hložankovou.

15/237

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje program zasedání.

15/238

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí kontrolu usnesení č. 14
ze dne 16.09.2020.

15/239a

Zastupitelstvo obce Tichá revokuje usnesení č. 14/229 ze dne 16.09.2020 prodej pozemku parc. č. 1751/7 v k. ú. Tichá na Moravě o výměře 90 m2 .

15/239b

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje prodej pozemku parc. č. 1751/14 v k. ú.
Tichá na Moravě o výměře 92 m2 panu *** za cenu ve výši 150 Kč za 1 m2,
včetně úhrady poplatku za vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostku
obce k podpisu kupní smlouvy do návrhu.

15/240

Zastupitelstvo
obce
Tichá
schvaluje
uzavření
kupní
smlouvy
č.UZSVM/ONJ/4625/2020-ONJMKS-2020-Kv s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2, na odkoupení pozemků parc. č. 2090/14 ostatní plocha o výměře
101 m2 a parc. č. 2090/58 ostatní plocha o výměře 103 m2 v k.ú. Tichá na Moravě
za kupní cenu celkem 14 000 Kč a pověřuje starostku obce k podpisu uvedené
smlouvy.

15/241a

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje zřízení Fondu sociálních služeb (FSS)
a schvaluje Statut fondu sociálních služeb v předloženém znění.

15/241b

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje pro období let 2021 až 2024 včetně
příspěvek obce Tichá do Fondu sociálních služeb ve výši fixní částky 18 400
Kč/rok, příspěvek bude převeden na běžný účet FSS vždy nejpozději do
28.02. kalendářního roku.

15/241c

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci
pro oblast sociálních služeb mezi městem Frenštát pod Radhoštěm,
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852 a obcí Tichá,
742 74 Tichá, IČO 00298476, v předloženém znění.
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15/242

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování Komunálních odpadů, přičemž výše poplatku
činí 445 Kč/ rok na poplatníka.

15/243

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021,
v rámci dotačního titulu 1 – investiční a neinvestiční dotace pro obce do
3 000 obyvatel - odst. 2 (b) rekonstrukce a výstavba místních komunikací,
účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací, včetně doprovodné
silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství. Dotace by byla použita na
realizaci projektu "Rekonstrukce chodníkového tělesa - Tichá, č. p. 24 - 464".

15/244

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020.

15/245

Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje odprodej traktoru New Holand, typ T5040,
rok výroby 2008, firmě Charis Plastarias, IČO 68172966, se sídlem Smetanova
518, 790 70 Javorníku Jeseníku za nabídnutou cenu ve výši 303 300 Kč
a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy za prodávajícího.

15/246

Zastupitelstvo obce Tichá
obce č. 235 - 250/2020.

15/247

Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí Protokol o kontrole č. j. K-1/2019
Kontrolního Výboru Zastupitelstva obce Tichá ze dne 26.10.2020. Byla
provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2019, 9/2020, 10/2020,
11/2020, 12/2020, 13/2020 za období 16.12.2019 - 16.09.2020.

bere

na

vědomí

rozhodnutí

starostky

Informace Obecního úřadu
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TICHÁ
Zasedání č. 17 proběhne ve středu 17. února 2020 od 17 hodin v Kulturním domě
v Tiché. Program bude upřesněn na pozvánce zveřejněn na úřední desce obecního úřadu
a na webu obce.

TERMÍNY VÝVOZU POPELNIC
Jak již bylo avizováno v minulém zpravodaji, poslední svoz komunálního odpadu proběhne
23. 12. 2020 a první svoz v roce 2021 bude proveden až 13. 1. 2021 (tedy až po třech
týdnech). Z tohoto důvodu bude při posledním svozu v roce 2020 distribuován ke každé
popelnici jeden pytel na směsný opad. Tento pytel bude sloužit k překlenutí týdenní
absence vývozu. Popelnice i s přiloženými pytli budou vyvezeny 13. 1. 2021.
Další vývozy směsného komunálního odpadu v roce 2021 budou každou sudou středu, jak
jsme doposud zvyklí:
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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.

PLATBA místních poplatků v roce 2021:
• Místní poplatek za odpady – splatnost do 30. 6. 2021, sazba činí:
445,- Kč / 1 poplatníka
(fyzická osoba přihlášená v obci anebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně).

Místní poplatek za psa – splatnost do 31. 3. 2021, sazba číní: 1 pes
2 psi a více
a) za psa, jehož držitel bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty
150 Kč 200 Kč
b) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a který bydlí
v domě s nejvýše dvěmi byty
100 Kč 150 Kč
c) za psa, jehož držitel bydlí v domě s více než dvěmi byty
200 Kč 300 Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a který bydlí
v domě s více než dvěmi byty
150 Kč 200 Kč
•

Úhrady můžete provádět až v novém roce 2021 hotově do pokladny obce, přednostně však
převodem na číslo bankovního účtu obce u KB a.s. 6023801/0100, jako VS uvádějte
č.p. nemovitosti.

ÚPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY OBCE
Stolní obecní kalendář na rok 2021 v barevném pohlednicovém formátu včetně zapsaných
plánovaných akcí v obci je možné si zakoupit v otvírací době na podatelně Obecního úřadu
v Tiché za cenu 70 Kč za 1 kus.
Taktéž je možno zakoupit si upomínkové předměty s logem Obce Tichá: termohrnek 80 Kč,
plecháček 60 Kč, klíčenka 30 Kč.
Pro zvýšení bezpečnosti našich občanů (chodců a cyklistů) v aktuálním ročním období, které
s sebou přináší pozdní rozednívání a brzké stmívání, je možno si zdarma vyzvednout reflexní
pásku.
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SmVaK Ostrava a.s. informuje o změně ceny vodného a stočného
od 1. 1. 2021: - vodné
43,52 Kč/m³ bez DPH 47,87 Kč/ m³ včetně 10% DPH
- stočné

38,66 Kč/m³ bez DPH 42,53 Kč/ m³ včetně 10% DPH

Žádáme vlastníky nemovitostí sousedících s místními komunikacemi, aby provedli
ořezání stromů a keřů, aby se zabránilo poškozování techniky firmy vyvážející
komunální odpad a zajišťující zimní údržbu. Dále žádáme o NEPARKOVÁNÍ vozidel
v těsné blízkosti místních komunikací, kde při zimní údržbě – shrnování sněhu –
může dojít ke kolizi!

Prosíme občany o průběžné hlášení případných poruch reproduktorů místního
rozhlasu a také poruch veřejného osvětlení.

Obecní úřad v Tiché
dává tímto na vědomí, že bude pro veřejnost uzavřen v době od 22. prosince 2020
do 3. ledna 2021 včetně. Otevřeno bude opět 4. ledna 2021.

PODĚKOVÁNÍ
Od září 2020 došlo v rámci Obecního úřadu v Tiché k obměně pracovnice podatelny
s matrikou. Paní Ludmilu Havlovou po odchodu do zaslouženého důchodu nahradila paní
Markéta Hložanková.
Paní Ludmila Havlová pracovala pilně na úřadě dlouhá léta. Za obec i obecní úřad jí tímto
děkuji za obětavou práci a přeji hlavně klid a pevné zdraví.
Mgr. Michaela Štefková, starostka

_______________________________________________________________________________________

Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, pevné zdraví
a mnoho osobních
i pracovních úspěchů
Vám přeje
vedení obce,
zastupitelé
a zaměstnanci obce Tichá

_______________________________________________________________________________________
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Rozsvěcení vánočního stromu
První adventní neděli, dne 29. listopadu,
byl tradičně slavnostně před Obecním
úřadem v Tiché rozsvícen vánoční strom.
Hlavním donátorem akce byla, stejně jako
dva roky předtím, Nadace ČEZ.
Pro děti byla připravena vánoční schránka
pro přání Ježíškovi a strom rozsvítil svou
kouzelnou berlí Mikuláš. Každý dostal od
Mikuláše nadílku – Štramberské uši od
Hezounů, které zajistila firma MASSA s.r.o.
pěstitelská pálenice.
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Ohlédnutí na hlavní investiční a neinvestiční akce
v roce 2020
Pořízení části projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 452 (býv. Svazarm)
Realizace: 03.2020 z vlastních zdrojů
Vyhotovení studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Tichá
Realizace: 04.2020; na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 282.226 Kč od
Moravskoslezského kraje.
Spojovací chodník u hasičské zbrojnice - realizace: 04.2020 z vlastních zdrojů
Pořízení projektové dokumentace na otopnou soustavu v Základní škole v Tiché
Realizace: 06.2020 z vlastních zdrojů
Prodloužení vodovodního řadu na horním konci obce ve směru na Kunčice p. O.
Realizace: 07.2020; na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 2.170.000 Kč od
Moravskoslezského kraje
Celoplošná oprava místních komunikací po výměně
horní konec obce - realizace 09.2020 z vlastních zdrojů

vodovodního

řadu,

Vývěsní štít na budově Fojtství - realizace 09.2020 z vlastních zdrojů
Renovace kapličky u kostela sv. Mikuláše - realizace 09.2020 z vlastních zdrojů
Stavební úpravy správní budovy na fotbalovém hřišti, č.p. 438:
Realizace: 09.2020
Stavební část I – Snížení energetické
náročnosti budovy – na realizaci byla
přislíbena dotace ve výši 737.300 Kč od
Ministerstva životního prostředí ČR
Stavební část II - Vnitřní stavební úpravy
- realizace byla provedena z vlastních
zdrojů
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Venkovní fitness
Realizace: 10.2020; na realizaci byla poskytnuta
dotace ve výši 142.135 Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

Výměna oken v přízemí budovy obecního úřadu včetně mříží v části používané Českou
poštou - realizace 10./11.2020 z vlastních zdrojů
Pořízení nového kolového traktoru New Holland T5.102 Elite včetně čelního nakladače
Realizace: 10.2020; na realizaci byla přislíbena dotace z PGRLF
Rekonstrukce chodníkového tělesa, č.p. 81 – 434 (od obecního úřadu ke Svazarmu a kolem
budovy Karmel) - realizace 10.2020; na realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 356.648 Kč od
Moravskoslezského kraje.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Tichá - realizace 11.2020 z vlastních
zdrojů.
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Úprava přechodu pro chodce u mateřské školy včetně jeho nasvětlení
Realizace: 11.2020; na realizaci byl poskytnut veřejný grant Nadace ČEZ ve výši 120.000 Kč

Výkup pozemků kolem přírodního pramene Jaštírka v Tichavské Hůrce – realizace
12.2020 z vlastních zdrojů

Investiční / neinvestiční akce ve stádiu rozpracovanosti
Pořízení projektové dokumentace na výstavbu chodníkových těles na dolním konci
obce - realizace do 03.2021; následně podání žádosti o dotaci na realizaci v rámci dotačního
programu SFDI
Pořízení architektonické studie na stavební úpravy zahrádkářského domu, č.p. 243
- realizace do 04.2021
Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu objektu č.p. 500, bývalá
sauna - realizace do 04.2021
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Pořízení projektové dokumentace na obnovu místní komunikace č. 1c-LVI a 2u-LVI –
(kolem č.p. 269) – realizace do 08.2021; podání žádosti o dotaci na realizaci v rámci
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Pořízení projektové dokumentace na sanaci zdiva a odvodnění základů u mateřské
školy v Tiché
Pořízení projektové dokumentace na opravu budovy č.p. 295 (Karmel)
Oprava kříže na novém hřbitově - podání žádosti o dotaci na realizaci v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství ČR
Pořízení světelných panelů k přechodu pro chodce u mateřské školy, základní školy a
úseku u hasičárny – realizace z vlastních zdrojů v průběhu r. 2021
Rekonstrukce otopné soustavy v základní škole - podání žádosti o dotaci na realizaci
v rámci dotačního programu Ministerstva financí ČR
Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci chodníkového tělesa u fotbalového
hřiště, č.p. 24 – 464 - realizace do 04.2021

Jubilanti
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům
dožívajícím se významných životních výročí v měsících leden a únor 2021:
70 let

Jiřina Filipová
Vlastimil Janáč
Ladislav Zátopek

75 let

Marie Jurajdová

80 let

Jaroslava Fojtášková

85 let

Marta Konvičková

86 let

Mojmír Maralík
Anežka Parmová
Ludmila Tichavská

88 let

Marie Holubová
Zdeněk Žabka

92 let

Věra Mladěnková

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.
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Komise pro kulturu a historii obce Tichá
Za konec 1. světové války se pokládá 11. listopad 1918, kdy od
11 hodin zavládlo na všech frontách příměří.
Dne 11. listopadu byla zástupci vedení obce Tichá uctěna
památka Dne válečných veteránů položením věnce k pomníku
padlých tichavských občanů ve velké válce.

Sociální komise obce Tichá
Milí spoluobčané,
přichází čas Vánoc a vstup do nového roku 2021. Letošní rok
2020 je provázen strachem a obavou z celosvětové pandemie.
Omezení se dotýká všech rodinných i společenských akcí.
Z tohoto důvodu se letos bohužel neuskuteční tradiční předvánoční setkání seniorů.
Doufáme, že se sejdeme v nejbližší možné době, až to situace dovolí.
Za sociální komisi přeji všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku mnoho zdraví, síly, štěstí a radosti ze života.
Věra Špačková, předsedkyně sociální komise

Komise pro mládež a sport obce Tichá
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Komise životního prostředí obce Tichá
V posledních asi patnácti letech došlo v našich lesích nejen k přemnožení kůrovce a
následně ke kůrovcové kalamitě, ale taky ke značnému úhynu našich jasanů – jasanu
ztepilého a jasanu úzkolistého.
Hlavním důvodem úhynu je jejich napadení houbou, důsledkem toho je nemoc, která se
odborně nazývá nekróza jasanu (Hymenoscyphus fraxineus). Tato houba je známa pod
názvem Chalara fraxinea, která byla do Evropy zavlečena pravděpodobně z Asie.
Nemoc se šíří vzduchem. Jeden strom dokáže nakazit další ve vzdálenosti až několika
kilometrů. Šíří se jak v lesních porostech, tak ve stromořadích podél cest, i na jednotlivě
rostoucích jasanech.
Prvotním příznakem nemoci je chřadnutí a usychání listí. Houba se dostává kůrou do
kmene stromu a pak postupně napadá celý strom. Opadávají již suché větve, na kmeni se
vytvářejí rakovinové nádory, kůra praská, zaniká kořenový systém atd... Vlivem bouřlivého
větru pak často dochází k vyvrácení takto nemocných stromů. Můžeme si všimnout, že
kořenový systém u těchto stromů už prakticky neexistuje.
Ochrana proti této nemoci je v zásadě nemožná. Její intenzita se dá značně zpomalit
likvidováním napadaného listí pod stromem, a to z důvodu, že na uschlém listí se kultivuje
první stádium houby.
Dalšími škůdci jasanů jsou především lýkohub jasanový a lýkohub zrnitý. Oba tito kůrovci,
larvy i dospělí brouci, žijí především v lýku, ale i ve dřevě a kůře. Živí se lýkem a dřevem. Pod
kůrou v lýku můžeme vidět klasické kůrovcové požerky. Stromy po napadení postupně
usychají. Na kůře jsou často pouhým okem viditelné vyklované dírky po zásahu „doktorů lesa“,
ptáků z čeledi datlovitých (datel, strakapoud, žluna), pro které jsou tito kůrovci vítaným
zpestřením jejich jídelníčku.
Doporučujeme, abyste si všímali zdravotního stavu jasanů poblíž Vašich domovů, protože
v poslední době stále častěji dochází k vyvrácení nemocných stromů vlivem silných větrů.

Mateřská škola a základní škola v Tiché
“Barevná zahrada”
Naše mateřská škola se v říjnu zapojila do projektu pracovní skupiny MAP (místní akční
plán ORP Frenštát pod Radhoštěm) pod názvem „Barevná zahrada“. Soutěž vycházela z
aktivity „Podzimní tvoření“ a jejím cílem byla tvorba podzimních dekorací a zapojení rodičů do
polytechnického vzdělávání dětí. S ohledem na epidemiologickou situaci nebylo možné
setkání uskutečnit v mateřské škole, avšak i s touto překážkou jsme si poradily a vyhlásily
jsme tuto soutěž na domácí tvoření rodičů s dětmi.
Mile nás překvapilo, že rodiče a děti se této aktivity zhostili s pořádným zapálením. Děti
měly motivaci v podobě dárku, který jim byl představen až po ukončení soutěže. Mateřská
škola za účast v tomto projektu obdržela do každé třídy magnetickou stavebnici Magformers,
která se těší u dětí velkému ohlasu.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem šikovným dětem a jejich rodičům za zapojení
do domácího tvoření. Nejenže nám výrobky ozdobily prostory mateřské školy, ale také si děti
mohou díky této stavebnici procvičovat kreativní myšlení a fantazii.
Mgr. Buchtová Pavlína, vedoucí učitelka MŠ
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Čtenářský klub na dálku
Během jednoho říjnového úterý nás opět zastihla zpráva o zákazu osobní přítomnosti žáků
ve škole. Tato skutečnost se dotkla i zájmových kroužků. Jedním z nich byl čtenářský klub,
který se koná vždy v pátek odpoledne od 13:00 do 14:30 hodin.
Vzdělávání na dálku se pozvolna posunulo z pouze asynchronní také na synchronní, kdy
žáci nejenom dostávali úkoly, ale také měli možnost komunikovat jednak mezi sebou před a
po výuce, jednak s vyučujícími.
A tak vznikl nápad, že by touto formou mohl pokračovat i čtenářský klub. Úkolem žáků bylo
připravit si oblíbenou rozečtenou knížku, nějakou dobrůtku, šálek čaje či sklenici vody. Žáci
si zvolili polohu, ve které se cítili příjemně a začetli se do tajuplného příběhu. Někteří si
dokonce občas nasadili 3D brýle, přes které viděli obrázky trojrozměrně. Po samostatném
čtení následovalo sdílení čtenářských zážitků a vyprávění příběhů.
Nakonec byli všichni rádi, že i když jsme každý zvlášť, jsme spolu. Nyní si užíváme osobní
setkání a společné čtení ve škole.
Mgr. Darina Timková, ZŠ Tichá
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DOBA COVIDOVÁ
Aneta Kuchařová
Jednoho dne přišel covid,
ušili jsme roušek tolik,
že jsme mohli rozdávat,
lidem starým pomáhat.

Je to doba nelehká,
do školy se nespěchá,
a na online hodiny,
počítač jsme koupili.

Dýchá se nám trochu hůře,
do obchodu ale můžem,
na nákupy babičkám,
dědečkům a tetičkám.

Když se ráno připojíme,
kamarády uvidíme,
učitel nám úkol zadá,
studium se neodkládá.

Pomáhat si musíme,
na procházky chodíme
a zvířátka krmíme.

ZÁLOŽKY
Napadla Vás po přečtení názvu ta stará klasická záložka,
používaná v době dětství jako vodítko textu ve slabikáři,
čítance nebo oblíbené knize?
Tak přesně takové záložky mám na mysli. Nejsou nikterak umělecky hodnotné, ale pro
žáky, kteří je vyráběli pro jiné žáky, mají hodnotu minimálně „handmade“ čili vlastnoručně
vyrobené.
I v tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do česko-slovenského projektu
„Záložka“, v rámci, kterého žáci partnerských škol vyráběli záložky do knih, podle daného
tématu. Tento rok jím byla návaznost na poezii, která se měla dětem přístupným způsobem
odrazit na vzhledu záložky. Musím říct, že se opravdu povedly a žáci z oravské školičky,
rovněž prvostupňové, byli potěšeni.
Dostali jsme na oplátku nejen záložky pro každého žáka, ale také odznáčky pro nápadité
výrobce a dopis od žáků ze Slovenska. Přečíst slovenský text nebyl takový problém jako mu
porozumět. Ale s pomocí pedagogů žáci text nakonec pochopili. Na oplátku dívky 4.ročníku
napsaly velmi milý dopis o naší škole a připojily i hezké obrázky. Což zase udělalo radost
dětem na Slovensku.
To mi malinko připomíná dobu, kdy jsme měli kamarády „dopisovací“ a zasílali ručně
psané zprávy a dopisy poštou. Hodnota takového dopisu určitě pro mnohé znamenala moc.
Tak moc, že si je schovávali na památku. Snad se takovou letitou památkou stanou i naše
záložky.
Přeji tímto všem, aby v tomto adventním čase měli dost chuti poslat ručně psané přání
někomu blízkému a udělat tak radost jemu i sobě samým, a zároveň dostat spoustu přání
od jiných.
Mgr. Marcela Žingorová
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LASKAVOST PRODLUŽUJE ŽIVOT
Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale
nejvíce prospěšná nám samotným. Proto se snažíme být vstřícní nejen ke svému okolí, ale
také sami k sobě. Můžeme tak potěšit ostatní a svému životu dodat smysl. Je vědecky
podloženo, že laskavost prodlužuje život. Činí nás šťastnějšími a vytváří kvalitnější mezilidské
vztahy. Je dobrá pro naše zdraví a hlavně, je nakažlivá. Pokud budeme laskaví, náš pozitivní
vliv bude působit na naše okolí.
Jako škola jsme se zapojili do akce s názvem: JSEM LASKAVEC, která je oficiálně
uvedena jako Světový den laskavosti 13. listopadu.
Zapojila se nejen školní družina, ale také ostatní žáci školy. Tento projekt má inspirovat
školáky laskavými skutky. Navázali jsme kontakt s Karmel Tichá a Domovem se zvláštním
režimem Medela, na Ostravici. Oslovili jsme paní ředitelky, a dohodly se na výrobě přání a
dárků pro klienty.
Paní vychovatelky se přes Teams domluvily s žáky, natočily instruktáž k výrobě dárku a
připravily pro ně obálky s materiálem na výrobu vánoční vločky. Všichni žáci se tohoto úkolu
zhostili velice dobře. Po odevzdáni vločky zpět do školy dárky zabalily a osobně je jely předat
s paní ředitelkou do vybraných zařízení. Třeťáci v rámci výtvarné výchovy namalovali obrázky
k jednotlivým ročním obdobím a po „těžkém“ vybírání je paní ředitelka přenesla do podoby
Školního kalendáře 2021.
Doufáme, že se nám podařilo v této těžké době klienty potěšit a rozehřát
srdíčko dárkem od
Kateřina Kociánová, Veronika Pitrová, Mgr. Lucie Dobiášová
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Náročné distanční období pro všechny
Máme za sebou pár měsíců distanční výuky a před sebou snad už jen prezenční chvíle
výuky. Proti jarní výuce jsme se všichni posunuli dopředu.
Situace je taková, jaká je a já za své kolegy mohu říct, že jsme udělali maximum, co bylo
v našich silách, abychom se své role učitele co nejlépe zhostili. Můžeme hledat pozitiva i
negativa distanční výuky, ale nemáme příliš na výběr. Velká pochvala patří především
rodičům. Děkujeme, že jste se postarali o připojení k internetu, zařídili potřebnou techniku a
my učitelé jsme se mohli, byť za netradičních podmínek, každý den spojit s žáky naší školy.
Určitě to bylo pro všechny náročné, jak časově, tak technicky. Učili jsme se používat nové
technologie a přístupy. Na druhou vlnu pandemie jsme se postupně připravovali školením
všech pedagogů a zavedením systému Office 365, který prostřednictvím aplikace Teams
poskytuje videokonferenční setkávání žáků s učiteli. Velmi náročná byla příprava vyučujících
na hodiny. Vše bylo nutné důkladně si promyslet, učivo zredukovat, změnit výukové formy a
přístup k výuce. Zařadit do výuky prvky interaktivity, snažit se vyvolat u žáků zájem a stále
posilovat jejich motivaci k učení. Také kontrola úkolů a zpětná vazba od žáků i učitelů byla
časově náročná. Mnoho z nás by určitě potřebovala prodloužit pracovní den.
Distanční výuka je velkou zátěží nejen pro učitele a žáky, ale i jejich rodiče. Kromě podpory
svých dětí museli zvládnout i svou vlastní práci. Myslím si, že nejvíce dolehla příprava na 1.
a 2. ročník ZŠ, kteří se ve škole ohřáli malou chvilku a už museli usednout k PC a vzdělávat
se novým způsobem. Proto jsme rádi, že máme žáky ve škole a snažíme se dohnat zvládnutí
všech dovedností a školních povinností.
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Výuku také občas komplikovalo nekvalitní internetové připojení nebo se o počítač museli
žáci dělit s ostatními členy rodiny. K dispozici byly také žákům nabídnuty výukové programy,
které byly volně přístupné v rámci všech předmětů ze Silcom multimedia.
Závěrem bych chtěla říct, že žádná distanční výuka nemůže nahradit školní docházku, a
především sociální kontakty dětí mezi sebou i dětí s učiteli.
Krásný a klidný vánoční čas!

Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy

Sbor dobrovolných hasičů obce Tichá
S hasiči letos
nebylo moc příležitostí slavit, žádná májka, žádný krmáš. Sami jsme si připomněli 130. výročí
založení našeho sboru:
ČERVENEC - tábor pro děti
SRPEN – posvěcení nového vyšívaného praporu
ZÁŘÍ – na fotbalovém hřišti ukázky zásahů, např. vyproštění zraněných z havarovaného auta,
uhašení velkého požáru, zásah dětí u hořícího domku, útok žen
LISTOPAD – převzetí nového auta - CAS.
V plánu bylo více akcí pro veřejnost. V přicházejícím roce mohou věřit optimisté, že bude
končinový ples s pochováním basy, stavění i kácení májky, posvěcení nového auta....
Buďme všichni optimisté.
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Členové SDH Tichá přejí našim spoluobčanům příjemné vánoční dny, dětem žádné úkoly
přes PC, dospělým odpočinek a pozitivní myšlenky. Všichni mějte v novém roce důvod
k úsměvu, rodinnou pohodu, hlavně pevné zdraví a aspoň kapičku štěstí.
Stanislav Šrámek st., starosta SDH
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Spolek Tichánek
V minulém čísle jsme Vás informovali o získání dotace
z grantového programu Plzeňského Prazdroje – Radegast
lidem 2020. Z důvodu nouzového stavu jsme se nemohli osobně
zúčastnit slavnostního předání šeku v celkové výši 111.000 Kč.
Obdržené finanční prostředky budou investovány na zvelebení
veřejného prostoru v obci Tichá na trase Tichá - Frenštát p. R.
v lokalitě ,,U Kříže“.
Pandemie Covid-19 nám nedovolila uspořádat první veřejné
setkání v místní knihově v Tiché, kde jsme měli společně pátrat
po historii místa, vrcholcích jednotlivých hor a přispět k návrhům
a obsahu připravované reedice brožury o Tiché. Nový náhradní
termín je naplánován na 19. ledna 2021 od 16:00 hod v knihově
v Tiché. Všichni jste srdečně na setkání zváni.
Z důvodu pokračující spolupráce
se vzdělávací agenturou Marlin
s.r.o. se můžete přihlásit na nový
kurz „Studium pro asistenty
pedagoga“, který bude probíhat
v obci Tichá. Více informací
naleznete na samotném plakátu.
Prostředky jsou čerpány z EU na
projekt „Pro snadnější návrat na
trh práce“. Projekt je určen pro
obyvatele
Moravskoslezského
kraje, kteří pečují o děti do
věku 15 let a chystají se vrátit na
trh práce.
Letošní Vánoce a příchod nového
roku 2021 se blíží. Letošní rok byl
rok plný omezení, příkazů,
zákazů, tabulek, testování a
rozdílných názorů. Všichni asi
tušíme, že boj s Covidem-19 tak
brzy neskončí, ale velmi bychom
si
to
všichni
přáli.
Přesto všechno se blíží
vánoční svátky, které budou
taktéž pro nás všechny jiné.
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Dovolte mi popřát společně se všemi členy spolku Tichánek Vám všem krásné vánoční svátky
prožité v kruhu rodiny a svých nejbližších, ať dokážeme jeden druhému pomoci a mít
dostatečný nadhled v této nelehké době a v neposední řadě hlavně pevné zdraví, což je to
nejdůležitější, co máme.
V případě zájmu či jiných otázek na spolek Tichánek kontaktujte:
Mgr. Danu Kocourkovou
tel: 739 067 169 nebo e-mail: tichanekos@email.cz

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka
Začátkem letošního roku se obec Tichá zapojila do aktivity Moravskoslezského kraje, která je
zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky si nadále
můžete vyzvednout na OÚ Tiché dle úředních hodin.
IN.F.Obálka neboli Informace jako Forma Ochrany pomáhá efektivnímu zajištění pomoci
v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života a slouží k předání důležitých informací o Vaší
osobě složkám integrovaného záchranného systému (IZS) – hasičům, zdravotníkům a policii.
Velmi tak přispěje k řešení vzniklé krizové situace. Použití IN.F.Obálek je jednoduché a jejich
správné vyplnění a uložení může být pro příslušníky IZS i pro rodinné příslušníky a známé
stěžejní při poskytnutí první pomoci v krizové situaci.
Jak na to – nejdůležitější je vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej do plastové
obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Magnetkou pak označit dveře
lednice nebo vstupní dveře do bytu nebo domu z vnitřní strany, nejlépe v úrovni očí dospělého
člověka. Podle této magnetky budou záchranné složky vědět, že je pro ně IN.F Obálka
připravena. Záchranné složky se tak díky jednoduchému a rychlému vyjmutí obálky z lednice
dostanou včas k údajům o zdravotním stavu, užívaných lécích, alergiích a o dalších
upozorněních, čímž mohou určit nejvhodnější způsob ošetření. Pro zajištění efektivní
zdravotní péče je důležité, aby byly informace vyplněné v obálce aktuální. V případě změny
zdravotního stavu či změny předepsaných léků apod. je třeba nové skutečnosti do formuláře
dopsat.
Upozorňujeme Vás, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí,
jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby ani
organizace kontrolou IN.F.Obálek. Proto žádné osoby, které by chtěly takto konat,
nevpouštějte do svých domovů!
Obr. č. 1
Magnetka

Obr. č. 2
IN.F.Obálka
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ZO Českého zahrádkářského svazu Tichá
Zahrádkářský sad ve Fialovicích má nové ovocné stromky
V měsíci říjnu 2020 podali pomocnou ruku zahrádkářům přátelé Radek Hoffmann, Lukáš
Gilar a Leoš Vaněk. Vysadili v sadu, o který se zahrádkáři již celá desetiletí starají, čtyři
ovocné stromky. Bylo třeba vykopat pořádné jámy, pak navézt na kolečku kompost a kravský
hnůj. S velikou péčí byly rozloženy kořenové baly a postupně zahrnovány. Na závěr byl každý
stromeček přivázán ke kůlu, ohrazen oplocením a opatřen vizitkou úrody.
Propocená trička obětavců, kteří odvedli velice náročnou práci ve svažitém terénu, byla
důkazem jejich dřiny. Elán a nadšení z práce jim s dobrou náladou vydržely do konce sázení
a bylo se i čemu zasmát. Snad nás nové stromečky – tři švestky a jedna jabloň – v budoucnu
odmění bohatou úrodou.
Mnohokrát děkujeme přátelům za jejich práci a také Vám otevíráme dveře dokořán v naší
zahrádkářské organizaci.
Za ZO ČZS Tichá František Vaněk

Klub důchodců v Tiché
Kam a proč?
Není fotbalová sezóna, proto nemáme důvod jít na
procházku kolem hřiště? Omyl, o tom se už přesvědčila
skupina odvážných zvědavců. Za modrožlutou správní
budovou se ukrývá několik zařízení pro procvičování těla.
Areál nemohl být na podzim kvůli mimořádnému vládnímu
opatření oficiálně otevřen a předán veřejnosti.
Do zákoutí pod stromy si již našlo cestičku k protažení
těla několik návštěvníků, děti i důchodci. Jen ještě
přístupová příkopa je hluboká, široká, současný jeden
plechový kryt není důvěryhodný. Určitě během jara se
dočkáme bezpečných můstků. Netušíme, kdo konkrétně se
zasloužil o realizaci myšlenky původně prosazované klubem
důchodců. Za zajištěním je určitě hodně hodin různých prací.
Za snahu i finanční podporu srdečně děkujeme
spolehlivému a zodpovědnému vedení obce. Stále je platná myšlenka - Ve zdravém těle
zdravý duch – ta je obzvlášť v současnosti stoprocentně pravdivá.
Za místní Klub důchodců Ing. Jindřiška Nováková

-22-

prosinec 2020

OSMISMĚRKA
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Agility se psem
Jmenuji se Lucie Krpcová. V obci Tichá bydlím 18 let a 9 let se věnuji agility. Agility byste si
mohli představit jako obdoba koňského parkuru se sníženými překážkami. Pejsci zde pod vedením
svých lidských parťáků (psovodů) překonávájí určité překážky v předepsaném pořadí, v co
nejrychlejším čase a pokud možno bez chyb, přičemž na ně po celou dobu dohlíží rozhodčí stojící
uprostřed tohoto parkuru. Agility je otevřená soutěž pro všechny psy (někteří se na to hodí více, jiní
méně),
ať
už
s dokladem o původu nebo bez něj, taktéž je možné spatřit i psy z útulků. Agility dělíme na
induviduální soutěž (což je psovod se psem tvořící jeden tým) a soutěž družstev (4 závodníci v
jednom družstvu). Na světové úrovni Češi patří pravidelně k nejlepším.
Od začátku roku 2019 běhám s tříletou fenou rasy Border Colie jménem Odye. Je skvělým
parťákem nejen na agility. Vycvičit psa tak, aby běhal na závodní úrovni a mohl se srovnávat s Českou
špičkou, je dosti těžké. Jsou to tréninky minimálně 4x denně po krátkých časových usecích strávené
na parkuru a běhaním, posilováním a následnou regenerací psa.
Připravovala jsme se na Mistrovství světa juniorů ve
Finsku,trénovala jsem každý den, avšak kvůli celosvětové
COVID–19 situaci se tato soutěž zrušila. Mým vrcholem sezony
mělo být Mistrovství České republiky mládeže. Na této soutěži
se mi však vůbec nedařilo, proto jsem se pustila do jiné větší
výzvy, a to kvalifikovat se jako junior na Mistrovství České
republiky dospělých. To se mi podařilo. Po usilovných trenincích
nastal konečně vytoužený víkend - dne 26. 9. 2020 jsme
ambiciozně vyrazili do Mohelnice. Hned první den se nám
podařilo s mým družstvem získat nečekaně titul
1. vícemistři ČR. Ambice a nervy do dalšího dne do individuální
soutěže byly velké a těžko jsem se držela v klidu. Po prvním
běhu jsme s Odyi skončily na krásném 5. místě.
A tak jsme se posunuly z pozice outsidera na pozici favorita
a o to větší stres na nás deléhal. Tréma udělala své, nastalo
jedno malé zaváhání, v důsledku kterého jsme skončili celkově
na 17. místě ze 109.

Tímto
příspěvkem
bych chtěla velmi
poděkovat
svým
trenérům, rodičům a
celé rodině včetně
přítele, Odyi, že se
mnou běhá a také
obci Tichá za finanční
podporu, která nám
umožnila se těchto
soutěží zúčastnit.
Lucie Krpcová
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Evropské atletické hry mládeže Brno s účastí mladší žákyně z Tiché
I přes složitou epidemiologickou
situaci se v září v jihomoravské
metropoli konal již 15. ročník
závodu Evropské atletické hry
mládeže Brno EKAG. Tohoto
závodu se účastní každoročně
zhruba 1500 závodníků z mnoha
zemí
Evropy.
Bylo
až
obdivuhodné, že i v letos pro
sport složité situaci se závod
organizátorům podařilo zorganizovat a evropských her se
účastnilo přes 1200 atletů a atletek z 11 zemí Evropy (v jedné kategorii bylo více než
100 závodníků).
Vzhledem k obrovské konkurenci a velkému počtu závodníků je závod řazen mezi neoficiální
mistrovství Evropy žactva. Nela Štefková z Tiché vybojovala stříbro spolu s ostatními
bojovnicemi za atletického klub AKEZ Kopřivnice v disciplíně štafeta dívek na 4 x 60 m ve
složení Káňová, Udvarosová, Štefková, Huňková časem 31,69 s. Atletický klub Emila Zátopka
Kopřivnice gratuluje všem medailistům, všem finalistům i všem, kteří si v Brně vytvořili osobní
rekord(y). Zároveň děkuje za skvělou reprezentaci klubu a přeje všem mnoho zdraví
a sportovních úspěchů v roce 2021.
______________________________________________________________________________________________________________________

-27-

prosinec 2020

-28-

prosinec 2020

-29-

prosinec 2020

-30-

prosinec 2020

-31-

prosinec 2020

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. 6/2020 vydáno k 31. 12. 2020, vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího vydání 10. 2. 2021
E-mail: obecni.urad@ticha.cz
Telefon: 556 858 128

-32-

