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Slovo starostky
„Nejistá sezóna“,
jak jinak nazvat období, ve kterém se všichni pohybujeme, vrávoráme, hledáme větší stabilitu
a pevné body a informace, o které bychom se mohli opřít.
Zatím se to ani na úrovni státu moc nedaří, a tak nám nezbývá než doufat.
Za obec doufám, že nadále budou vyhlašovány programy, které nabízí dotace pro
zkvalitňování veřejných prostor a prostranství, ač je avizováno, že i toto se možná dočká
krácení.
Za obec doufám, že alespoň rozpočet na rok 2021, který i tak již s ohledem na loňský rok
okleštěný, se bude ubírat původními predikcemi, a že nebude nutné přistupovat k dalšímu
ponižování rozpočtu. I tak již bylo nutno utlumit některé z plánovaných investic a projektování
dalších akcí.
Za obec doufám, že se stále dokážeme poprat s fluktuací nárůstů a poklesů případů
nakažených v naší obci, že všichni se chováme zodpovědně a nevystavujeme sebe i ostatní
zbytečně možnému přenosu nákazy.
Doufám, že děti i jejich dospěláci si zachovávají chladnou hlavu při výuce v domácím
prostředí. Vzdělání je velmi důležité, nyní se však mnohem více ukazuje, s jak velkou či menší
důležitostí samotné děti i jedinci rodičů k výuce přistupují a vnímají ji.
Doufám, že toto nejisté období již brzy překleneme a že se budeme moci těšit z obyčejných
dnů s obyčejnými starostmi v obyčejném denním i ročním režimu tak, jak jsme byli celá léta
zvyklí.
Mgr. Michaela Štefková, starostka

Informace Obecního úřadu
Usnesení ze zasedání č. 16 Zastupitelstva obce Tichá
 16/248 Zastupitelstvo obce Tichá určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Danielu Fusovou
a p. Miroslava Hoppa, zapisovatelkou paní Markétu Hložankovou.
 16/249 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje program zasedání.
 16/250 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí kontrolu usnesení č. 15 ze dne
11.11.2020.
 16/251 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje návrh rozpočtu obce Tichá na r. 2021:
rozpočtové příjmy 25 790 200 Kč, rozpočtové výdaje 35 046 800
financování 9 256 600 Kč.

Kč,

 16/252 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje návrh střednědobého rozpočtu obce Tichá
na roky 2022 - 2023.
 16/253 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši
250 000 Kč pro r. 2021 SK Tichá, z.s., se sídlem Tichá č.p. 438, IČ 44937393.
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 16/254 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejné podpory ve
výši 250 000 Kč SK Tichá, z.s., se sídlem Tichá č.p. 438, IČ 44937393, pro rok 2021
a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
 16/255 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2020.
 16/256 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje schvaluje poskytnutí finančního daru
v celkové výši 35 000 Kč na r. 2020 pro registrované služby a službu Senior taxi Charity
Frenštát pod Radhoštěm, IČ49590588, Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
 16/257 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
o nájmu prostor sloužících k podnikání s p. Milanem Korčekem, IČ 03991911,
DIČ CZ8406254846, kterým se poskytuje sleva z nájmu ve výši 50%, a to za období od
14.10.2020 do doby, kdy bude nařízením vlády ukončen stav nouze, případně opatření
zamezující řádnému využívání prostor pro služby pohostinství.
 16/258 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření smlouvy s AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089,
DIČ CZ49356089, dle které bude provádět sběr a přepravu směsného komunálního
odpadu a sběr, přepravu a využívání tříděného komunálního odpadu a pověřuje starostku
obce podpisem této smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 let ode dne nabytí
účinnosti smlouvy od 01.01.2021.
 16/259 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje podání žádosti o dotaci včetně povinného
financování ze strany žadatele - obce, z dotačního programu Ministerstva zemědělství
ČR 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021, v rámci
podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Dotace by byla použita na realizaci projektu „Restaurování kříže na hřbitově v obci Tichá“.
 16/260a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr rekonstrukce budovy č. p. 500
včetně snížení energetické náročnosti.
 16/260b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje podání žádosti o dotaci na MŽP - Prioritní
osa 5, specifický cíl 5.1. - snížení energetické náročnosti budovy, č. výzvy 146, na
zateplení a vnější úpravy budovy č. p. 500 a povinné financování ze strany žadatele obce, případně podání žádosti do jiného dotačního titulu k možnému financování
stavebních úprav budovy č. p. 500.
 16/261a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 300 Kč
Ing. Daniele Fusové za zajištění podkladů k dokumentu Čestný hrob a spoluzajišťování
podkladů pro financování nově pořizovaného traktoru.
 16/261b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 2 500 Kč
p. Aleši Kociánovi za výpomoc při pořádání společenských akcí s tématikou životní
prostředí.
 16/261c Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 000 Kč
p. Ladislavu Kundrátovi za řádné zajištění kontrolních dnů včetně faktických poznámek
a připomínek při výrobě CAS – podvozek TATRA, návstavba THT Polička. Účastnil se
3x konzultace v TATRA Kopřivnice a 3x kontrolního dne v Poličce.
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 16/261d Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 300 Kč
p. Jaroslavu Mikeskovi za výpomoc při akcích enviromentálního charakteru.
 16/261e Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 500 Kč
Ing. Zdeňku Slačíkovi za aktivní přístup při zajišťování podkladů pro možnost financování
pořizovaného nového traktoru, za prověřování rozvahy v oblasti příjmů a výdajů z hlediska
vlivu Covid-19.
 16/261f Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000 Kč
p. Věře Špačkové za aktivní přístup při vyhodnocování podkladů bytové komise
a účinkování na akcích pro seniory.
 16/261g Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000 Kč
p. Vratislavu Zemanovi za úvodní a průvodní slova u pietních a jiných slavnostních akcích.
 16/261h Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši jednonásobku
měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva obce Mgr. Michaele Štefkové, starostce
obce za mimořádné pracovní nasazení a aktivní přístup v souvislosti s Covid-19 krizí a za
aktivní přístup při pořizování nového traktoru.
 16/262 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje poskytnutí peněžitých plnění formou
finančního daru poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce,
za výkon funkce členů výborů a komisí v roce 2020.
 16/263 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení pozemků parc. č. 2060/1 - lesní
pozemek o výměře 2961 m2, 2060/2 - lesní pozemek o výměře 174 m2, 2061/4 - lesní
pozemek o výměře 2534 m2, 2081/5 - lesní pozemek o výměře 1022 m2, 2050/15 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 486 m2, 2050/26 - ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 181 m2 v k.ú. Tichá na Moravě za celkovou výkupní cenu
338.468,- Kč od vlastníka pozemků p. Pavla Kahánka, *** a pověřuje starostku obce k
podpisu kupní smlouvy dle návrhu včetně úhrady ostatních nákladů souvisejících s
prodejem a výkupem (poplatek za vklad do katastru nemovitostí).
 16/264 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí rozhodnutí starostky obce
Tichá č. 251 - 262/2020.
 16/265 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí informaci SmVaK v Ostravě o změně
ceny vodného a stočného od 01.01.2021.
 16/266 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy ve
školním roce 2019/2020.
 16/267 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje dlouhodobý pronájem části pozemku
parc. č. 51/1 v k. ú. Tichá na Moravě (orná půda na níž je postavena stavba
telekomunikační věže) o výměře 150 m2, jež je vymezena oplocením, za nabídkovou
cenu 36 000 Kč bez DPH ročně včetně bezplatného připojení pro objekty: obecní úřad,
kulturní dům, hasičárna, budova SK, areál Tůňka. Nájemní vztah bude uzavřen
s účinností od 01.01.2021 a pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy na dobu
neurčitou s firmou TLAPNET s. r. o., IČ 27174824, se sídlem U schodů 122/5, Praha 9
Hrdlořezy 190 00, zastoupenou jednatelem Jiřím Tlapákem.
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 16/268 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Tichá v roce 2020.

Usnesení ze zasedání č. 17 Zastupitelstva obce Tichá
 17/269 Zastupitelstvo obce Tichá určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Bordovského
a p. Ladislava Kundráta, zapisovatelkou paní Markétu Hložankovou.
 17/270 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje program zasedání.
 17/271 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí kontrolu usnesení č. 16 ze dne
16.12.2020.
 17/272a Zastupitelstvo obce Tichá neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 419/1
v k. ú. Tichá na Moravě - ostatní plocha - ostatní komunikace, v pasportu obce Tichá je
vedena jako místní komunikace III. třídy. Důvodem jsou práva obce na zachování
páteřních pozemků ve vlastnictví obce pro jejich řádnou obsluhu a další využití ve veřejném
zájmu občanů a obce.
 17/272b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr prodeje z důvodu nepotřebnosti
hasičského vozidla AVIA A31 DA12 rok výroby 1991, a to za minimální kupní cenu
20 000 Kč.
 17/272c Zastupitelstvo obce Tichá pověřuje starostku obce k jednání o prodeji vozidla
SDH Tichá AVIA A31 DA12 rok výroby 1991, které je stále zařazeno v IZS, s konkrétním
sborem dobrovolných hasičů, kteří projeví o toto vozidlo zájem, a pověřuje starostku
vyhotovením návrhu kupní smlouvy s vybraným uchazečem.
 17/273 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tichá
č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
 17/274 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
s p. Veronikou Kupčíkovou, Tichá č. p. 341, IČO 73774120, kterým se snižuje měsíční
nájemné na částku 1 Kč a výše záloh za energie se snižuje na 50% z výše stávajících
záloh, s účinností od 01.01.2021 do odvolání vládních či jiných opatření a do konce
měsíce, po které platila opatření omezující provoz.
 17/275a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o investičním úvěru
v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2058032601 (dále jen jako „Smlouva
o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na
základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. , sídlem Sokolovská
394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 49241494 (dále jen jako „PGRLF“) poskytne obci
Tichá investiční úvěr ve výši 1.428.000 Kč, na pořízení:
Nový kolový traktor NEW HOLLAND Dual Command včetně příslušenství,
Nový čelní nakladač 740 TL včetně příslušenství,
a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve
Smlouvě o úvěru, a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
 17/275b Zastupitelstvo obce Tichá pověřuje starostku obce podáním žádosti o čerpání
investičního úvěru a jejím podpisem.
 17/275c Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční
podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu
Investiční úvěry Lesnictví č. 2059032561 (dále jen jako „Smlouva o podpoře“), a to dle
jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které PGRLF
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poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 714.000 Kč na snížení jistiny úvěru dle
Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře, a pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy.
 17/275d Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 2058032601-11 (dále jen jako „Budoucí
smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na
základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky
PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za
podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě, a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
 17/275e Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu
práva a o výpůjčce (dále jen jako „Smlouva o zajišťovacím převodu práva“) za podmínek
a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která
je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec k zajištění pohledávky
PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně převede své vlastnické právo k předmětu zajištění
na Fond, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva,
a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
 17/275f Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k pohledávkám
z pojistného plnění č. 2058032601-3 (dále jen jako „Zástavní smlouva k pojistnému
plnění“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě
které obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru,
zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, a to za podmínek
dále uvedených v Zástavní smlouvě k pojistnému plnění, a pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy.
 17/276 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
 17/277 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení pozemku parc. č. 2510/3 - ostatní
plocha - silnice o výměře 91m2 v k. ú. Tichá na Moravě, za cenu 85 Kč / 1 m2, celkem tedy
7.735 Kč, od p. Petra Kuběny (***), a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy dle
návrhu. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
obec Tichá.
 17/278a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního
programu Ministerstva financí ČR, Výzva č. VPS 228-2-2021 - Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství pro rok 2021 na realizaci projektu
"Rekonstrukce ZŠ Tichá – otopná soustava, družina, jídelna". Celkové předpokládané
náklady činí 2.800.000 Kč včetně DPH, maximální možná výše dotace může činit až 90%
z celkových uznatelných nákladů.
 17/278b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
Řehoř s. r. o., se sídlem Osvoboditelů 60/71, Hlučín-Bobrovníky, IČ 26860970,
DIČ CZ26860970, na realizaci akce s názvem „Rekonstrukce ZŠ Tichá – otopná soustava,
družina, jídelna“, cena díla je 2.279.792 Kč bez DPH, 2.758.548 Kč včetně DPH a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
 17/279a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje podání žádosti dotaci v rámci Národního
programu Životního prostředí, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR - SFŽP,
Výzva č. 3/2020, podoblasti 1.3.C a 1.3.D, na realizaci služby "Projektová dokumentace
a inženýrská činnost na akci - "Tichá - odkanalizování obce". Celkové předpokládané
výdaje činí 1.900.000 Kč bez DPH, maximální možná výše dotace činí 90% z celkových
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uznatelných výdajů, max. však 5 mil. Kč a zároveň max. 4% z investičních nákladů na
realizaci.
 17/279b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Projekt
2010, s. r. o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 48391531,
DIČ CZ48391531, na realizaci služby "Projektová dokumentace a inženýrská činnost na
akci - Tichá - odkanalizování obce". Cena díla je 1.896.000 Kč bez DPH, 2.294.160 Kč
včetně DPH a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
 17/280a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje podání žádosti o dotaci na MAS Lašsko,
z. s. výzva IROP č. 62 - Sociální infrastruktura na akci "Zlepšení energetických vlastností,
sanace zdiva a vnitřní opravy objektu č. p. 295 v Tiché", kdy předpokládané náklady na
rekonstrukci by měly činit cca 5.000.000 Kč bez DPH.
 17/280b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje samotný záměr rekonstrukce budovy
Karmel, č. p. 295 v Tiché, dle projektové dokumentace "Zlepšení energetických vlastností,
sanace zdiva a vnitřní opravy objektu č. p. 295 v Tiché".
 17/281a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy darovací č. NJ/16/i/2021/Ja, s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava IČO 00095711, DIČ CZ00095711,
jejímž předmětem jsou části pozemků parc. č. 2510/1 ostatní plocha, silnice
a parc. č. 2505/20 ostatní plocha silnice v k. ú. Tichá na Moravě, na kterých hodlá
Obec Tichá vybudovat stavbu: "Chodníková tělesa v Tiché, Dům č. p. 35 - Zastávka pod
Hůrkou, Zastávka U lomu - Travertinová kaskáda", a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
 17/281b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy darovací č. NJ/17/i/2021/Ja, s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava IČO 00095711, DIČ CZ00095711,
jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 2510/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Tichá na
Moravě, na kterém hodlá Obec Tichá vybudovat stavbu: "Chodníková tělesa v Tiché,
Zatáčka", a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
 17/281c Zastupitelstvo obce Tichá neschvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 1019
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 1660 m2 v k. ú. Tichá
na Moravě z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12 800 Praha - Nové Město.
 17/281d Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1019
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 1660 m2 v k. ú. Tichá
na Moravě z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12 800 Praha - Nové Město, do
vlastnictví obce Tichá.
 17/281e Zastupitelstvo obce Tichá neschvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 289
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 1063 m2
v k. ú. Tichá na Moravě z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12 800 Praha - Nové Město.
 17/281f Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 289
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 1063 m2
v k. ú. Tichá na Moravě z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
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majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12 800 Praha - Nové Město, do
vlastnictví obce Tichá.
 17/282a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Zásady udělování označení "čestný hrob"
a "cenný náhrobek".
 17/282b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje udělit označení "čestný hrob" Parmově
hrobce, a to dle odůvodnění, jenž je přílohou zápisu zasedání zastupitelstva obce.
 17/283 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zprávy o činnosti za rok 2020:
finančního výboru, kontrolního výboru, komise sociální, komise pro kulturu a historii,
komise životního prostředí, komise pro mládež a sport.
 17/284 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí rozhodnutí starostky obce Tichá
č. 263/2020 - 281/2021.
 17/285a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení podílu 1/16 pozemku
parc. č. 1066 - zahrada, o výměře 70,625 m2 v k. ú. Tichá na Moravě. Kupní cena je
stanovena na částku 90 Kč/1 m2. Celková kupní cena činí 6.356,25,- Kč, a to od vlastníka
podílu p. Františka Ružbackého, ***, a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a veškeré ostatní náklady uhradí
kupující - obec Tichá.
 17/285b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení podílu 1/4 pozemku parc. č. 1066
- zahrada, o výměře 282,5 m2, v k. ú. Tichá na Moravě. Kupní cena je stanovena na částku
90 Kč/1 m2. Celková kupní cena činí 25.425,- Kč, a to od vlastníka podílu p. Ludmily
Žáčkové, ***, a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí a veškeré ostatní náklady uhradí kupující - obec Tichá.
 17/285c Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje vykoupení podílu 1/4 pozemku parc. č. 1066
- zahrada, o výměře 282,5 m2, v k. ú. Tichá na Moravě. Kupní cena je stanovena na částku
90 Kč/1 m2. Celková kupní cena činí 25.425,- Kč, a to od vlastníka podílu
p. Jaroslava Bohuslava, ***, a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí a veškeré ostatní náklady uhradí kupující - obec
Tichá.
 17/285d Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí Rozhodnutí Valné hromady MAS
Lašsko, z.s. přijaté per rollam ve dnech 14. - 18.12.2020.
 17/285e Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zápisy č. 2/2020 ze dne 28.07.2020 a
3/2020 ze dne 11.12.2020 z jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Frenštátsko.
********************************************************************************

STATISTICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
K 31. 12. 2020 měla naše obec 1.844 obyvatel, z toho je 914 mužů a 930 žen.
Tabulka změn v počtu obyvatel v průběhu roku 2020
celkem
mužů
k 01. 01. 2020
1.828
900
narozeno
27
13
zemřelo
18
8
přistěhováno
37
19
odstěhováno
30
10
k 31. 12. 2020
1.844
914

žen
928
14
10
18
20
930
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INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Ke konci roku 2020 máme evidováno 363 čtenářů, z toho je 45 dětí do 15 let. Celkem bylo
uskutečněno 1.756 výpůjček, z toho 1.415 knih krásné literatury pro dospělé, 257 periodik
(časopisy), 78 krásné literatury pro děti a 6 výpůjček naučné literatury. Osm návštěvníků
v knihovně využilo internet.
Jiří Vraspír, knihovník

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TICHÁ
Zasedání č. 18 proběhne ve středu 21. dubna 2021 od 17 hodin v Kulturním domě
v Tiché. Program bude upřesněn na pozvánce zveřejněné na úřední desce obecního úřadu
a na webu obce.

TERMÍNY VÝVOZU POPELNIC
Svoz komunálního odpadu v naší obci provádí vždy v sudé středy firma AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plné popelnice musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodin.
Nebudou-li přistaveny včas, nebudou vyvezeny.
Termíny svozů popelnic v následujících dvou
měsících:
Nové kovové popelnice o objemu
110 litrů je možné zakoupit i na Obecním
úřadě v Tiché. Zde také obdržíte červený
čarový kód, který je nutné nalepit na
popelnici. Popelnice bez čarového kódu
není firma AVE oprávněna vyvézt.

I nadále si na obecním úřadě můžete
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 provádějte přednostně převodem na číslo bankovního účtu obce u KB a.s.
6023801/0100 - jako VS uvádějte č.p. nemovitosti, v nezbytných případech do pokladny
obce.
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TERMÍNY JARNÍHO SVOZU objemného a nebezpečného odpadu,
železného šrotu a elektroodpadu v roce 2021
Objemný odpad bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle
uvedeného rozpisu:
u Vašíčkova mostu
9:00 – 11:00 hod
horní konec
u pěstitelské pálenice
9:15 – 11:15 hod
u obchodu COOP
9:30 – 11:30 hod
střed obce
sobota
u střediska ZD
9:45 – 11:45 hod
10. 4. 2021
u ČOV
10:00 – 12:00 hod
dolní konec
u dolní prodejny
10:15 – 12:15 hod
u domu č.p. 33
10:30 – 12:30 hod
u domu č.p. 386
15:00 – 15:30 hod
Žuchov
u domu č.p. 244
15:30 – 16:00 hod
pátek
9. 4. 2021 Na Nivách
u domu č.p. 319
16:15 – 16:30 hod
Pružiny
u domu č.p. 283
16:45 – 17:00 hod
Sběr nebezpečných odpadů provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice na následujících
stanovištích:
horní konec – u pěstitelské pálenice
9:00 – 9:30 hod
sobota
střed obce – u obchodu COOP
9:30 – 10:00 hod
10. 4. 2021
dolní konec – u dolní prodejny
10:00 – 10:30 hod
Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude proveden jednotkou SDH Tichá
v sobotu 10. 4. 2021. Šrot ukládejte podél místní komunikace až v den odvozu, v minulosti
totiž železo uložené u komunikace již přede dnem svozu zmizelo!
V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte velitele
JSDH Tichá, p. Michala Hoffmanna, tel. 737 357 070 – je možno dohodnout termín vývozu
přímo od vašeho domu.
********************************************************************************

ŠTĚPKOVÁNÍ
Ve dnech 12. - 16. 4. 2021 v době od 7:30 do 14:00 hodin budou provádět pracovníci obce
štěpkování klestí a větví, které pochází z vašich zahrad. Zájemci o tuto službu nahlaste svůj
požadavek do 7. 4. 2021 na tel. č. 556 858 128, případně e-mail: obecni.urad@ticha.cz.
Vytvořenou štěpku nebude tentokrát možné od občanů odebrat – zůstane na místě
k vlastnímu využití.
********************************************************************************

Obec Tichá vyhlásila již několikátý ročník programu „Místní program na podporu
činnosti zájmových spolků, seskupení a talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury,
životního prostředí a využití volného času na rok 2021“.
Je možno žádat o částku 2.000 - 10.000 Kč, přičemž samotnou žádost formulovanou na
požadovanou ciferně uvedenou částku včetně zdůvodnění je nutno doručit na adresu
Obecního úřadu v Tiché do 15. března 2021. Bližší podmínky programu získáte na úřední
desce obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce v sekci „Úřední deska“.
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UPOMÍNKOVÉ 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, je možno si zdarma vyzvednout reflexní pásku.

Prosíme občany o průběžné hlášení případných poruch reproduktorů místního
rozhlasu a také poruch veřejného osvětlení, a to na tel. 556 858 128.
********************************************************************************

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM na volně pobíhající psy
Na základě stížností občanů na volně pobíhající psy bez dozoru majitele na veřejných
či dokonce cizích soukromých pozemcích, upozorňujeme majitele a chovatele takto
nezajištěných psů, že mohou porušit zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.
Chovatel, který nezabezpečí svého psa proti úniku se dopouští přestupku dle § 27 a také
poruší obecně závaznou vyhlášku č. 6/93 Obce Tichá, která mimo jiné ukládá držiteli psa dbát
na to, aby pes jiné osoby nepokousal, nepolekal nebo nezpůsobil jim škodu a zajistit psa proti
úniku.
Únik psa je přestupkem, který řeší obec s rozšířenou působností, tzn. Městský úřad
Frenštát pod Radhoštěm a výše pokuty může dosáhnout až 50.000 Kč. Podstata přestupku
spočívá v tom, že chovatel neučiní opatření proti úniku zvířete. Zákon neřeší, jaká
konkrétní opatření mají být provedena, tato musí být dostatečná, aby zabránila úniku
zvířete. Jakmile pes uteče a napadne člověka, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti
a chovatel je stíhán za další přestupek. Pokud je zranění vážnějšího charakteru, může se
dokonce jednat i o trestný čin, kdy hříšníkovi hrozí až 2 roky vězení. Součástí přestupkového
řízení je i náhrada škody, například za poškozený oděv a újmu na zdraví. Stranou nezůstane
ani zdravotní pojišťovna, která bude vymáhat náklady léčení. Často dochází také k napadení
jiného zvířete, a i v tomto případě je citelná náhrada škody součástí přestupkového řízení.
Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika spojená s chovem
psa. Není na škodu si předem zajistit kvalitní a bezpečné podmínky pro jeho chov. Pokud tak
chovatel neučiní, vystavuje se riziku, že občané, které jeho čtyřnohý miláček obtěžuje, tento
přestupek oznámí úřadům.
Zabezpečte si své pobíhající psy, vyhnete se docela velkým problémům.
********************************************************************************
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„Senior přeprava“ v Tiché - Cestování je pro seniory i handicapované snazší“
Je to již téměř rok, co jsme spustili pilotní projekt „Senior přeprava“ pro seniory a pro
držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Jak bylo zjištěno po ročním hodnocení, klienti využívali
tuto službu především k jízdě do zdravotnických zařízení, do obchodu nebo na úřady do
Frenštátu p. R. Jednou byla tato služba využita k dálkové jízdě do zdravotnického zařízení.
Celkem bylo vydáno 6 průkazů „Senior přeprava“ a s klienty bylo naježděno celkem 148 km.
Služba Senior přeprava je občanům plně k dispozici i v současné obtížné době, kdy se
celý svět potýká se spoustou omezení díky pandemii Covid-19. Klienti Senior přepravy však
nemusí mít obavy službu plně využívat. Provozovatel splňuje přísná hygienická opatření.
Obec Tichá bude i nadále pro své občany finančně podporovat tuto službu. Pro
uplatnění dotované ceny je nutné předložit průkaz Senior přeprava. Kdo má zájem
o zvýhodněnou cenu, musí si pro letošní rok 2021 opět vyřídit průkaz Senior přeprava,
který se vydává bezplatně na OÚ Tichá, po předchozí tel. domluvě s místostarostkou
p. Kocourkovou na tel. 739 067 169. K vydání průkazu potřebujete předložit občanský průkaz.
Každý registrovaný zákazník bude moci tuto službu využít maximálně šestkrát do měsíce,
každou jízdu bude řidič Senior přepravy zaznamenávat uživateli služby přímo do průkazu.
Služba se objednává minimálně 1 pracovní den předem pro rezervaci automobilu určeného
k přepravě. Provozní doba služby Senior přepravy je v pracovní dny od pondělí do pátku
od 7:00-15:00 hod. Objednávky vyřizuje pracovník Charity Frenštát p. R, v pracovní dny od
pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 hodin na tel. čísle 731 141 801.
Dotovaná cena pro obyvatele obce Tichá:
Přeprava po Tiché a do města Frenštátu p. R.: 30,- Kč za dopravu k 1. stanovišti, dále 30,-Kč
za dopravu mezi každým dalším stanovištěm, cena za cestu zpět je 30,- Kč.
Přeprava mimo Tichou nebo mimo město Frenštát p. R: počátek cesty se počítá od bydliště
zájemce. Cesta tam i zpět je zpoplatněna dotovanou sazbou 8,- Kč za 1 km.
Nedotovaná cena pro zájemce dopravy, který nedisponuje průkazkou SENIOR TAXI
Sazba za 1 km je 10,- Kč. Zájemce platí celkový počet najetých kilometrů: výjezd pracovníka
ze sídla Charity Frenštát pod Radhoštěm (Dolní 504, Frenštát p. R.) k bydlišti zájemce, dále
na místo určené zájemcem a případnou cestu zpět k bydlišti a cestu pracovníka zpět do sídla
Charity Frenštát p. R.
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Jubilanti
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům
dožívajícím se významných životních výročí v měsících březnu a dubnu 2021:
70 let

Ferdinand Janák
Rostislav Konvička
Ludvík Koubek
František Mičulek
Alois Sobek

75 let

Jiří Jurek

80 let

Jiří Polášek

87 let

Marie Konvičková

90 let

Olga Bordovská

92 let

Josef Adamec

98 let

Gertruda Adamcová

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.

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Stejně jako v předchozích obdobích, pracoval i v roce 2020 Finanční výbor při OÚ Tichá
v nezměněném složení - Ing. Zdeněk Slačík (předseda), Ing. Daniela Fusová, Dana Hoppová,
Iveta Kopečná, DiS, Kateřina Bordovská.
V tomto období proběhlo celkem sedm zasedání, která se uskutečnila v prostorách
OÚ v Tiché ve dnech 15.01., 27.01., 14.04., 10.06., 07.09., 02.11. a 30.11. 2020. Je třeba
poznamenat, že jednání byla v tomto roce poznamenána koronavirovými opatřeními
a z těchto důvodů musela být organizována vždy s ohledem na aktuální situaci.
Chtěl bych tedy na tomto místě poděkovat všem, a to nejen členům FV, ale i přizvaným
hostům, kteří byli nuceni a současně i ochotni se těchto zasedání účastnit. Zápisy
z jednotlivých schůzí, včetně prezentace a podpisů zúčastněných jsou k dispozici na
OÚ Tichá.
Jednání FV, na kterých byly probírány jednotlivé případy a postupy týkající se hospodaření
obce Tichá v běžném roce, se konala vždy za účasti přizvaných odpovědných pracovníků
OÚ Tichá.
Pravidelně byl na každém zasedání sledován stav plnění rozpočtu obce. Případně vybrané
položky rozpočtu a jejich plnění bylo s odpovědnými pracovníky OÚ Tichá konzultováno
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a řádně zdůvodněno. Finanční výbor byl informován o jednotlivých rozpočtových opatřeních,
která byla následně předkládána ke schválení zastupitelstvu obce.
Na červnovém zasedání se FV seznámil s materiály týkajícími se Závěrečného účtu obce
za rok 2019 a závěry Dílčího auditu hospodaření obce za dané období, prováděného
nadřízenými orgány.
Členové finančního výboru se aktivně podíleli na kontrole dokončení projektů investičních
akcí, které byly realizovány z dotačních titulů a současně financovány v rámci obecního
rozpočtu. Rovněž se účastnili výběrových řízení a hodnotících komisí.
Finanční výbor doporučoval ke schválení obecně závazné vyhlášky, směrnice
a vyjadřoval se k předloženým žádostem o poskytnutí příspěvku na činnost aktivních složek
působících v obci i mimo ni. Svá doporučení následně předkládal k projednání a schválení
zastupitelstvu obce.
Na svém posledním, listopadovém zasedání, členové Finančního výboru za účasti
starostky, místostarostů a účetní OÚ rovněž aktivně pracovali na projednání a úpravách
návrhu Rozpočtu obce na rok 2021. Současně byl projednán i předložený návrh
Střednědobého výhledu obce na roky 2022 a 2023. V závislosti na tom byl FV předložen
k projednání i Rozpočet a Střednědobý výhled na dané období pro příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Tichá. Tyto návrhy byly ve své konečné podobě následně doporučeny ke schválení
na prosincové zasedání Zastupitelstva obce.
Na závěr tohoto jednání výboru byla, jako každoročně, ustanovena inventarizační komise
pro kontrolu majetku obce za rok 2020 s datem k 31.12.2020.
Ing. Zdeněk Slačík, finanční výbor

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Kontrolní výbor pracoval ve složení - Vratislav Zeman (předseda), Jiří Kundrát a Stanislav
Palacký.
Členové provedli kontrolu jednotlivých usnesení ze zasedání zastupitelstva obce:
8/2019 - 16.12.2019, 9/2020 - 12.2.2020, 10/2020 - 22.4.2020, 11/2020 - 24.6.2020,
12/2020 - 15.7.2020, 13/2020 - 12.8.2020, 14/2020 -16.9.2020,
z které je proveden Zápis o kontrole č.j. K – 1/2020, jenž byl následně předložen na vědomí
zastupitelstvu obce – nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrolní výbor se rovněž podílel na provedení inventury obecního majetku.
Vratislav Zeman, kontrolní výbor

Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a historii
Tentokrát bude zpráva o činnosti komise o poznání stručnější, kratší. Důvodem není nic jiného
než omezení či úplný zákaz konání kulturních a společenských akcí v důsledku pandemie
a souvisejících opatření, která nás všechny překvapila ze dne na den.
Rok 2020 začal pro nás radostně, tak jako všechny předchozí. Všichni jsme do něj
vstupovali s mnoha předsevzetími, očekáváním a plány. Těšili jsme se, že se budeme opět
setkávat a vídat nejen s občany obce, ale i blízkého okolí na kulturních a společenských
akcích, kterých se mělo v roce 2020 uskutečnit bezmála dvacet. Řada z nich byla již ve fázi
finálních příprav a organizačně zajištěna.
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Když se třetí sobotu v roce, dne 18. ledna, konala první kulturní akce Novoroční koncert,
nikdo z nás netušil, že bude na dlouhé měsíce také akcí poslední. Akce se konala již tradičně
v prostorách Kulturního domu Tichá a návštěvníkům se tentokrát představili: kapela Koberec
a orchestr Boom Band Band ze Základní umělecké školy z Nového Jičína, Tichavjánek ze
Základní školy Tichá a pěvecký sbor Valentin z Příbora. Jako již v předchozích letech, koncert
měl opět svou neopakovatelnou atmosféru, a nejen svou originalitou přilákal velké množství
návštěvníků.
V pondělí 14. září, kdy na den uplynulo 83 let od smrti prvního československého
prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka, se sešli lidé před budovou Základní školy Tichá
k slavnostnímu znovuodhalení pamětní desky. Pamětní deska se tak po devadesáti letech
vrátila na původní místo budovy Základní školy v Tiché. Slavnostně odhalil desku čestný host
pan Lubomír Sazovský, člen předsednictva Masarykova demokratického hnutí v Praze
a Kopřivnici a paní ředitelka ZŠ Tichá Mgr. Lucie Dobiášová. O slavnostní atmosféru
pondělního odpoledne se zasloužil hudební doprovod kvintet Špačkovi. Po odhalení desky se
přítomní odebrali do sálu kulturního domu na přednášku a besedu pana Lubomíra
Sazovského. V 17:00 hodin byla slavnostně ve výstavní síni zahájena výstava „Masarykův
odkaz“, kterou zapůjčilo Masarykovo demokratické hnutí v Praze. Tento spolek se již třicet let
snaží, aby myšlenky a odkaz pana prezidenta se šířily i nadále, protože jsou platné i v dnešní
době. Tuto putovní výstavu bylo možno shlédnout až do konce roku 2020.
Dne 18. června 2020 se uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky malíře,
výtvarníka, učitele a fotografa Leopolda Parmy. Toto odhalení proběhlo na jeho rodném
domě č.p. 261 (restaurace Fojství). Úvodem slavnostního odpoledne zazněly písně od
místního pěveckého sboru Šátek pod vedením Zory Matouškové. Čestnými hosty byla vnučka
Leopolda Parmy paní JUDr. Alena Kohoutková, která odhalila pamětní desku a podepsala se
do pamětní knihy obce Tichá. Dalšími vzácnými hosty, byla paní starostka Ostravice, paní
Mgr. Pavlína Stankayová, která byla poctěna pozváním. Leopold Parma patří k významným
osobnostem beskydského kraje. V obci Ostravici působil jako učitel v letech 1914-1936.
Dalšími hosty byla Mgr. Vladimíra Tomečková, členka kulturní komise Ostravice a Mgr. et
Mgr. Petr Juřák, správce sbírek – historik Muzea Beskyd Frýdek Místek, který pronesl slova
o jeho díle. Součástí akce bylo drobné občerstvení a slavnostní přípitek. Moc nás těšilo, že
odhalování desky proběhlo za velké účasti široké veřejnosti.
Po lednovém Novoročním koncertu se mohla větší kulturní akce uskutečnit až na podzim,
konkrétně 10. října 2020, kdy došlo k částečnému rozvolnění opatření vlády v důsledku
pandemie. V Kulturním domě Tichá jsme přivítali pana Petra Rychlého, který svým vtipným
a zábavným vyprávěním nechal návštěvníkům nahlédnout do zákulisí divadla, televize i svého
soukromí. To vše v One man show s názvem Tváře Petra Rychlého. Hudebně zábavná show
plná známých písní nejen z populárního televizního pořadu TV Nova Tvoje tvář má známý
hlas byla doplněná o humor, který je Petru Rychlému, herci, baviči a moderátorovi vlastní.
Dne 11.11.2020 v 11:00 hodin jsme si připomněli Den válečných veteránů a ukončení
1. světové války. Právě tento den se pokládá za konec 1. světové války, kdy od 11 hodin
zavládlo na všech frontách příměří. S ohledem na nouzový stav se nemohla konat slavnostní
společenská akce. V komorním složení uctili zástupci obce Tichá tuto památku položením
věnce k památníku padlých tichavských občanů ve Velké válce.
První adventní neděli, dne 29. listopadu, byl tradičně 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 z návštěvníků dostal od Mikuláše nadílku – Štramberské
uši od Hezounů, které zajistila firma MASSA s.r.o. pěstitelská pálenice.
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Přesto, že uskutečněných kulturních a společných akcí bylo bohužel v roce 2020 jako
šafránu, neznamená to, že členové komise tzv. usnuli na vavřínech. S ohledem na velmi
turbulentní vývoj a změny v opatřeních vlády v důsledku pandemie, byla situace každým
dnem stejně nejasná a nejistá, a tak veškeré plánované akce na rok 2020 byly průběžné
připravovány a organizačně zajišťovány bez ohledu na skutečnost, zda se budou moci
uskutečnit, či nikoli. Komise se scházela nepravidelně, schůzky komise se konaly průběžně
dle potřeby vždy většinou před konáním jednotlivých plánovaných akcí tak, aby byly
domluveny a zajištěny veškeré organizační záležitosti.
Komise pracovala v počtu 13 členů, a to:
Zdeněk Srněnský (předseda), Ing. Petr Bordovský, Bc. Eva Srněnská, Radim Krpec, Lenka
Krpcová, Jiří Kundrát, Bc. Kateřina Mynářová, Jaroslav Mikeska, Jakub Špaček, David
Šrubař, Ing. Roman Bok, Mgr. Dana Kocourková, Vratislav Zeman.
Závěrem děkujeme paní starostce, zastupitelům i široké veřejnosti za přízeň a podporu.
Děkujeme, že jste s námi.
Těšíme se v lepších časech. Přejeme pevné zdraví všem.
Bc. Eva Srněnská, komise pro kulturu a historii obce
***********************************************************************************************

Jubilea a výročí 2021
25. 6. 1856 - uplyne 165 let od narození Josefa Wischniowského (Příbor), malíře žánrů,
podobizen, krajin. Vystavoval ve Vídni, Berlíně, Brně. Povoláním byl armádní důstojník.
Je autorem stropní malby v obřadní síni našeho obecního úřadu (1890). Zemřel před
95 lety, dne 24. 1. 1926 (Niederndorf – Rakousko).
1866 - před 155 lety založil frenštátský rodák Josef Parma továrnu s ručními stavy.
26. 6. 1876 - před 145 lety byl posvěcen základní kámen nové školní budovy pod kostelem
(předchozí byla zbořena v květnu 1876). Stavba nové budovy proběhla pod vedením starosty
Josefa Havla.
1. 3. 1880 - uplyne 135 let od narození Josefa Parmy, druhorozeného syna z třetí generace
Parmů. Po smrti otce byl pověřen vedením tichavské továrny. Prožil v ní složité období stále
menší prosperity i její zánik. Ještě v roce 1918 dokončil elektroinstalaci v továrně, ve svých
obytných domech, v úřednickém domě a v hospodářských budovách. V téže době bylo
v tkalcovně vyřazeno staré vodní kolo a nahrazeno bylo Kaplanovou turbínou. Zemřel
23. 1. 1941 a je pochován v tichavské hrobce.
30. 9. 1891 - uplyne 130 let od narození Leopolda Parmy, malíře, grafika a fotografa.
Vystudoval učitelský ústav v Příboře a učil na různých školách, např. na Ostravici v létech
1914–1936. Vynikl jako dřevořezbář, jako malíř používal pastely a olejomalby. Věnoval se
umělecké fotografii, umělecké scénografii. Ve svých malířských a grafických pracích
zobrazoval rodné Valašsko. Dostal přízvisko „kronikář Beskyd“. Ilustroval také dílo Petra
Bezruče. Aktivně působil při kulturních a společenských akcích v obci Ostravice, po
osvobození se stal prvním prozatímním předsedou MNV. Leopold Parma patří k významným
osobnostem beskydského kraje. Vlastní pílí, snahou a talentem se vypracoval na uznávaného
umělce v regionu. Zemřel 30. 9. 1968 v Brně.
18. 10. 1891 - uplyne 130 let od narození P. Aloise Hlaváče (Staříč), děkana, kons. rady
a faráře. Zemřel 27. 12. 1957 v Tiché.
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26. 4. 1901 - uplyne 120 let od narození Josefa Štefka, básníka a výtvarníka (zemřel
6. 7. 1980 v Trojanovicích). Nekrolog: „Od mládí žil a pracoval ve Frenštátě p. R. Opustil svůj
milovaný kraj, svou malířskou paletu, své verše. Nebylo mu dopřáno, aby vystudoval, ale i tak
vytvořil pozoruhodné dílo. Vytvořil typické písmo, které doprovází jeho ilustrace, inspirované
lidovou poezií Valašska. Je také tvůrcem nového typu architektury, kterými jsou jeho zvoničky
na Kopané a pod Javorníkem. Jeho zájem o národopis jej vedl do řad valašského souboru
písní a tanců Radhošť při OB Trojanovice. Desítky krásných pozvánek na valašské bály
zůstanou trvalou vzpomínkou na lidového umělce, který je též autorem mnoha veršů
opěvujících milované Beskydy, Radhošť a celou naši vlast. V linorytech a v poezii vyjadřuje
lásku k rodnému kraji. V edici „Ve stínu Radhoště“ vyšel v roce 1934 soubor jeho linorytů
„Z pod hor…“, sbírka veršů s vlastními kresbami „Zpěvy rodného kraje“ vyšla ve Frenštátě
v roce 1971. V mnoha soutěžích lidové umělecké tvořivosti byly Štefkovy práce, ať výtvarné
či literární, odměněny vysokým oceněním. Však také například jeho texty „Pod Radhoštěm“,
„Co sa s tebú, synku, co sa s tebú stalo?“, „Moravěnko, zemi rodná!“ a „Kopanská zvonička“
zhudebnil Jaroslav Křička. Té cti se dostalo Josefu Štefkovi, lidovému umělci, básníkovi,
národopisnému pracovníku a věrnému synu beskydských hor jistě právem.“
23. 9. 1901 - uplyne 120 let od narození nositele Nobelovy ceny za literaturu, básníka
Jaroslava Seiferta. V padesátých létech navštěvoval Frenštát, zavítal i do Tiché a do kostela
- své dojmy pak prezentoval v básni „V tichavském kostele“. Zemřel 10. 1. 1986 v Praze.
1906 - před 115 lety byla postavena tkalcovna (přádelna) v areálu bývalé Loany na hranici
s Frenštátem. Majitelem byl Alfred Reiser (*26.10.1877, +11.2.1916), příborský továrník
a akcionář mnoha továren v severních Čechách, zeť Leopolda Parmy.
1906 - před 115 lety byla započata výstavba nové čtyřtřídní obecné školy (současná základní
škola). Do podzimu byla pod střechou.
28. 9. 1916 - uplyne 105 let od narození ing. Jana Žáčka – mladoboleslavského karosáře
v automobilce Škoda. Poněkud bižuterní přední čela a hranaté tvary vedly k nelichotivé
přezdívce „Žáčkovy boudy“, karosérie sedanů i kombi však již byly výrazně tužší
a trvanlivější. Zemřel 22. 3. 1990 v Mladé Boleslavi.
1924-1926 – uplyne 95 let od dokončení přeložení řečiště Tichávky v délce 670 m
a vybudování nové cesty 620 m.
1931 - uplyne 90 let od zhotovení mostu k Turkovému mlýnu (27 000 Kč)
25. 7. 1966 - uplyne 55 let od ničivé povodně v naší obci. Hladina Tichávky začala stoupat
v dopoledních hodinách (bylo pondělí) po průtrži mračen v oblasti Ondřejníka a Velké Stolové,
přičemž v 11:30 hodin dosáhla maxima. Po odpoledním dešti se vrátila do svého koryta kolem
šesté hodiny večer. Povodeň zanechala velké hmotné škody, naštěstí nebyly oběti na
životech.
21. 6. 1966 - před 55 lety provedena exhumace členů rodiny továrníka Alberta Reisera
(*13.4.1846, + 3.3.1892) - švýcarský Němec.
Zápis z Příborské kroniky: „Všichni uvedení odpočívali na hřbitově sv. Františka v Příboře
a byli převezeni do obce Tiché u Frenštátu, kde jejich pozůstatky byly uloženy v rodinné
hrobce. Uvedení byli majiteli pletárny punčoch v Klokočově (později Loana), byli to němečtí
podnikatelé, kteří kromě vykořisťování našich děvčat a žen, podíleli se v úsilí poněmčovat
naše město.“
16. 9. 1986 - uplyne 35 let od tragické smrti tichavského rodáka P. Miroslava Janáka.
Osudnou se mu stala oprava zatékající střechy kostela Zvěstování Panně Marii na Špičáku
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v Chyši. Za deště se snažil závadu odstranit, uklouzl, z výšky 10 metrů dopadl na náhrobní
kámen a byl na místě mrtev. Při dokončení rekonstrukce kostela sv. Petra a Pavla v roce 1994
uvedl Žlutický zpravodaj poděkování městské rady: „Trvalo to léta, stálo přemnoho peněz
a spousty práce. Na počátku díla stál kněz, dělník, záchranář památek v jedné osobě, skvělý
člověk pan farář Janák“.
1971 - postaven nový most ke kravínu Rakovec, nyní znám jako „Bačák bridge“, který v létě
zdobívá pěkná květinová výzdoba.
5. 12. 1976 - uplyne 45 let od posvěcení nového kostela sv. Mikuláše, díla architekta
Lubomíra Šlapety a tichavských rukou.
9. 2. 2001 - uplyne 20 let od úmrtí Mojmíra Genzera (*19.8.1923, Tichá), účastníka 2. světové
války v řadách 311. bombardovací perutě RAF.
Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce
***********************************************************************************************

Nebát se, nelhat, nekrást
Na Hradčanském náměstí za sochou
T. G. Masaryka dlouho visely plakáty
s texty: NEBÁT SE – NELHAT- NEKRÁST.
Věřte, nevěřte, tyto známé příkazy by měly
viset i v našem kulturáku.
Nevím, kolik vy-vole-ných má klíč od
budovy a tím i zodpovědnost za uložené
předměty a zařízení. To, že po
společenských akcích byly „odkloněny“
štamprlky, musely být odepsány příbory,
skleničky… byla jakási norma. Co si myslet
o tajemném zmizení šesti pevných krabic
rozměru cca 60 x 100 x 5 cm, které ležely
v zákulisí a byly zapůjčeny jako obaly na vystavené panely o TGM. Za připravení výstavy
jsme byli organizátory oceněni, protože v republice neprojevilo zájem o expozici mnoho OÚ
nebo MěÚ. U nás jsme měli v září 2020 slavnostní odpoledne s odhalením pamětní desky,
přednáškou o TGM a zahájením výstavy.
Většinou se snažíme být k sobě ohleduplní. Proč ovšem někoho uspokojí něco zničit
a vědět, že není nutné se přiznat. O ztrátě obalů ví určitě víc než jeden náš občan. Poničit
krabice mohli i bezprizorní malí sportovci v době tréninku, ovšem děti by patrně nenapadlo
vše zničené někam z budovy odklidit. Viník či spoluviníci jsou mezi námi. Kéž by je dlouho
trápilo svědomí, ovšem, pokud ho mají. Jestli si někdo myslí, že není problém zajistit náhradní
obaly, je snílek, o tom ví nejvíc telefon paní místostarostky. Kdo si myslí, že kartony na míru
jsou zdarma, je optimista.
Seznámili jste se s objasněním nezvyklého nadpisu. Mohla bych se tvářit a chovat jako by
se nic nestalo? Zamlčí-li pisatel pravdu, lže.
Za textem si stojím na 100%. Alena Korčeková, pověřena správou naší výstavní síně v KD.

Obec Tichá se distancuje od osobních názorů pisatelky.
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Udělat něco špatného je někdy zatraceně snadné, každý máme nějakou vzpomínku.
Obtížné je pak se k činu správně postavit.
A že mám i velmi pozitivní příspěvek, dokládám: Nezávisle na probíhající výstavu o
našem prvním prezidentovi TGM zúčastnily se dvě žákyně, Markéta Boková a Magdalena
Stanečková, literární soutěže, kterou tradičně vyhlašuje Masarykovo demokratické hnutí.
Obě naše dívky obdržely ocenění z rukou zástupců MDH Praha. Úspěšný byl i Jiří Adamec,
student gymnázia. Zástupci naší mládeže jsou příkladem, že při dobré motivaci a s osobním
zaujetím lze dosáhnout na pochvalu. „Blahopřejeme, vedle školy reprezentujete i Tichou!“
Máme mezi sebou hodně šikovných, zajímavých spoluobčanů ve všech věkových kategoriích,
v různých oborech, jen bychom si je měli představovat, abychom se v naší malé vesnici více
znali.

Alena Korčeková, pověřena správou naší výstavní síně v KD

Zpráva o činnosti Sociální komise
Komise se scházela podle potřeby. Navštěvovali jsme jubilanty, ovšem vzhledem
k epidemii i nouzovému stavu musely být návštěvy, společná setkání v obci i rodinné oslavy
omezeny. Řešili jsme individuální problémy našich občanů a radili jim v jejich složitých
sociálních situacích.
Doba, kterou nyní všichni prožíváme, je těžká pro všechny občany, zvláště pro seniory,
handicapované a chronicky nemocné, kteří patří mezi nejvíce ohroženou skupinu. I v této
nelehké době jsou mezi námi lidé, kteří si všímají svého okolí a potřeb spoluobčanů. Pomáhají
s nákupy i s vyřizováním úředních záležitostí. Za to jim patří velké poděkování.
Obecní úřad od začátku epidemie nabízí pomoc všem, kteří potřebují zajistit nákup
základních potravin, hygienických potřeb, drogistického zboží, nákup a donášku léků, a to
i v případě nařízené karantény. Na uvedené telefonní číslo: 739 067 169 je možné se
v případě potřeby kdykoliv obrátit.
Komise pracovala v počtu 12 členů, a to:
Špačková Věra (předsedkyně), Fojtík Josef, Fojtíková Marie, Halamová Milena, Ličková
Milada, Nováková Jindřiška, Pavliska Lubomír, Pavlisková Marie, Špaček Pavel, Špačková
Jana, Šrámková Ludmila, Zeman Vratislav.
Za celou sociální komisi všem občanům přeji zdraví, hodně síly k zvládání této složité
doby, radost v životě a naději, že se situace brzy zlepší.
Věra Špačková, sociální komise
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Zpráva o činnosti Komise pro mládež a sport
V uplynulém roce pracovala Komise pro mládež a sport ve složení:
Aleš Kocián (předseda), Robert Hošek, David Kocourek, Dana Kocourková, Jan Reček, Jan
Zátopek.
Hlavní a dlouhodobé zaměření činnosti komise pro mládež a sport spočívá především
v podpoře sportu pro širokou veřejnost v naší obci. Během celého roku jsme se scházeli
většinou před každou akcí, abychom domluvili nejen organizační věci. Tok informací však
probíhá během celého roku díky skupině na WhatsApp mezi všemi členy komise a tím se
urychlí přípravy a organizování jednotlivých akcí.
V uplynulém roce 2020 byly uspořádány následující akce:
30. 6. 2020 jsme vykouzlili již velmi úspěšný druhý ročník „POHÁDKOVÝ LES“ pro děti, jejich
rodiče a příbuzné. Samotná akce proběhla v oblasti zvané Polachy. Tento les se nachází nad
fotbalovým hřištěm směrem na Frenštát p. R. Na startu děti dostávaly mapu a křížovku. V lese
následně hledaly, plnily a přemýšlely nad úkoly. Výsledné řešení zapisovaly do křížovky, ze
které po absolvování všech stanovišť vyšla tajenka. Za správné vyřešení tajenky byli všichni
odměněni. Patrony akce byli pohádkoví Pat a Mat. Účast byla překvapivě veliká, zúčastnilo
se více než 100 dětí.
27. 9. 2020 se konal VÝŠLAP NA VELKÝ JAVORNÍK a počasí nám přálo. Každý účastník
dostal vědomostní kvíz a po jeho vyplnění děti dostaly odměnu. A všichni jsme se nahoře
občerstvili. Tento výšlap je určen pro všechny věkové kategorie, pro děti, rodiny, babičky
a dědečky a také domácí mazlíčky.
2. 10. 2020 tradiční hojně navštěvovaná akce pro veřejnost konaná v září je bezpochyby
„BĚH O POHÁR STAROSTKY“. Pro větší atraktivitu pro děti jsou patrony akce Růžový panter
a Žábák. Celkem bylo 12 kategorií, kde se hodnotí ženy a muži zvlášť. Rozdalo se celkem
72 pohárů a mnoho odměn. V letošním roce se kvůli Covidu žádné podobné akce nekonaly,
proto se závodu zúčastnilo dosud největší množství účastníků nejen z Tiché, ale i z okolních
měst a obcí.
2. 10. -13. 11. 2020 se opět konaly TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 2020 v místním kulturním
domě, jehož sál byl opět plně vyprodán. O tuhle velmi vydařenou akci má zájem stále více
tanečníků. Především páry z předešlých ročníků, plus nové páry. Bohužel jsme stihli jen první
lekci a kurz byl opět kvůli vládním opatřením Covid 19 zrušen a kurzovné v poměrné části
bylo všem vráceno.
Neuskutečněné akce v uplynulém roce z důvodu pandemie Covid 19:
- Florbalový turnaj, který se měl konat v dubnu 2020 v ZŠ Tichá
- Nohejbalový turnaj dvojic plánovaný na 23. 5. 2020
- Dopravní hřiště konané pro děti MŠ vždy na konci června
- Drakiáda 25. 10. 2020
- Z důvodu nedostatku sněhu jsme museli zrušit naplánovanou akci v měsíci lednu Jízda
na čemkoliv aneb bobování pro všechny (25. 1. 2020).
V letošním roce 2021 budeme ve všech akcích nadále pokračovat.
Můžete nás kontaktovat na emailové adrese sportovnikomiseticha@centrum.cz, kam můžete
zasílat přihlášky na Nohejbalový turnaj a Taneční pro dospělé, své dotazy, náměty a
připomínky. Rovněž nás najdete i na Facebooku www.facebook.com/KomisesportTicha/, kde
uveřejňujeme plánované akce, plakáty a fotky z jednotlivých akcí.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou práci, dále děkuji za vřelou
a vstřícnou spolupráci s vedením obce Tichá.
Aleš Kocián, komise pro mládež a sport

Zpráva o činnosti Komise životního prostředí
V roce 2020 jsme pokračovali ve stejném složení, předsedkyní je Ing. Miroslava Butorová,
členové Mgr. Michaela Štefková, Josef Jurajda, Karel Kořán, Bc. Julie Jurková, Martin Jurek
a Jaroslav Mikeska.
Svou činnost jsme zahájili schůzkou v únoru, abychom naplánovali naše již tradiční akce
na rok 2020. Naší první akcí měl být opět jarní úklid obce pod názvem Ukliďme svět, ukliďme
Tichou, který se měl konat 5. dubna 2020. Ale jako všude, tak i tady se projevila pandemie
Covidu 19 a byli jsme nuceni tuto již oblíbenou akci přesunout na příznivější období.
Naší další pravidelnou činností je dohled u kontejnerů při sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, který se koná vždy 2 x ročně (v jarním a podzimním měsíci).
Vzhledem k tomu, že se nám tato akce v období pandemie, kdy se většina občanů vzhledem
k omezení aktivit věnovala důkladnému jarnímu úklidu, jevila jako zvlášť důležitá, pomohli
jsme rádi s její organizací. Museli jsme se ovšem podřídit aktuálním protipandemickým
opatřením a především zajistit dohled ke každému kontejneru i ke svozu nebezpečných
odpadů, což pro nás nebylo úplně jednoduché, protože jsme potřebovali na výpomoc více lidí,
především v jarním měsíci. Nakonec se nám vše podařilo zajistit jak na jaře, tak na podzim.
Chtěla bych tímto poděkovat za spolupráci panu místostarostovi Petru Bordovskému, Lucii
Gerykové a především Kateřině Bordovské a Pavlu Kneblovi, kteří nám aktivně pomáhají již
pravidelně. Úkolem dozoru tentokrát nebyl jen dohled nad ukládáním odpadů, ale i kontrola
dodržování protiepidemických opatření ze strany spoluobčanů. Nakonec vše proběhlo bez
větších problémů, za což bych chtěla poděkovat i všem spoluobčanům, kteří se nastavenými
pravidly řídili. Chtěli bychom ovšem opět upozornit na opakující se nešvar, v kontejnerech
nebo vedle kontejnerů především na dolním konci obce se opět vyskytlo větší množství
nebezpečného odpadu jako je lepenka nebo zářivky.
Výše uvedenou akci Ukliďme svět, ukliďme Tichou se nám nakonec podařilo zorganizovat
ve spolupráci s místostarostkou Danou Kocourkovou dne 19. září 2020. Akce se zúčastnilo
opět zhruba 30 dobrovolníků, především rodičů s dětmi, ale i dalších. Rozdělili jsme se do
několika skupin a kromě tradičních lokalit jako jsou Tůňka a její okolí, střed obce včetně
fotbalového hřiště a okolí hřbitova, cesta od hřbitova na Žuchov, jsme tentokrát uklízeli i koryto
Tichávky a jejího okolí na horním konci obce a rovněž jsme posbírali odpadky v příkopech
kolem komunikace z Tiché do Frenštátu.
Po dobře odvedené práci čekala na všechny účastníky v kulturním domě odměna ze dobře
odvedenou práci ve formě čaje, minerálek a koláčů z tichavské pekárny. Všichni ještě navíc
dostali sladkou odměnu, kterou si odnesli domů.
Dále jsme se aktivně podíleli spolu se spolkem Tichánek na přípravě Dne Země pro děti
z mateřské školky a žáky základní školy v Tiché. Den Země připadá na 22. dubna, ale protože
v tuto dobu nebylo možné hromadné akce pořádat, akci jsme přesunuli na září 2020. Den
Země se měl uskutečnit v přírodě na Ranči na Horečkách. Přestože vše bylo připraveno
a přálo i počasí, byla tato akce na poslední chvíli z důvodu nepříznivě se vyvíjející situace
ohledně šíření nemoci Covid 19 bohužel zrušena.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům komise životního prostředí za jejich aktivní
přístup a i těm, kteří nám při naši činnosti pomáhají a fandí nám. Všechny občany Tiché bych
chtěla touto cestou poprosit o zajímání se o aktuální politiku odpadového hospodářství, kdy
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je zjevné, že netříděním se nám všem budou vytrácet penízky na navyšující se poplatky za
odpad, proto chci vyzvat tímto všechny k řádnému a co nejzodpovědnějšímu třídění.
Neopomíjejme i fakt, že předcházení vzniku odpadu je také to, že jej ani neprodukujeme,
resp. že jej „nekupujeme“ – papírové obaly, igelitové tašky, PET láhve.
Třiďme odpad!

Ing. Miroslava Butorová, komise životního prostředí

Mateřská škola a základní škola v Tiché
Jízda vesmírem
V mateřské škole každý týden probíráme nové vzdělávací téma a jedno z nich je i téma
Vesmír. Nabídka kosmického stanu nás proto oslovila a s radostí jsme jí využili. Této
vesmírné akce jsme se zúčastnili na konci měsíce ledna, a to v prostorách tělocvičny při
Základní škole Tichá.
Předškolní děti si mohly ještě před samotným zahájením vyzkoušet poskládat kosmické
puzzle – Američané na Měsíci, a poté byl vesmírný program zahájen. Děti se mohly dozvědět
základní kosmické názvosloví a několik zajímavostí o Zemi a Měsíci. Aby děti program lépe
zaujal, měl organizátor této akce připravenou i hezkou motivační pohádku s názvem „Zvířátka
a planeta Země“. Ve stanu poté děti s lektorem poznávali planety sluneční soustavy, ale
rovněž i zvířátka ve Vesmíru a první kosmonauty.
Na závěr celé vesmírné jízdy byly děti „začarovány“ do jednotlivých planet a zahrály si
mnoho her s tématikou Vesmíru.
Mgr. Pavlína Buchtová, vedoucí učitelka MŠ

Jak probíhá distanční výuka v 1. třídě?
Letošní prvňáčci jako jedni z mála školáků obdrželi osobně ve čtvrtek 28. ledna 2021 své
první pololetní vysvědčení. Všichni žáci udělali ve svém vzdělávání velký pokrok, i když to
mnohdy neměli vůbec lehké, a zaslouženě si odnášeli domů výborné hodnocení se samými
jedničkami.
Začátky školní docházky byly u některých malých školáků náročné a byly poznamenány
omezením předškolního vzdělávání již od jara minulého roku díky pandemii koronaviru. Holky
a kluci neměli zdaleka tak upevněné znalosti a návyky nutné pro bezproblémový start
v novém školním prostředí. Sotva se stačili během pár týdnů s novým prostředím sžít, došlo
opět k uzavření škol a zaběhlé zvyklosti se musely na nějaký čas změnit. Internet a mobilní
komunikace nebyly už jen nástrojem k hraní her, ale začaly pomáhat v této době při výuce na
dálku. Rodiče se po uzavření škol stali chtíc nechtíc velmi důležitým článkem vzdělávacího
procesu. Pomoc z jejich strany byla nutnou součástí, bez které bychom se neobešli. Žáci
pracovali doma naprosto skvěle, i když to bylo pro ně i jejich rodiče nesmírně náročné.
Dnes už jsou prvňáci opět ve škole, jsou mnohem samostatnější, znají spoustu písmenek,
přečtou slova i krátké věty, začínají psát psacím písmem, počítají. Přeji všem dětem, aby jim
radost z objevování nového vydržela co nejdéle, aby je škola bavila, a děkuji rodičům za
snahu a ochotu spolupracovat.
Mgr. Ivana Bednářová

Hudební výchova ve 2. třídě
Hlasová výchova a pěvecké činnosti mají v hudební výchově dětí mladšího školního věku
dominantní postavení. Nicméně současná situace nám stále nedovoluje jen tak si zpívat,
třeba jen pro radost. A tak s druháky využíváme vše ostatní – od artikulačních a rytmických
cvičení po hru na hudební nástroje. Oblíbeným nástrojem, který v HV využíváme jsou tzv.
BOOMWHACKERS. Nejdříve jsme se učili, jak správně nástroj držet, aby nám vydal ten
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správný tón. Dnes už umíme zahrát jako jedna kapela jednoduché lidové písně: Kočka leze
dírou, Ovčáci čtveráci nebo Běží liška k Táboru. Už teď se těšíme, že budeme moci naše
hudební dovednosti ukázat třeba rodičům.
Mgr. Lucie Dobiášová

Jak probíhá distanční výuka ve 3. třídě?
Po novém roce jsem se marně těšila na své třeťáky, abychom si popovídali, jak strávili
Vánoce, co nového jim Ježíšek donesl, a kde všude přes svátky byli. Naopak jsme opět usedli
před monitory počítačů a od té doby se stále učíme tzv.na dálku neboli distančně. Setkáváme
se spolu na dvě online hodiny denně – jednou ve skupince a jednou celá třída dohromady.
Nikdy to nenahradí plně výuku ve škole ani kontakt mezi dětmi … stýská se nám všem.
Naštěstí se můžeme aspoň vidět a slyšet. Některé žáky tak pravidelné hodiny donutí se učit
i doma a taky se žáci mohou zeptat na nejasnosti v učivu. Žáci pracují i asynchronně –
samostatně, kdy vyplňují různé pracovní listy, sledují výuková videa, mohou pracovat
v různých výukových programech nebo píšou domácí úkoly.
Snažím se dětem vyplnit i volný odpolední čas – například jsme v pracovních činnostech
vyhlásili soutěž o největšího, nejoriginálnějšího a nejmenšího sněhuláka, do tělesné výchovy
děti zasílají videa a fotografie, jak sportují a v klubu zábavné logiky si mohou podle různých
pravidel zahrát Člověče, nezlob se nebo karty. Tyto aktivity děti baví nejvíce. Přesto doufám,
že tento typ výuky brzo skončí, rodiče si oddychnout a ve škole bude opět rušno, tak jak to
má ve škole být.
Mgr. Markéta Tesarčíková

Distanční výuka ve 4. třídě
Někteří žáci mají zhoršený přístup k online výuce kvůli horší kvalitě připojení, kdy dochází
k výpadku přenosu obrazu a zvuku – lidově řečeno „seká se to“. Někdy to může být
i nedostatečným ICT vybavením. Část žáků trápí nevyhovující místo k učení s rušivými vlivy
ze strany rodiny. Při komunikaci žáků z takového prostředí s učitelem se tyto vlivy pak
přenášejí do živého vysílání. V konečném důsledku to pak znamená rušení všech přítomných.
Od žáků je vyžadováno mít zapnuté kamery. U jednotlivců s vypnutou kamerou během
výuky bývá zjištěna pouze fiktivní přítomnost, někteří zneužijí situaci k vlastnímu
neprospěchu. Tímto děkuji rodičům za pomoc a zajištění potřebného ICT vybavení, zapnutých
kamer a mikrofonů.
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Distanční výuka vyžaduje od učitele přípravu v předstihu minimálně jednoho týdne. Rodiče
i žáci obdrží emailem týdenní plán učiva ve Wordu, který si mohou vytisknout. Mají tak
možnost kontrolovat své děti, zda zadání plní.
Za čtvrtou IV. třídu mohu říct, že jsou šikovní, mnozí se aktivně hlásí a dělají radost nejen
sobě a rodičům. Přestože ze strany MŠMT byla doporučena online výuka v rozsahu dvou
hodin, po konzultaci s rodiči jsem k dispozici celé dopoledne, třetí a čtvrtou hodinu se
zúčastňuje denně 12 žáků ze dvaceti. Distanční výuka však nikdy plně nenahradí výuku
prezenční. Žákům velmi schází sociální kontakt.
Mgr. Darina Timková

Distanční výuka v 5. třídě (pohledem rodiče i kantorky)
Dívajíc se na tuto situaci z pozice rodiče, pak chápu rozpaky, vyčerpání, možná i nechuť
v tomto způsobu učení pokračovat. Nevidíme úplně pokroky navzdory veškeré snaze a času,
které se tomu věnují. Žáci už k počítači nesedají s chutí jako na jaře, není to nic nového.
Objevují se problémy se zrakem, zády, bolesti hlavy. Možností se fyzicky vybít a načerpat tak
novou energii je pramálo. Žákům chybí kroužky a hlavně kamarádi, spolužáci, denní
sdělování zážitků. Velmi negativně se u žáků projevuje ztráta sociálních kontaktů.
Ve stejné pozici jsem i coby učitelka. Neustále udržovat dětskou pozornost, měnit činnosti
tak, aby to bavilo děti i mě, je čím dál tím těžší. Naplnit vzdělávací cíle v celém rozsahu je
takto těžko dosažitelné. Ze všech webinářů a vzdělávacích akcí, s doporučeními z internetu
nabízím a sdílím s žáky nové nebo trochu jiné činnosti tak, abychom tyto cíle zvládli. Přesto
se v žádném případě nemůže vyrovnat prezenční výuce se všemi, tedy nejen edukačními,
ale i společenskými a výchovnými faktory.
Neustálé prodlužování nouzového stavu a restrikce bere chuť do práce. Shrnuto – způsob
výuky se technicky vylepšil, žáci se rozvíjejí především v dovednostech práce na počítači,
mobilním telefonu, sociálních sítích. Znalosti, obyčejné používání selského rozumu, rozvíjení
logického myšlení rostou pomaleji, než by se očekávalo. A při veškeré snaze – přímý kontakt,
možnosti používat kartičky, skupinovou výuku, běhací diktáty a další jim podobné metody,
které rozvíjejí další složky dětské osobnosti – přes bariéru počítačů nelze. Výsledky ukáže
čas, v našem ročníku i komplexní srovnávací test.
Mgr. Marcela Žingorová

Planetárium ve školní družině
V této obtížné době za přísných epidemiologických
podmínek proběhl ve školní družině týden „Ve vesmíru“,
který byl ukončen projektem „Planetárium“. Žákům jsme
se
snažily
přiblížit
vesmír
v podobě
prací
s encyklopediemi, malováním planet, tvořením
vesmírných raket, promítáním pohádky o vesmíru.
Tento zábavný týden jsme zakončili návštěvou pana
Šáška, který s sebou přivezl nafukovací stan v podobě
planetária. Umístili jsme ho a nafoukli v tělocvičně.
Uvnitř stanu se promítala projekce a žáci se dozvěděli
informace o sluneční soustavě, o Zemi a Měsíci, jejich
pohybech a taky kosmonautice. Žáci si také mohli
vyzkoušet kosmické hry, živý vesmír, vesmírná čísla
a kalendář. V závěru akce se žáci pokusili poskládat
vesmírné puzzle. Věříme, že tento týden byl velice přínosný a zajímavý nejen pro žáky.
Kateřina Kociánová, Veronika Pitrová
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Zápis žáků do 1. třídy ZŠ
pro školní rok 2021/2022 se uskuteční

ve čtvrtek dne 8. dubna 2021
v budově Základní školy v Tiché.
Zápis je rozdělen na dvě části, formální a motivační část, což je rozhovor s dítětem zaměřený
na orientační posouzení školní připravenosti. K zápisu se v doprovodu zákonných zástupců
dostaví děti, které k 31. srpnu 2021 dovrší 6 let a také děti, kterým byla v minulém školním
roce odložena povinná školní docházka.
K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Otázku, co má dítě zvládat před nástupem do školy, pomůže rodičům předškoláků
zodpovědět ,,Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, které bylo sestaveno
ministerstvem školství. Tento dokument mohou rodiče najít na internetu, v mateřské škole
a také byl rodičům předškoláků zaslán emailem spolu s dalšími informacemi.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, mohou zákonní zástupci požádat
o odložení školní docházky. V tomto případě je nutné škole doložit doporučující posouzení
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálněpedagogického centra), a také odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Budeme velmi rádi, bude-li možné uskutečnit zápis s osobní přítomností dětí. Vzhledem
k současné mimořádné situaci však může dojít v organizaci zápisu ke změnám, o kterých
Vás budeme informovat.
pedagogové ZŠ Tichá

Sbor dobrovolných hasičů obce Tichá
Činnost JSDH TICHÁ v roce 2020
Jednotka zařazená do kategorie JPO V pracovala po celý rok v počtu 13 členů, a to ve
složení: Hoffmann Michal, Kundrát Ladislav, Kovář Radim, Žižka Petr, Kocián Milan, Štefek
Stanislav ml., Lukeš Martin, Špaček Josef, Kovář Michal, Piskoř Libor, Šrámek Stanislav ml.,
Knoll Zbyněk a Vašinek Tomáš.
Po celý uplynulý rok jsme měli ve svém vozovém parku k dispozici dva zásahové vozy,
VW transporter a DA 12 Avia. Ta byla v měsíci listopad odhlášena z výjezdu jednotky a je
garážována na krytém a suchém místě mimo hasičskou zbrojnici. Místo Avie nám do
hasičárny přibylo zcela nové vozidlo CAS 20 T815-7, které pro užívání jednotky zakoupila
z vlastních finančních prostředků obec Tichá. S cisternou se zároveň zakoupila spousta
dalších věcných, technických či osobních prostředků, které jsou umístěny na CAS a patří do
výbavy tohoto druhu vozidla. Čerpání financí bylo v souladu s předem schváleným rozpočtem
obce Tichá na rok 2020. Hospodaření bylo pod bedlivým dohledem starostky obce, účtárny
a finančního výboru obce Tichá. Finanční prostředky se využívaly na tyto účely:
- energie a provoz hasičárny (plyn, voda, elektřina), vybavení
- PHM, provoz a údržba strojní služby
- výzbroj, výstroj a OOP členů jednotky
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- údržba, opravy a provoz technických prostředků
- školení, kurzy, výcviky, vzdělávání
- cestovné, refundace mezd a jiné výdaje.
Na katastrálním území obce Tichá bylo v uplynulém roce nahlášeno a evidováno rovných
50 událostí, z toho naše jednotka byla povolána / účastnila se 29 událostí. Co se počtu
událostí týká, byl to rok rekordní, což z dostupných záznamů nebylo v žádném předešlém
roce. První výjezd roku 2020 nedal na sebe dlouho čekat a padl na datum 17. ledna. Jednalo
se o noční požár odpadu na zahradě, kde nakonec vše dopadlo bez jakékoliv újmy na zdraví
i finanční škody. Po tříměsíční odmlce jsme v průběhu tří dnů byli povolaní k dalším dvěma
požárům. Jeden požár v noci zachvátil dřevěnou boudu na dolním konci. Na místo události
jsme dojeli první společně s JSDH Frenštát p. R., ale chatka byla už v takových plamenech,
že se na ní už nedalo nic zachránit. O tři dny později v odpoledních hodinách požár zasáhl
pracovní stroj v objektu bývalého areálu Loana. Jednotka byla na místě události v pořadí jako
druhá a zasahovala pouze jako pomocná síla v dýchacích přístrojích. V průběhu roku jsme
taktéž vyjížděli k čerpání vody ze sklepů, stavění hráze z pytlů s pískem, čištění kanálů
a studní, neakutní likvidaci hmyzu a vykazovali preventivní činnost včetně dalšího plnění pytlů
s pískem, který je uložen v obecních skladech pod školkou. 12. září se jednotka zavázala
k organizaci statických i dynamických ukázek na místním fotbalovém hřišti. Osloveno k
účasti s ukázkou bylo více než 10 složek z řad IZS. Po dlouhých a otevřených jednáních
většina z nich musela bohužel odmítnout účast z preventivně hygienických důvodů
v souvislosti s Covidem 19. Tímto naše jednotka dostala dva nelehké úkoly. Při jedné
z dynamické ukázek byla v součinnosti s JSDH Frenštát p. R. u vyproštění zraněných osob
z havarovaného vozidla. A na závěrečné ukázce, kterou v ten den gradoval celý program,
byla součinnost s JSDH Kozlovice a JSDH Trojanovice u zásahu na hořící velkoobjemovou
nádobu na odpad. Závěr roku byl ve znamení “větrných“ zásahů. Ve dnech 28. - 29.
prosince jsme v rozsahu 20 hodin vyjížděli ke třem událostem na odstranění nebezpečných
stavů a tím byly popadané stromy na silnicích i v blízkosti obydlí.
Z hlediska plánů na rok 2020 jsme nesplnili účast na hromadném darování krve, kdy jsme
museli 2x v průběhu roku od tohoto záměru upustit z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace Covid. Co se zcela určitě povedlo, je naplnění odborné přípravy a plné nasazení
členů jednotky u všech druhů událostí. Taktéž velkým úspěchem je, že se zdárně a bez
problémů podařilo do konce měsíce listopad převzít novou CAS T815-7 od firmy THT Polička.
Velkou zásluhu na tom měl Kundrát Ladislav jako zodpovědná osoba, starostka obce
Michaela Štefková, zastupitelstvo obce Tichá, finanční výbor a další lidé, kteří jakkoliv přispěli
k realizaci tohoto nevídaného projektu na obecní úrovni.
Jako příslib do budoucna vidím postupné oslovování k úzké spolupráci a výpomoci již
pomalu dospívajících členů z řad mládeže k různým aktivitám v součinnosti s jednotkou.
Vážení občané, chtěl bych poděkovat vám všem za přízeň, podporu, pomoc a součinnost
při našich činnostech. Podotýkám, že jsme tady pro Vás a vše děláme dobrovolně bez nároku
na jakoukoliv finanční odměnu. Pokud to situace dovolí, nachystáme další prezentaci jednotky
pro veřejnost již v tomto roce.
Michal Hoffmann, velitel JSDH Tichá
***********************************************************************************************
Přeji všem členům a Vašim rodinám vše dobré v roce 2021, pohodu, štěstí a hlavně pevné
zdraví. Těším se na osobní setkání v brzké či vzdálenější době.
Stanislav Šrámek, starosta SDH Tichá
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Spolek Tichánek
 Komunitní projekt stále běží a pokud nám vládní opatření dovolí, vyrazte s námi na
čerstvý vzduch, přijďte se něco dozvědět o přírodě a přispějte k návrhu a uspořádání
relaxačních prvků veřejného prostoru na trase Tichá - Frenštát p. R. v lokalitě ,,U Kříže“
tzv. U Dubínka. Přednášku o přírodě Vám odprezentuje p. Radim Vaněk. Akce se koná
v pátek 26.3.2021, v 15:30 hod, sraz U Dubínka. Všichni jste srdečně zváni😊
 Bazárek dětských věcí - JARO se uskuteční v termínu od 23.3. do 26.3.2021 v KD Tichá.
Začátkem března sledujte webové stránky Tichánku, kde bude následně určeno s ohledem
na platném Covid-19 opatření, zda-li bude na bazárku pouze dětské oblečení nebo bude
možné nabízet i další věci jako hračky, kola, a jiné. Plakát viz dále ve zpravodaji.
 Věda a technika svými přínosy na jedné straně zajišťují nebývalý nárůst životní úrovně
naší civilizace, ale na druhé straně devastované životní prostředí, hektické tempo, stresy
a jiné dopady konzumního způsobu života, vyvolávají stále závažnější individuální
problémy. Přibývá alergií, zhoubných onemocnění, jako mozkové mrtvice, infarkty,
nádorové a další choroby, které ohrožují šťastný život a zkracují průměrný věk
populace. Světový den zdraví byl vyhlášen 7. 4. 1950, kdy také vznikla Světová
zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Ke Světovému dni
zdraví se připojují mnohá města, instituce a organizace na celém světě. Společným
záměrem všech aktivit je upozornit na důležitost zlepšení zdraví všech obyvatel a
nabídnout konkrétní kroky, které mohou přispět ke zdraví. Ve stanovách spolku máme také
podporovat zdravý životní styl, a proto se chceme k tomuto Dni zapojit také. Nabízíme
pohled na zdraví i z jiné stránky než medicínské. Pokud nám epidemiologická situace
dovolí v neděli dne 11. dubna 2021 v místním KD Tichá proběhne osvětová činnost na
podporu zdraví – Festival alternativních terapií.
 Na tento festival nám potvrdila účast uznávaná odbornice na fitoterapii a gemmoterapii
paní Mgr. Jarmila Podhorná, která bude mít přednášku právě o gemmoterapii (výtažky
z pupenů rostlin, hlavně stromů a keřů).
 Druhým hostem bude Ing. Bohdan Matwikow, který se již 25 let zabývá celostní
medicínou a léčbou civilizačních nemocí pomocí stravy.
 Třetím hostem bude paní Gábina Lataníková, která se zabývá osobním rozvojem, něco
jako "jak vést zdravý a šťastný život".
 Po přednáškách hostů bude možné si zakoupit jejich prezentované výrobky. Před
termínem sledujte https://tichanek.iplace.cz nebo webové stránky obce Tichá, kde bude
uveřejněn plakát a podrobnější informace k této akci. Pokud by se z důvodu vládních
nařízení festival nemohl uskutečnit, pokuste se alespoň ve středu 7. dubna na Světový
den zdraví na chvíli zastavit a zamyslet se, co pozitivního byste každý sám mohl
vykonat pro udržení svého zdraví. A třeba to může být i jen maličkost, změna stravy,
víc pohybu, samovyšetření nebo naplánování pravidelných návštěv u lékaře.
 Z důvodu pokračující spolupráce se vzdělávací agenturou Marlin s.r.o. se můžete přihlásit
na nový kurz Vracíte se po rodičovské dovolené zpátky na trh práce? V rámci tohoto
kurzu mohou nezaměstnaní nebo osoby pečující o dítě do 15 let věku absolvovat aktivity,
které jim usnadní snadnější návrat na trh práce a také jim pomohou se zorientovat, kam
se na trhu práce vydat. Více informací naleznete na samotném plakátu – dále ve
zpravodaji. Tento kurz se uskuteční v obci Tichá v prostorách OÚ (Klub důchodců).
 Další otevřený kurz je „Účetnictví a daňové evidence“. Podrobnosti viz. plakát.
V případě zájmu či jiných otázek na spolek Tichánek kontaktujte:
Mgr. Dana Kocourková, tel: 739 067 169, e-mail: tichanekos@email.cz
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ZO Českého zahrádkářského svazu Tichá
V roce 2020 jsme ale kvůli koronavirovým omezením museli zrušit nejednu akci. Pečlivě
připravovaný výlet zahrádkářů na jižní Moravu, tradiční výstava ovoce a zeleniny nebo nová
akce „Burza sazenic a pokojových rostlin“ k naší velké lítosti neproběhly. Skvělou atmosféru
mělo naše posezení u kytary v sadu nebo exkurze do dendrologické zahrady pana profesora
Baara. Pokud bylo možno, pilně jsme pracovali v sadu, v domě zahrádkářů, i při moštování
ovoce spoluobčanům. Také jsme vysadili pár nových stromečků v sadu.
Koronavirus ale stále tlumí naši spolkovou činnost. V tuto dobu bychom již měli plánovat
naši výroční schůzi, ale zatím to situace nedovoluje. Jen telefonicky předběžně domlouváme
a plánujeme termín schůze na 14.5.2021. Snad na jaře pandemie začne ustupovat. Můžeme
jen zavzpomínat, v jak úžasném duchu proběhla loňská „výročka“. Spojili jsme ji
s ochutnávkou vína a s exkurzí po historických sklepech domu zahrádkářů. Náš
místopředseda pan Ing. Jiří Trinkewitz zajistil cimbálovou hudbu, která po schůzi hrála
k poslechu i tanci.
Ve škole u mých druháčků vidím jako problém nedostatek společenských kontaktů, zákaz
zpěvu i tance. Což teprve naše starší generace, zejména důchodci - ti postrádají sociální
vazby a spolkovou činnost ještě více. Proto musíme doufat a věřit, že naše těžká „doba
roušková“ brzy pomine a my se budeme moci radovat nejen z našich zahrádek, ale i z naší
práce v zahrádkářské organizaci.

Aktivní činnost
zahrádkářů v Tiché
v uplynulém období byla
ohodnocena
ČZS stříbrnou medailí.
Lenka Mladěnková,
jednatelka ČZS Tichá
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Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá
Těžce se hodnotí uplynulý rok z pohledu toho, jak se nám podařily zorganizovat akce
konané Unii rodičů, když se podařila realizovat pouze jediná. Alespoň že to byla ta největší,
byť pořadatelsky náročná, ale s tou nejlepší odměnou v podobě rozzářených očí v prostorách
celého kulturního domu. To si vždy můžeme s radostí říct, že to stálo zato. Řeč je o dětském
Maškarním plese, který si již vybudoval své pevné místo v kalendářích naší obce a účast bývá
vždy více než hojná. Žel, celý svět se změnil, ostatní akce musely být zrušeny a naše činnost
byla omezena na nákup odměn pro děti a pořízení různých pomůcek pro zpříjemnění času
při pobytu v MŠ, ZŠ či školní družině. Co je horší, že ta paralýza, ve které jsme se ocitli, se
začíná stávat normálem a je otázkou, kolik akcí plánovaných na rok 2021 se podaří realizovat.
My jsme optimisté a pevně věříme, že restart započne Dětským dnem a na něj budeme moci
navázat dalšími akcemi.
Děkuji všem za podporu, těším se na další spolupráci jak s rodiči, tak se zástupci ZŠ a MŠ
a nám všem přeji hlavně mnoho již zmiňovaného optimismu.
Veškeré informace ohledně naší činnosti, finančního hospodaření, fotogalerie, ale i kontakty
naleznete na našich webových stránkách https://zsticha-unierodicu.webnode.cz/.
Radim Krpec, předseda Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá
***********************************************************************************************
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SK Tichá - FOTBAL

www.fotbalskticha.cz
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Los soutěží JARO 2021
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Fotbalový KVÍZ

Fotbalová OSMISMĚRKA
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Portáši – starobylá stráž místního kraje
V roce 1638 nařídil císař Ferdinand III.
Zemskému hejtmanovi hraběti Salmovi, aby
nechal odvést sto mužů do ochranného sboru
„Věrných Valachů“. Přitom ho důrazně nabádal,
aby při formování sboru dával pozor
a rozeznával Valachy věrné a spolehlivé od
nespolehlivých.
Hlavní povinností portášů bylo potírání
zločinnosti a zbojnictví. Když ustalo loupežnictví,
věnovali se portáši všeobecnému policejnímu
dohledu, v pozdější době vodili zločince
a doprovázeli oddíly vojáků, kteří mašírovali do
války. Zločince, který se vzpouzel, mohli i zabít.
Za to portáš odpovídal jen svým nadřízeným, ne
soudu.
Od začátku spadalo rozhodování ve věcech portášů císaři. Když se situace v zemi uklidnila, byl
sbor rozpuštěn, ale jakmile se zločinnost zvedla nebo hrozily vpády, byl znova zřizován. Císař se
sboru nakonec zbavil s odkazem, že je to orgán spíše zemský než císařský. Moravský zemský sněm
potom svolával nebo rozpouštěl sbor portášů podle uvážení až do roku 1717, kdy bylo rozhodnuto,
že portáši budou fungovat jako stálý bezpečnostní sbor a bude mít stálou vnitřní organizaci. Sbor byl
rozdělen na desátnictva podél velké části moravsko-slovenské hranice. Nejvyšším představitelem
sboru byl Lajtnant, neboli poručík, pod kterého ještě spadal Feldbáb, neboli šikovatel.
Sídla desátnictev se měnila, nejstabilnější však bylo na Čeladné, dále například ve Valašské
Bystřici, na Hutisku nebo ve Velkých Karlovicích. Z blízkého okolí jsou ve spisech uvedeni portáši,
kteří pocházeli z Čeladné, Kunčic, Tiché, Frenštátu, Lichnova Kozlovic, Metylovic, Palkovic, Hukvald.
Zajímavá byla výzbroj portášů. Nosili krátkou ručnici, obušek čili valašku, někteří krátké šavle, přes
rameno sajdák na chleba nebo provazy na svazování zločinců. Dále měli polní flašku (čutoru) a nosili
také toulec na prach a olovo. Oblékali se do obyčejného místního kroje, aby splývali s ostatními.
Odznaky své hodnosti nenosili, protože se navzájem znali. Roku 1830 pak byli portáši zrušeni,
protože už stáli zemskou kasu hodně peněz.
Čas novodobých portášů nastal až v roce 2002, kdy se skupina chlapů z Valašska domluvila na
tom, že by bylo pěkné znovuobnovit portášskou tradici a připomenout lidem místní bohatou historii
a tak byl roku 2003 znovu postaven
Valašský sbor portášský, který má
hlavní sídlo ve Valašské Bystřici
spolu
se
stejnojmenným
desátnictvem.
Dále
funguje
desátnictvo Čeladénské a Rusavské.
Sbor čítá nyní okolo 45 členů.
Nynějším posláním valašského
sboru portášského je zachovávání
tradic, můžete nás tak potkat na
horských pěšinách a různých
kulturních či folklórních akcích.
Pokud jsou mezi Vámi takoví, kterým
se toto období historie zdejšího kraje
líbí, budeme rádi, pokud se k nám
přidáte.
Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese portasi.celadna@email.cz a více si o historii portášů
a o nás, můžete přečíst na www.portasi.cz.
Lukáš Kollárik
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Moravskoslezský kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p.
nebo Českého statistického úřadu
určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných
listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021.
Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky
Frenštát pod Radhoštěm
Frýdlant nad Ostravicí
Čeladná
Kopřivnice
Nový Jičín 1
Příbor

Adresa pobočky
Nám. Míru 22, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Poštovní 310, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
č.p. 643, 739 12 Čeladná
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
K Nemocnici 206/11, 741 01 Nový Jičín
Jičínská 240, 742 58 Příbor

Telefon
954274401
954273911
954273912
954274221
954274101
954274258

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
ČSÚ Ostrava

Repinova 2661/17, 702 03 Moravská Ostrava

595131223
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