Slovo starostky
Ledy se prolomily a kry odplouvají
Dlouhodobě plánovaná „Stezka pro chodce a cyklisty“, jež má spojovat a především
zajišťovat v rámci veřejného zájmu zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti
chodců a cyklistů jako účastníků silničního provozu mezi Tichou a Frenštátem, dostává již
pevné obrysy.
Vybudování stezky o šíři 2,5 m, která bude splňovat parametry pro smíšený pohyb chodců
a cyklistů, má podporu široké veřejnosti nejen z Tiché. Prvotní požadavky na vybudování
cyklostezky vzešly již z dotazníkových šetření a anket v letech 2016 a 2017. V roce 2018 byla
vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení. V roce 2019 byla trasa cyklostezky
zanesena do územního plánu obce Tichá, čímž se již nyní budoucí stavba může označovat za
stavbu veřejně prospěšnou. Trasa je jednoduše popsatelná. Cyklostezka bude umístěna po
pravé straně podél hlavní komunikace vedoucí z Tiché do Frenštátu, prochází i podél
parkoviště před frenštátským hřbitovem a dále pokračuje v trase nyní stávajícího panelového
nevhodného chodníku vedoucího od frenštátského hřbitova k areálu bývalé Loany. Roky 2019
a 2020 patřily intenzivním vyjednáváním o vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům,
jež mají trasou cyklostezky být zasaženy. Nyní na jaře 2021 došlo k oboustranné dohodě
s většinovým vlastníkem dotčených pozemků Zemědělské Pozemky a.s., potažmo RenoFarma
Javorník a.s. Poslední jednání, kterého se účastnil samotný jednatel pan Dvořák, bylo velmi
vstřícné, konstruktivní. Dojde ze strany obce k vypořádání pozemků pod samotnou
cyklostezkou a plánovaným chodníkem před bývalým areálem JZD v Tiché, ale např.
i pozemků pod panelovou cestou, která zajišťuje příjezd nejen rybářů k Tichavskému rybníku.
Oproti tomu obec nabídla pozemky, jež slouží jako přístupová cesta k samotnému areálu
„bývalé cihelny“ RenoFarma. V rámci budoucí spolupráce firma RenoFarma nabídla své
služby, například obhospodařování některých zemědělských pozemků, manipulace (nakládky,
vykládky), mulčování, přeprava kontejnerů se spodním hákem, vážení na mostní váze,
přistavení cisterny na užitkovou vodu, darování uzrálého hnoje z podestýlky na zahrady,
darování věcných cen na společenské akce apod.
Velice s povděkem kvituji vstřícný krok zastupitelstva města Frenštát p. R., které taktéž
svým usnesením odsouhlasilo majetkoprávní vypořádání s firmou Zemědělské Pozemky a.s.
pod částí výše zmiňovaného panelového chodníku, a dalo tím najevo, že záměr zajištění
řádného a bezpečného přístupu pro pěší a cyklisty ke frenštátskému hřbitovu patří mezi priority
města.
A tak pevně věřím, že s příchodem jara, přibývajícím teplem, kry budou rozpouštěny a bude
navázáno na plynulý postup dalších prací, jež s plánovaným budováním „Stezky pro chodce
a cyklisty“ mezi Tichou a Frenštátem p. R. souvisí.
Mgr. Michaela Štefková, starostka
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Informace Obecního úřadu
USNESENÍ ze zasedání č. 18 Zastupitelstva obce Tichá ze dne 22. 3. 2021
•

18/289a Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí doručení čtyř nabídek na odkup speciálního hasičského
vozidla AVIA A31 DA12, rok výroby 1991, které je pro činnost obce dále nepotřebné.

•

18/289b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje prodej speciálního hasičského vozidla AVIA A31 DA12,
rok výroby 1991, dle nejvyšší cenové nabídky, jež splňuje požadavky záměru prodeje, schváleného
zastupitelstvem obce Tichá. Vozidlo bude prodáno obci Drahanovice, sídlem Drahanovice 144, 783 44,
okr. Olomouc pro účely JSDH.

•

18/289c Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření kupní smlouvy s obcí Drahanovice IČO 00298841
a pověřuje starostku obce Tichá podpisem této smlouvy, a to za celkovou nabídkovou cenu 62.900 Kč
včetně DPH, včetně zajištění předání vlastního vozidla.

•

18/290a Zastupitelstvo obce Tichá neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1557/5 v k. ú. Tichá na
Moravě. Jedná se o pozemek, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 338 m2, která je zpevněna
loženými panely. Pozemek zajišťuje přístup k nemovitosti na pozemku parc. č. 1572 v k. ú. Tichá na Moravě,
který je ve vlastnictví: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 303,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Nadále musí být zajištěna obslužnost tohoto pozemku.

•

18/290b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr odkupu pozemků viz specifikace v tabulce – záborový
elaborát pro plánovanou cyklostezku ve směru Tichá – Frenštát p. R. ve vlastnictví Zemědělské Pozemky,
a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, a to v celkové výměře 2964 m2. Výkupní cena bude předmětem
dalšího jednání.
Parc. č. k.ú.
Tichá na Moravě

Celková výměra parcely (m2) Výměra ploch k odkupu
k záboru cyklostezkou (m²)
1768/80
orná půda
2819
163
2506/28
orná půda
277
277
1769/4
trvalý travní porost
2179
96
1772/8
ostatní plocha
1732
64
1771/1
ostatní plocha
4416
176
1821/2
orná půda
12295
330
2506/24
ostatní plocha
467
467
2506/25
ostatní plocha
438
438
1768/78
orná půda
4928
205
1768/79
orná půda
22845
251
1769/1
orná půda
6025
269
1769/3
trvalý travní porost
856
144
1772/7
ostatní plocha
164
9
1821/4
orná půda
3814
75
Celkem
2.964 m2
z toho je: orná půda:
1.570 m2
trv. trav. porost: 240 m2
ostatní plocha: 1.154 m2
Za cenu stanovenou znaleckým posudkem - dle dalšího jednání.
druh pozemku

•

18/290c Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr odkupu pozemků parc. č. 1565/1 v k. ú. Tichá na Moravě,
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 125 m2 a 1565/2 v k. ú. Tichá na Moravě, ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 929 m2 ve vlastnictví Zemědělské Pozemky, a. s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice. Pozemky
zajistí přímý přístup k Tichavskému rybníku z komunikace č. III/4848. Výkupní cena bude předmětem dalšího
jednání.

•

18/290d Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje podání Žádosti o zmírnění podmínek programu a změnu
smlouvy na základě Smlouvy č. 02016/2017/RRC, ve znění uzavřených dodatků, uzavřené mezi obcí Tichá
a Moravskoslezským krajem, sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava na realizaci projektu „Cyklostezka Frenštát
– Tichá - Vlčovice“.
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•

18/291a Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí, že byl dne 22.02.2021 předčasně ukončen příjem žádostí
o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí, poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR
- SFŽP, Výzva č. 3/2020, podoblasti 1.3.C a 1.2.D, z důvodu vyčerpání alokace.

•

18/291b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Projekt 2010,
s. r. o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 48391531, DIČ CZ48391531, jehož předmětem
je pozastavení veškerých činností sjednaných smlouvou o dílo, a to na dobu min. 12 kalendářních měsíců.
A pověřuje starostku obce k jednání se zhotovitelem a k podpisu Dodatku č. 1.

•

18/291c Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2021 vyhlášeného Moravskoslezským krajem na realizaci projektu
"Komunitní dům, Tichá, č. p. 243". Maximální možná výše dotace činí 70% z celkových uznatelných výdajů,
max. však 400.000 Kč.

•

18/292 Zastupitelstvo obce Tichá se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovými finančními náklady
předmětu plnění akce "Obec Tichá - Rekonstrukce ZŠ Tichá - otopná soustava, družina, jídelna"
a poskytnutou dotací Ministerstva financí v rámci podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí" do plné výše z vlastních zdrojů.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemků:
- parc. č. 1563/1 (1.025 m², ost. komunikace, ost. plocha),
- parc. č. 1576/27 (647 m², manipulační plocha, ost. plocha),
- parc. č. 1558/44 (617 m², orná půda),
všechny k. ú. Tichá na Moravě. Žádné z uvedených pozemků nejsou vedeny v Pasportu komunikací obce Tichá;
a parc. č. 1558/85 (10.008 m², orná půda) v k. ú. Tichá na Moravě.
Za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

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

USNESENÍ ze zasedání č. 19 Zastupitelstva obce Tichá ze dne 21. 4. 2021
•

19/296 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje odkup pozemků parc. č. 2090/31 o výměře 788 m2, 2090/39
o výměře 1360 m2 a 2090/51 o výměře 2180 m2 vše lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa
v k. ú. Tichá na Moravě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Nové Město, Praha 2, v nabídkové kupní ceně za předmětné pozemky 125.000 Kč a pověřuje
starostku obce podpisem kupní smlouvy.

•

19/297 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Projekt 2010,
s. r. o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 48391531, DIČ CZ48391531, jehož předmětem
je ukončení smlouvy o dílo ke dni 23.03.2021 a pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 1.

•

19/298 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ 70890021, DIČ CZ70890021, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v rámci stavby "Chodníková
tělesa v Tiché, Dům č. p. 35 - zastávka Pod Hůrkou, Zastávka U lomu - Travertinová kaskáda" spočívající
v umístění chodníku na části pozemku parc. č. 2507/8 vodní plocha v k. ú. Tichá na Moravě, a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.

•

19/299 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.

•

19/300 Zastupitelstvo obce Tichá neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 429 v k. ú. Tichá na Moravě ostatní plocha - ostatní komunikace a doporučuje vzejít v jednání s žadatelem o možnosti stavebních úprav
vhodných pro obě zainteresované strany.

•

19/301a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1651/26 o výměře 8240 m2
orná půda. Za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

•

19/301b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr odkupu pozemků parc. č. 67/30 o výměře 589 m2 ostatní
plocha, manipulační plocha a parc. č. 2506/18 o výměře 343 m2 ostatní plocha - ost. silnice, vše v k. ú. Tichá
na Moravě ve vlastnictví RenoFarma Javorník, a. s., Lichnov 47, 742 75 Lichnov a Zemědělské Pozemky,
a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice.

-3-

duben 2021
•

19/301c Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr propachtování zemědělské půdy ve vlastnictví obce
Tichá, a to pozemků parc. č. 1558/36, 1558/66, 1558/84, 1558/85, 1558/86, 1558/89, 1558/99, 1578/11, 1578/14,
1578/17, 1578/35, 1578/37, 1578/44, 1595/104, 1595/98, 1651/18, 1651/36, 1651/7, 1657/10, 1657/6, 1765/19, 1767/2,
1768/51, 1768/52, 1768/53, 1768/61, 1768/62, 1768/63, 1768/64, 1768/69, 1799/17, 1799/21, 1799/23, 1799/3, 1799/4,
1799/9, 1805/1, 1805/2, 1805/3, 1805/4, 1805/5, 1805/6, 1805/7, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/6, 1807/1, 1872/2,
1885/2, 1885/3, 1885/4, 1885/6, 1885/8, 2034/8, 2035/22, 2035/26, 2035/28, 2066/12, 2158, 2160, 2161/2, 2161/24,
2161/25, 2161/26, 2161/29, 2161/30, 2161/31, 2161/32, 2161/37, 2161/40, 2172/1, 2172/10, 2185/3, 2185/4, 2188/17,
2188/18, 2188/19, 2188/21, 2188/34, 2188/36, 2188/39, 2188/40, 2188/41, 2188/50, 2215/20, 2215/21, 2258/17,
2311/17, 2311/3, 2311/4, 2503/5, o celkové výměře 13,057 ha, s dobou nájmu - neurčitá, s výpovědní lhůtou

1 rok. Minimální výše pachtovného je stanovena v částce 3 000 Kč/ha/rok.
•

•

19/301d Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje záměr prodeje pozemků:
- parc. č. 1563/1 (1.025 m², ost. komunikace, ost. plocha),
- parc. č. 1576/27 (647 m², manipulační plocha, ost. plocha),
- parc. č. 1558/44 (617 m², orná půda),
všechny k. ú. Tichá na Moravě. Žádné z uvedených pozemků nejsou vedeny v Pasportu komunikací obce
Tichá. Za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

•

19/302 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí rozhodnutí starostky obce Tichá č. 282 - 302/2021, vyjma
rozhodnutí č. 290/2021.

•

19/303a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o zabezpečení sběru,
předpravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Tichá s AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o, se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 49356089, DIČ CZ49356089
a pověřuje starostku obce Tichá podpisem Dodatku č. 1.

•

19/303b Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/ONJ/1441/2021-ONJM SBP-17/2021-Kv, týkající se
pozemku parc. č. 1019 v k. ú. Tichá na Moravě, vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, v účetní hodnotě 16.600 Kč, a to včetně zavazujících a omezujících podmínek
a sankčního ujednání (viz čl. IV. smlouvy) a zřízení věcného práva k pozemku (viz čl. V. smlouvy). A pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.

•

19/303c Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/ONJ/756/2021-ONJM SBP-2/2021-Kv, týkající se
pozemku parc. č. 289 v k. ú. Tichá na Moravě, vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, v účetní hodnotě 11.630 Kč, a to včetně zavazujících a omezujících podmínek
a sankčního ujednání (viz čl. IV. smlouvy) a zřízení věcného práva k pozemku (viz čl. V. smlouvy). A pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.

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

SDĚLENÍ starostky obce
V předchozím čísle Tichavského zpravodaje 01/2021 byl otištěn článek týkající se
pohřešovaných kartonových krabic zapůjčených spolu s putovní výstavou o TGM, která
probíhala od září 2020 v místní výstavní síni. Ač krabice dohledány nebyly a byly pořízeny ze
strany obce náhradní, jež zajistily řádný a bezpečný převoz expozice zpět do Prahy, autor
článku svou úvahou, svým kontextem zacílil, přestože jej k tomu vedly pouhé domněnky. Za
svou osobu musím konstatovat, že k otištění této formy článku nemělo dojít, čímž došlo z mé
strany k podcenění situace a možnosti následků, za což se tímto vroucně omlouvám.
Pevně věřím, že i přes toto nedopatření bude navázána opětovná dobrá spolupráce
s aktéry, jež zajišťovali plánované sportovní klání řeckořímského zápasu v kulturním domě na
podzim 2020.
Závěrem mohu pouze do budoucna konstatovat, že s ohledem na tiskový zákon je možné
některé články editovat, případně dle možného opodstatnění, i neotisknout.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Michaela Štefková
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TERMÍNY VÝVOZU POPELNIC
Svoz komunálního odpadu v naší obci provádí vždy v sudé středy firma AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Vyvážené 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
čárový kód, který je nutné nalepit na
popelnici. Popelnice bez červeného
čárového 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).

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.
********************************************************************************

Prosíme občany o průběžné hlášení případných poruch reproduktorů místního

rozhlasu a také poruch veřejného osvětlení, a to na tel. 556 858 128.

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

VÝZVA pro majitele psů:
Apelujeme na pejskaře, aby po svých miláčcích uklízeli - každý držitel či průvodce
psa je povinen na veřejných prostranstvích obce odstranit exkrementy, které zde Váš
pes ponechal! Pokud tak neučiníte, dopouštíte se přestupku proti veřejnému pořádku. Venčení
psů na zemědělských či lesních pozemcích musí respektovat tvorbu nulového obtěžování
vlastníků těchto pozemků.
Obec Tichá v tomto „pejskařům“ vychází vstříc a poskytuje na psí
exkrementy igelitové sáčky, které si v případě zájmu můžete zdarma
vyzvednout v podatelně Obecního úřadu v Tiché.
Zvláště v lokalitách Nivy a Žuchov dbejte na pohyb psů ve svém dosahu
tak, aby nedocházelo k poškozování soukromých pozemků a aby nebylo
zasahováno do práv vlastníků pozemků s ohledem i na samotné ponechávání
psích výkalů na místě samém. Není možné při venčení psa parkovat vozidla
na soukromých pozemcích bez souhlasu vlastníka. Je v rozporu se zákonem
o obcích, o ochraně zvířat proti týrání a o myslivosti, pokud se pes pohybuje
zcela na volno mimo dosah a povely jeho venčitele. Přestupkovým jednání se mimo jiných
stává i nahánění zvěře neodvolatelným psem.
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Jubilanti
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům
dožívajícím se významných životních výročí v měsících květnu a červnu 2021:
70 let

Vladimír Fojtík
Stanislava Jiskrová
Pavel Kuběna
Jana Morisová
Pavel Pustějovský
Ludmila Vroblová

75 let

Stanislav Červenka
Libuše Jurková

80 let

Vítězslav Havel
Marie Kurečková
Anna Zýrková

85 let

Bohumír Goch
Anna Murasová
Marie Vachunová

89 let

Jiřina Petrová

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

50 let manželství „ZLATOU SVATBU“ oslavili
Alojz a Danuše Borsíkovi
Jiří a Marie Jurkovi
BLAHOPŘEJEME !
***********************************************************************************************
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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(Novojičínský deník, 13. dubna 2021)
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Komise pro kulturu a historii
Zajímavost: Seznam živnostníků v obci Tichá v roce 1947
Autodoprava osobní
Bednáři
Holič - ondulace
Hostinští – hostinec obecní
– hostinec Fojtství
– hostinec na dolním konci
– hostinec Žuchov
Kamenolomy
Kováři a podkováři
Krejčovství pánské/dámské
Mlýny
Obuvníci
Pily
Řezníci a uzenáři
Prodejna Budoucnost
Obchod smíšeným zbožím
Stolaři
Trafiky

Peterek František (tel. 3)
Mužný Alois
Šrámek Jaroslav
Genserová Julie (č.p. 243, nájemce)
Štefek Karel (č.p. 261, nájemce)
Šťastný Jaroslav (č.p. 31)
Vašinková Anna (č.p. 208, majitelka)
Janda Alois (č.p. 252), Švrček N. (rolník)
Mičulka Hynek, Peterek Jan (č.p. 64)
Drozdová Milada, Havlák František (č.p. 187), Žáček Mikoláš
Javorek František (č.p. 40) Turek Eduard
Gajdušek Martin
Javorek František (č.p. 40)
Šťastný Karel (č.p. 31)
Mladěnka Bohumír (tel. 5), Hopp Bohumír, Fojtík Josef (č.p. 150)
Drozd Jan, Kovář Jan (č.p. 117), Holub Josef (č.p. 118)
Holubová Marie (č.p. 261), Peterek Jan (č.p. 64),
Šustala Jan, Šťastný Jaroslav, Vašinková Anna (č.p. 208)

Obchod hospodářskými stroji,
šicími stroji, jízdními koly,
Adamec Josef (tel. 2)
součástkami a jiným zbožím,
zámečnictví
Tichavská přádelna
Parma a spol., akc.spol. (tel. 8) – národní správa
(přádelna-barvírny-bělárna)
Moravskoslezské pletařské závody národní podnik (závod č. 7, tel. 158)
Moderna (pletárna)
Kuchař Jan (tel. 121)
Steklik František a syn (pletárna)
Steklik František a syn (tel. 134)
Spořitelní a záloženský spolek v Tiché (peněžní ústav)
Četnická stanice v Tiché
Lepařík Karel (velitel - vrchní četnický strážmistr)
Obecná škola v Tiché
Babinec František (ředitel školy)

Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce
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Mateřská škola a základní škola v Tiché
Po dobu uzavření mateřské školy Tichá jsme s pedagogickým sborem mateřské školy
zrealizovali distanční koncepci pro rodiče a děti, tzv. Mateřskou školu na dálku. Založili jsme
nově Facebook stránku a také interaktivní stránku v prostředí Microsoft Sway. Na tyto stránky
jsme denně vkládali edukativní a zábavný obsah pro děti. Plán realizací jsme přizpůsobili
třídnímu vzdělávacímu plánu, který byl každý týden rozmanitý. Každá paní učitelka natáčela
videa, a to z oblastí hudebně-pohybových či výtvarných. Natáčela se i loutková divadla,
malované čtení, vzdělávací videa (správný úchop tužky a uvolňovací cviky, dechová cvičení, aj).
Tyto aktivity jsme doplnili o pracovní listy na dané téma. Pro předškolní děti, které mají
předškolní vzdělávání povinné, byla rovněž připravena učební podpora, a to v podobě
pracovních listů, které byly zaměřeny na rozvoj sluchové analýzy/syntézy, grafomotoriky,
zrakového vnímání, předmatematických dovedností a dalšího. Distanční vzdělávání jsme
posílili o on-line výuku. Výuka probíhala dvakrát týdně přes aplikaci Microsoft Teams. I přes
uzavření mateřinky se domnívám, že díky tomuto nápadu zrealizovat školku na dálku, jsme se
mohli s dětmi vzájemně propojit a předat tak alespoň střípek nových poznatků a zábavy.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří s námi po celý čas výborně
spolupracovali a dávali nám pozitivní zpětné vazby.
Mgr. Pavlína Buchtová, vedoucí učitelka MŠ

Únor u Světlušek
Druhý měsíc v roce začal u Světlušek sportovně. S dětmi jsme se různou formou her
a pohybových aktivit seznamovali s druhy sportů.
I přesto, že se kvůli špatné situaci s COVID–19 neuskutečnil každoroční lyžařský kurz, kterého
se měly zúčastnit i děti ze
světlušek, tak nám počasí přálo
a sněhovou nadílku jsme si užili na
školní
zahradě
bobováním,
sáňkováním, koulováním, stavěním
sněhuláků, soutěží o největší
sněhovou kouli. Druhou polovinu
měsíce jsme se věnovali zdraví
a tomu, jak funguje lidské tělo.
S pomocí didaktických pomůcek,
pohybových a psychomotorických
her se děti seznámily a poznávaly
jednotlivé části těla.
V závěru měsíce jsme pro děti
uspořádali balónkový karneval, na
kterém jsme se rozloučili s paní učitelkou Kamilou, která odchází do jiné školky.

Únor u Cvrčků
V měsíci únoru jsme se s dětmi věnovali hned třem tematům, kterými byly – Rok, dny
v týdnu, měsíce, roční období; Karneval a masopust; Hokusy, pokusy. Celý měsíc jsme
doprovázeli novými písničkami, říkankami s pohybem, hudebně pohybovými hrami. Poprvé
jsme s dětmi zkusili rytmizaci za doprovodu hudebního podkladu, což mělo u dětí velký úspěch.
V polovině měsíce jsme pro děti v naší mateřské škole uspořádali „Karneval“. Děti i paní
učitelky se převlékly do nejrůznějších kostýmů, např. kovboj, Elsa, pirát, beruška, tygr, strom
apod. Nutno pochválit maminky a jejich fantazii, kostýmy se všem moc povedly. Děti si zahrály
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spoustu her zaměřených na pozornost, hbitost, vytrvalost, nechyběla také přehlídka všech
kostýmů.
Nejkladněji ze všeho hodnotím
poslední ze všech témat, kterým byly
pokusy. S dětmi jsme měli celý týden
plný pokusů, zkusili jsme si vyrobit
například
Newtonskou
kapalinu,
zapouštěli jsme barvy do mléka,
zkusili jsme obarvit vodu v kelímku
pomocí barev a kapesníků bez rukou,
vodovými barvami jsme kreslili do
sněhu, na papír jsme malovali slanou
vodou, což po zaschnutí způsobilo
krystalizaci. Děti si dokonce samy
vyrobily lávovou lampu, což mělo snad
největší úspěch. Celkově bych měsíc
únor zhodnotila velmi kladně, pro děti
byly naplánovány velmi kreativní a
zajímavé aktivity, učily se novým
poznatkům a zároveň se u toho bavily,
což je to nejdůležitější.
Barbora Rajnochová

Balónek – literární soutěž J. A. Komenského
Na sklonku loňského roku se nám povedlo
přihlásit naše dvě žákyně 4. třídy do literární soutěže
J. A. Komenského u příležitosti výročí úmrtí (350 let).
Námět lze právem považovat za velice originální,
který je v dnešní nelehké době motivován jedním
z citátů našeho velikého myslitele: „Komukoli
prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému
světu.“
Eliška vytvořila pohádku o tom, jak Oldřich
s Karlem
pomáhali
stařence
nanosit
dříví
k chaloupce, a o malé ztracené holce v lese, pro
kterou byli oporou při nalezení maminky. Aneta
vytvořila báseň s názvem Doba covidová, kterou si
čtenáři již měli možnost přečíst. Vytvořená literární
díla byla věcně oceněna včetně diplomu, který každá
z účastnic soutěže obdržela poštou. Spolek Balónek
z.s. sídlí v Ostravě – Mariánská Ostrava, je
provozovatelem serveru Balonek.cz a pořádá různé
akce a soutěže.
Foto: Eliška a Aneta při převzetí diplomu

Výtvarná soutěž s názvem „Příroda kolem nás“
Uprostřed letošního ledna jsme obdrželi emailem informaci o vyhlášení 21. ročníku soutěže
Příroda kolem nás, kterou organizuje Správa národního parku Podyjí. Ze čtvrté třídy se do
soutěže přihlásily Aneta Kuchařová a Eliška Rozumková. Zatímco Eliška se rozhodla pro
ztvárnění přírody v zimě, Aneta vdechla své práci zcela letní počasí, po kterém už všichni jistě
toužíme.
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Na výsledek hodnocení nebudeme čekat a rovnou se podělíme se čtenáři o estetický
zážitek. Nakonec to posuďte sami.

Západ slunce

Zimní pohádka

Distanční vzdělávání v 5. třídě
Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.
Tak podobně pokračuje i situace ve školství, kdy se děti nadále připojují k výuce online.
Bezpečně již zvládají práci v Teams, navíc mezi sebou komunikují i v soukromých chatech
nebo textovkami, vytvářejí tabulky, vyhledávají informace na internetu, vytvářejí komentáře
k obrázkům a podobně. V předmětu informatiky se zajisté velmi prakticky posunuli.
Motivace zlepšovat se, dál se vzdělávat a osvojovat si nové by však v grafu přímé úměrnosti
byla nižší a nižší s každým dalším dnem stráveným v sociální izolaci. Původní radost z toho,
že nebudou muset chodit do školy se změnila v potřebu udržet si každodenní rutinu chození
do školy, potkávání se, výměny zkušeností a zážitků a samozřejmě mnohem efektivnější výuky
prezenční. Až na výjimky dávají přednost vyučování ve škole a naštěstí se všichni denně
připojují mimo ojedinělých případů. Udržet pozornost a vytěžit ze všech zadání a úkolů co
nejvíce je poměrně těžké stejně tak, jako odevzdat všechnu zadanou práci včas.
Nicméně musím ocenit snahu dětí i rodičů a energii, kterou do školy online vkládají,
a doufat, že příští týdny ukáží, jak moc se takto naučili. Určitou pomocí je použití nového
vizualizéru, který učitelům pomůže názorně ukázat a vysvětlit práci a usnadnit tak učení
i dětem. Zčásti nové pomůcky. Nápomocná je i možnost osobních konzultací ve škole, které
budou, doufejme, brzy nahrazeny přítomností dětí ve škole. Bez dětí škola není úplnou školou.
Osobně se na ty „své děti“ velmi těším.
Mgr. Marcela Žingorová

Jak mohou rodiče podporovat samostatnost a zodpovědnost dětí?
Otázka, která je nyní v období distanční výuky dvojnásob aktuální. Jak to zařídit, aby se
děti mohly učit samostatně? Jak na ně přenášet zodpovědnost za proces i výsledky
vzdělávání? Co je reálné a co jsou jen těžko realizovatelné ideály? Co se vám osvědčilo?
Jak to vidím já?
Ve své praxi, kterou jsem mohla v uplynulých několika letech projít, jsem viděla velké rozdíly v
samostatnosti a zodpovědnosti dětí. Obě vlastnosti spolu z mého pohledu natolik úzce souvisí,
že i pro jejich rozvoj můžeme jako učitelé a rodiče používat stejné postupy. Než nabídnu
některé postupy, které z osobní zkušenosti považuji za funkční, zastavme se na chvíli u toho,
jak se taková samostatnost a zodpovědnost projevuje. Jaké dovednosti se snažíme u dítěte
rozvinout? Může jich být celá řada, nejen v závislosti na věku dítěte. Jsou to drobnosti i velké
věci.
-11-

duben 2021

Například:
• Samostatná příprava jednoduchého jídla, třeba kukuřičných lupínků s mlékem.
• Příprava stolu před jídlem, úklid po něm.
• Oblékání, svlékání, převlékání. To stejné s botami.
• Čištění zubů, mytí, sprchování, koupání.
• Pravidelné nastavení budíku pro ranní vstávání.
• Hlídání času odchodu k spánku.
• Plnění domácích úkolů, včetně hlídání termínů.
• Samostatná orientace v prostředí typu platformy TEAMS, školním emailu.
• Plánování vlastních aktivit pro daný den, týden, měsíc.
• Výběr aktivit k naplnění (učebních) cílů.
A co tedy z mého pohledu funguje?
• Věřit, že to dítě/žák zvládne.
• Srozumitelně komunikovat, stanovení cíle (zadání).
• Podporovat motivaci dítěte/žáka.
• Nechat dítě/žáka jít vlastní cestou.
• Omezit rady.
• Nechat dítě/žáka prožít neúspěch a poučit se z chyb.
• Nechat dopadnout přirozené důsledky.
• Poskytovat popisnou zpětnou vazbu s doporučeními, co lze příště udělat lépe.
• Oceňovat, co se podařilo.
• Předávání zodpovědnosti vidět jako proces, který u každého probíhá zcela
individuálně.
Ne, není to nic objevného. Tahle doporučení najdeme v mnoha knihách, diskusích. Otázkou
je, zda jsme nejen tato doporučení schopni uplatňovat v každodenním životě. Zda jim věříme,
chceme a dokážeme se jimi řídit.
Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy

ICT ze Šablon II. - EVALUACE ŠKOLENÍ
Školení probíhalo v ZŠ Tichá v počítačové učebně v rozsahu 3x8 hodin, lektorem
byl Mgr. Hubáček. Celý program byl zaměřen na zdokonalování práce s programy v Microsoft
Office 365, jmenovitě Forms, Sway a One Drive.
V pátečním semináři jsme začali vytvářet dotazníky a formuláře ve Forms, následně je
kopírovat, sdílet a finálně je vyhodnocovat. Kvízy lze obměňovat, doplňovat obrázky či
fotografiemi. Odpovědi můžeme komentovat a vyhodnocovat i slovně nejen body. Hodnocení
se zobrazuje téměř okamžitě dětem a nejen zadavateli. Sobotní a nedělní část jsme věnovali
Sway, což poskytuje velké možnosti, jak předvést portfolio fotografií nebo designů, přidat text
a vytvořit tak téměř profesionální návrh dle našich potřeb. Takto lze využít široké nabídky
informací z internetu pro děti zajímavou a poutavou formou. Práci s fotografiemi lze aplikovat
v programu OneDrive, který umožňuje zálohovat a obnovovat soubory fotografií, skenovat
a sdílet s rodinou či kolegy atd. Součástí školení bylo i vytváření plakátů v canva.com. Tento
program umožňuje vkládat obrázky, upravovat text, zvýrazňovat důležité, zcela od základů
vytvořit nový plakát na dané téma. Vše samozřejmě sdílet či tisknout.
S celkovou atmosférou, přístupem školitele a obsahem vzdělávacího programu jsem byla velmi
spokojena. Nadchla mě hlavně práce v Sway - věřím, že to bude velkým přínosem do budoucí
práce.
Pavlína Hofmanová, asistent pedagoga
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Sbor dobrovolných hasičů obce Tichá
Poděkování
V návaznosti na uskutečněnou Valašskou rally 2021 bychom rádi poděkovali jednotce sboru
dobrovolných hasičů Tichá, kteří na RZ Hukvaldy zajišťovali funkci traťových komisařů.
Příprava podniku takového rozměru s sebou nese spoustu administrativní a organizační práce.
Na průběh samotného závodu je pak potřeba zajistit nemalý počet pořadatelů, proto děkujeme
za pomoc a podporu, které se nám dostalo ze strany dobrovolných hasičů. Přispěli tak
k hladkému průběhu tohoto motoristického podniku.
Markéta Matušincová, za Jaromíra Tomaštíka - předseda organizačního výboru Valašská rally

Hasiči si objednali sluníčko
Tradiční sběr železného šrotu zajistily v sobotu 10. dubna dvě party našich dobrovolných
hasičů. Dva traktory s vlekem prokličkovaly obec. Jedná se o sousedskou výpomoc, domkaři
se zbaví letitého těžkého odpadu a chlapi svou dřinou vypomohou doplnit spolkový účet.
Alena Korčeková
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Spolek Tichánek
• Komunitní projekt veřejného prostoru na trase Tichá – Frenštát p. R v lokalitě „U Dubínka“
pokračuje až do konce letních prázdnin. Pokud chcete přidat ruku k dílu a podílet se na
celkové úpravě odpočinkového místa, rádi bychom Vás pozvali na společnou brigádu, která
se bude konat ve čtvrtek 3. června od 15:30 hod, sraz „U Dubínka“. Budeme stavět bosý
chodníček, uklízet odpadky atd. Pracovní pomůcky a občerstvení bude zajištěno. Všichni
jste srdečně zváni . Pokud možno, svou účast nahlaste spolku do 1. 6. 2021.
• Akci na podporu zdravého životního stylu ke Světovému dnu zdraví bylo z důvodu vládních
opatření v dubnu nutno zrušit. Náhradní termín je předběžně stanoven na podzimní čas
3. října 2021. Na této akci Festivalu alternativních terapií nabídneme pohled na
podporu zdraví i z jiné stránky než medicínské.
• Většina z Vás se snaží o zkrášlení balkónů a oken ve svých domovech, někteří zkrášlují
i veřejná prostranství, což je moc pěkné a naší obci to jen prospívá. Minulý rok byl vyhlášen
I. ročník soutěže Kvetoucí Tichá pod záštitou starostky obce a úsilí některých u vás bylo
oceněno. V letošním roce opět vyhlašujeme II. ročník soutěže „Kvetoucí Tichá“. Věříme,
že i letos pomůžete zkrášlit naši obec a že kvetoucí balkóny či okna budou zářit rozkvetlými
muškáty, petúniemi, surfiniemi či jinými kombinacemi květin. Jistě se do soutěže zapojí i další
spoluobčané a vytvoříme tak krásnější a kvetoucí obec. Za to Vám již předem patří velké
DÍKY. Bližší informace viz samostatný plakát ve zpravodaji.
• Dne 22.dubna se celosvětově slaví Den Země. Každoročně pořádáme pro děti a širokou
veřejnost akci s enviromentální tématikou. Letos jsme se rozhodli při příležitosti tohoto dne
uklidit naši obec nejen z důvodu absence Ukliďme Tichou, která se nekonala kvůli
epidemickým restrikcím. Letošní akce Ukliďme Tichou se konala ve středu 28. dubna.
Jako vždy byly pro dobrovolníky připraveny pracovní pomůcky a svačinka. Všem
dobrovolníkům děkujeme za jejich úsilí.
V případě zájmu či jiných otázek na spolek Tichánek kontaktujte: Mgr. Dana Kocourková
tel: 739 067 169, e-mail: tichanekos@email.cz

Klub důchodců
Prakticky rok se pohybujeme mezi pozitivními. Jsme v období nejistoty, takže těžko se hledají
pozitivní zprávy – malé kapičky se dají objevit:
Venkovní posilovací stroje
nemusí mít nouzi, skončil nouzový stav.
Není nutno přidávat nebo ubírat závaží,
pouze prodlužovat minuty na výdrž.
Vybudování venkovních strojů předběhlo
dnešní vážnou dobu, pro zdraví fyzické i
psychické je toto jedna z výborných forem
pro jarní dny s uvolňováním opatření.
Každý si najde cestu ke stroji, který mu
nejvíc vyhovuje – mladí siláci na Tůňce,
starší i děti za fotbalovým hřištěm.
Najděme opět společnou cestu k ponížení stresu a nejistoty. Pohyb = zdraví i pro moje zralé
cvičenky, pro které mám nové heslo: pondělí od 15,00 venku za fotbalákem.
Liba Rečková
-14-
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Velikonoce
mohly být veselé. Žádní pokřikující
mrskutníci, nepříjemné „sucho“ u hospody.
Příjemnou
náladu
aspoň
pro
oko
kolemjdoucích podpořila pestrá venkovní
výzdoba.

Žáci chodili jen před školu
Domácí úkoly odevzdat ke kontrole,
v rouškách chvilku potkat spolužáka a paní
učitelku naživo – nejen přes obrazovku
počítače. Uličku ke škole mají děti lemovanou
pestrou květinovou obrazárnou.

Hurááá
na nákupy do Místku i na výlet do Rožnova! Konec nouzového stavu – vojáci a policie
ukončili hlídku na hranici okresu.
PS: Pořád se můžeme courat pěšky. Už jste se napili z Jaštírky nebo poseděli „U Dubínka“?
Počasí se chová v dubnu klasicky … aprílově.
Duben nás víc nepřekvapí, co můžeme čekat
v květnu? Vrátí se některá tradice?

Alena Korčeková
-15-
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SK Tichá - FOTBAL
Facebook.com/FotbalSKTicha

www.fotbalskticha.cz
Instagram.com/fotbalskticha

YouTube.com/FotbalSKTicha

NECHME DĚTI SPORTOVAT!
SK Tichá se připojuje k výzvám sportovních organizací k možnosti znovu obnovení
sportování dětí a mládeže. Veškerý mládežnický sport se v Česku zastavil už na začátku října
minulého roku a v kombinaci se zákazem výuky tělesné výchovy na základních školách se
i podle názorů odborníků jedná o nebezpečný stav pro budoucí duševní i tělesné zdraví
nejmladší populace.
FOTBALOVÁ SEZÓNA 2020/2021
Rozhodnutí o dohrání, nebo zrušení soutěžního ročníku 2020/21 bude známo do konce měsíce
DUBNA. Aby se okleštěná sezóna skutečně dohrála, znamená to v některých úrovních odehrát
ještě 4-5 zápasů. Nejhůře je na tom třetí nejvyšší soutěž v republice Moravskoslezská
fotbalová liga, kde to může být až 8 utkání. Kluby mají po dlouhé pauze od FAČR zaručeno
„inkubační období“. Alespoň krátký čas na přípravu, než se začne hrát o body. Podrobnosti
a všechny důležité INFORMACE k soutěžnímu ročníku naleznete na webu
www.fotbalskticha.cz.
FAČR VĚŘÍ V RESTART SOUTĚŽÍ
„Po sérii návrhů a aktivitě, kterou FAČR společně s celým sportovním hnutím vyvíjel, je tu
konečně pozitivní zpráva a jasný vzkaz směrem k veřejnosti. Věřím, že slova nového ministra
zdravotnictví o tom, že sport patří mezi priority jeho resortu budou naplněna i dalšími
konkrétními kroky, které budou souviset s restartem amatérského sportu, konkrétně tedy
s restartem amatérských soutěží. Potkávám se každodenně s mnoha rodiči ale i dětmi, na
kterých je reálně vidět jasná apatie z nekončícího stavu, kdy nemohli být fyzicky aktivní. O to
více věřím, že právě nyní přišel ten správný impuls, který nás jako společnost vrátí na správnou
cestu. Asociace sdružuje kolem 3500 klubů a v reálu nejde jen o číslo, ale především
o obrovskou masu lidských příběhů, které potřebují dlouhodobě pomocnou ruku. Nejde zde
totiž jen o fyzickou a mentální stránku dětí a veřejnosti, ale také o stránku tolik potřebné
socializace, o které se příliš nemluví,“ říká předseda FAČR Martin Malík.
Fotografie z historie klubu
První průkopníci fotbalu v Tiché se objevují již ve dvacátých létech. Ale fotbal byl zatím
považován za jeden z méně hodnotných sportů. V době druhé světové války hledala mládež
útěchu ve fotbalu. Příznivců tohoto sportu stále přibývalo, a tak v roce 1943 začali nadšenci
fotbalu budovat hřiště v dolní části obce na pozemku pana Šrámka. Na úpravě hřiště se
pracovalo velmi intenzivně, aby mohlo být co nejdříve otevřeno. Činnost fotbalových nadšenců
bylo nutno řídit. V dubnu 1944 byl založen samostatný fotbalový klub S.K. Tichá.
Do klubové historie nyní můžete nahlédnout ve fotografiích na webu nebo také
na Facebooku SK Tichá.
-16-
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Vratislav Zeman: Práce s mládeží se nám daří
Rok 2020 je minulostí. Jak moc náročný bude rok letošní?
Tuto situaci samozřejmě nepamatuje asi nikdo. Z důvodů nepříznivého počasí se odkládaly
maximálně jedno, dvě kola, ale nedohraní soutěží to jsme tady neměli. Fotbal bez šaten
a zázemí, to snad bylo jen v začátcích fotbalu. Tento rok bude náročný hlavně pro hráče (pokud
se teda letos začne hrát), aby byli schopni se vůbec k fotbalu a k pravidelné činnosti vrátit.
Pokud ne, tak si vláda může připsat další čárku na seznamu “obětí Covidu“.
V roce 2020 si fanoušci moc fotbalu neužili, jak vypadal tento rok mimo fotbalové dění
na hřišti?
Práce mimo fotbal probíhala úspěšně. Byla dokončena rekonstrukce kabin, zateplení fasády
a odizolovaní stěny přízemí, která je pod úrovní terénu a jejíž původní izolace po padesáti
létech dosloužila.
Rekonstrukce zázemí SK Tichá ...
Byla potřebná už pár let, budova má věk, kdy je nějaká údržba zapotřebí. Obec se k tomu
uvolila. S původním hřištěm, které bylo na dolním konci obce se to ale nedá ani srovnat.
V takových podmínkách by dnes fotbal nikdo nehrál, to byl pravěk. Dřevěné kabiny, umyvárna
v Tichávce, hřiště mírně do svahu a v jednom rohu bažina (pokud mě vzpomínky neklamou).
Jediná výhoda byla snad hospoda u hřiště. (smích)
Další plány a investice?
Plány by byly, ale rozhodující jsou finance. Po VH (valné hromadě), která se snad letos
uskuteční, tak může činit nový výbor. Věřím, že nový výbor bude určitě plný elánu, takže
všechny úkoly zvládne ku prospěchu fotbalu nejenom v Tiché. A doufám, že jim budou
nápomocní všichni členové a budou táhnout za jeden provaz, a hlavně na stejnou stranu!
Všichni šetří. Jak moc se Vás současná situace dotkne?
Rozpočet se nám povede zajistit, ale budeme muset šetřit taky, prostě utratíme jen za to, na
co budeme mít a vzhledem k tomu, že se nehraje tak si myslím, že to zvládneme. Touto cestou
děkujeme obci a všem sponzorům za jejich stálou podporu našeho klubu.
Zákazy, omezení pro amatérské sportovce ...
Nikdy jsem samozřejmě nic podobného nezažil, co se nyní děje. Tato situace se dá srovnat
snad jen s nejtemnějším obdobím lidstva co se sportu týká. Snad se zase fotbal znova rozjede
(akorát nevíme kdy) a snad i v lepší fotbalové atmosféře.
Práce s mládeží ...
V poslední době se nám tato činnost pěkně rozjela a pak bohužel přišel Covid. Našli se ochotní
tatínci, kteří tomu věnují spoustu času, takže funguje přípravka a od podzimu 2020 i mladší
žáci, ve formátu 7+1. Perspektiva, že to půjde se rýsuje, ale musí to mít návaznost hlavně v
dorostu, tam se bude rozhodovat o mužích.
Cíle Tiché pro jarní část sezóny?
Dle mého může být cíl jediný, pro zábavu svou i diváků. V prvé řadě a v to věřím, že fotbalisté
hrají pro svoji radost, zábavu a spokojenost diváků je pro ně bonus navíc.
(Celý rozhovor najdete na webu www.fotbalskticha.cz )
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla
možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně
vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné
epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní
obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou
pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail
dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout.
I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst
sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy
a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné
v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
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
ČSÚ Ostrava

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
Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Repinova 2661/17, 702 03 Moravská Ostrava

Telefon
954274401
954273911
954273912
954274221
954274101
954274258
595131223
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Jarní práce – bezpečně!
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce s hašením
požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy
na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do
jejího plošného vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují
svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného
občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se dopustí porušení tohoto
zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena
pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by
lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně
pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev
s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném
případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Dostatečným uhašením se rozumí
rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou. Nejlepší je přesvědčit se přiložením ruky na takto
prolité ohniště, zda není ještě horké. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném
prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí v předstihu informovat
Integrované bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je umístěn na webových
stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další
podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se
dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena
pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování
dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru.
Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem
na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na
místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo
se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně - nerozdělávat ohně mimo
vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak
a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ke ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají potřebný dohled, pokutou až do výše
25 000 Kč.

*********************************************************************************************
Elektrospotřebiče v domácnosti
Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí nás prakticky
čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to doma, na pracovišti nebo v místech, kde trávíme volný čas. Jsou
nejen našimi pomocníky, ale také současně jednou z nejčastějších příčin požárů. V domácnostech se
hlavními zdroji požáru stávají televizory, ledničky, žehličky, varné konvice, fritézy, elektrické ruční
nářadí apod. Ne každý elektrický spotřebič je, i přes ujištění prodávajícího, dostatečně bezpečný a
spolehlivý, a tak se často stává, že si domů nevědomky pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž
-21-

duben 2021
skrývá vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek. Nejčastější příčinou požáru je buď
technická porucha na elektrickém spotřebiči, nebo lidská nepozornost a nedbalost.
Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již při nákupu spotřebičů
věnovat pozornost některým zásadním informacím:
- nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE, případně je dobré si ověřit, zda
je na výrobku i značka některé akreditované zkušebny;
- přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu výrobku musí být
označeno jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a údaje o modelu nebo typu;
- nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině, záruční list a
pokladní doklad.
Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je nesprávný a neúplný
s množstvím gramatických chyb, mělo by nás to před zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž
musíme uvážit, zda příkon spotřebiče je vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má být
zapojen. Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto základní požadavky, je lépe si jej nepořizovat, i když
nás prodávající a cena přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní riziko s sebou nese i nákup použitých
spotřebičů, ke kterým není žádný návod k použití, neznáme jeho stáří a technický stav.
Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického spotřebiče. Vzhledem k tomu,
že nejen elektrické spotřebiče určené pro vytápění, ale i ostatní spotřebiče se při provozu zahřívají, je
důležité zabezpečit dostatečně chlazený prostor v okolí spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí,
následnému vzplanutí a rozšíření požáru. Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo
nesprávné zapojení elektrických zásuvek. Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou
uzpůsobeny zásuvkové obvody a jakými jističi jsou osazeny, abychom mohli elektrický spotřebič připojit
bez nebezpečí, že síť přetížíme. Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné
zásuvkové lišty a to především, když upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče. Většina
prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna přenést maximálně 2300 W. Rozhodně by se prodlužovací
šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, resp. rozdvojkou, protože právě spoje jsou nejrizikovějším
faktorem. Rovněž by se neměly zasunovat rozdvojky do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací
lištu. Často se stává, že prodlužovací šňůry jsou ukrývány různě pod koberci, za skříněmi apod., kde
jsou podmínky pro vznik požáru z přehřátí nejpříznivější. Navíc přecházením a přejížděním kabelu,
který je ukryt pod kobercem může časem dojít k jeho poškození. Prodlužovací šňůry by měly být
vedeny přehledně a v žádném případě se nesmí přitloukat hřebíky nebo sponami s ostrými hranami.
Elektrické spotřebiče je nutné zapojovat jen do řádně uzemněných tříkolíkových zásuvek (zásuvky se
dvěma otvory a jedním kolíkem), které jsou nainstalovány osobou s příslušnou kvalifikací.
Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy, teplomety, akumulační
kamna apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při jejich zakrytí hořlavým materiálem (např. sušení
prádla).
„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič vzhledem k možnému přehřátí
a následnému vzniku požáru. Větrací mřížky na např. u televizoru, mrazničky apod. slouží k odvodu
tepla a brání přehřátí spotřebiče. Všechna takováto bezpečnostní upozornění musí samozřejmě
obsahovat dokumentace od výrobce spotřebiče. Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické
spotřebiče bez dozoru. Především pokud se jedná o pečící troubu, varnou desku nebo jiný spotřebič,
kde právě připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o fritézy, toustovače, domácí pekárny apod., kde
může dojít nejen ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru. Některé spotřebiče jsou již dnes
vybaveny pojistným časováním, které po určité době přístroj automaticky odpojí, ale i přesto bychom
neměli nechat přístroje bez dohledu.
Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává, předepisují technické
předpisy a technické normy jejich pravidelné kontroly. Současná legislativa nenařizuje provádět
pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných v domácnosti.
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá sám, a proto není od
věci, a můžeme to jen doporučit, nechat si používané elektrické spotřebiče občas překontrolovat
odborníkem.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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