Informace obecního úřadu
TERMÍNY VÝVOZU POPELNIC
Svoz komunálního odpadu v naší obci bude nadále i v roce 2022 provádět 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 roce 2022:
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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. Poškozený kód je nutno vyměnit.
I nadále si na obecním úřadě můžete vyzvednout tašky na tříděný odpad. 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 2022:
•

Místní poplatek za odpady – splatnost do 30. 6. 2022, sazba činí:
545,- Kč / 1 poplatníka

(Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území
obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. (Úplné znění OZV č. 2/2021 naleznete na webových stránkách obce Tichá
v oddílu „Vyhlášky a Nařízení“: https://www.ticha.cz/obecni-urad/ ).

leden / únor 2022
•

Místní poplatek za psa – splatnost do 31. 3. 2022, sazba činí:
výše poplatku:

1 pes

a) za psa, jehož držitel bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty

150 Kč

b) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a který
bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty

100 Kč

c) za psa, jehož držitel bydlí v domě s více než dvěmi byty

200 Kč

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a který
bydlí v domě s více než dvěmi byty

150 Kč

2 psi

3 psi

350 Kč

550 Kč

(150+200)

(150+200+200)

250 Kč

400 Kč

(100+150)

(100+150+150)

500 Kč

800 Kč

(200+300)

(200+300+300)

350 Kč

550 Kč

(150+200)

(150+200+200)

za každého
dalšího psa
+ 200 Kč
+ 150 Kč
+ 300 Kč
+ 200 Kč

(Úplné znění OZV č. 3/2019 naleznete na webových stránkách obce Tichá v oddílu „Vyhlášky a Nařízení“: https://www.ticha.cz/obecni-urad/ ).

Úhrady můžete provádět až v novém roce 2022, a to přednostně převodem na číslo bankovního účtu obce
u KB a.s. 6023801/0100 - jako VS uvádějte č.p. nemovitosti, pouze v nezbytných případech do pokladny obce.

Odpadové okénko
Výše ceny místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022 je stanovena obecně
závaznou vyhláškou obce Tichá č. 2/2021 ve výši 545 Kč. Ano, jde o navýšení o 100 Kč na poplatníka a rok. V roce
2020 i 2021 činil poplatek 445 Kč. Ceny produktů ale i služeb rostou a odpady v tomto nejsou žádnou výjimkou.
Hromadí se nám na obecním úřadě dotazy, proč se poplatek navýšil a setkáváme se i s názory, že toto je důvod
přestat odpad třídit…
Rád bych Vám tedy popsal, jak se výše poplatku v naší obci stanovila. Úvaha o ukončení třídění má efekt právě
opačný. Nehledě na to, že když odpad přestaneme třídit, budeme tím zbytečně zatěžovat prostředí, ve kterém
všichni společně žijeme. Výše poplatků vychází vždy z celkových nákladů z roku předcházejícího. Poplatek na rok
2022 se počítá v roce 2021 a stanovil se z celkových nákladů za rok 2020. Od celkových nákladů je odečtena
odměna od společnosti EKO-KOM, kterou dostáváme za to, že odpad třídíme. V roce 2020 byla tato odměna
v celkové výši 321 041 Kč. Rozdíl nákladů a odměny od EKO-KOMu se podělila počtem poplatníků k 31.12.2020,
tedy 1972. Níže můžete vidět tabulku nákladů na odpady v roce 2020, která byla i součásti odpadového
informátoru, který byl přílohou Tichavského zpravodaje č. 1/2021. Odpadový informátor na rok 2022 bude opět
přílohou prvního vydání Tichavského zpravodaje č. 1/2022.
Typ odpadu

Služba

Firma

Směsný komunální odpad

Sběr, přeprava a uložení

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

687 868 Kč

Tříděný odpad

Sběr, přeprava a využití

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

311 120 Kč

Biologicky rozložitelný odpad

Sběr, přeprava a uložení

ASOMPO, a.s.

171 258 Kč

Uložení

ASOMPO, a.s.

133 358 Kč

Přeprava

p. Špaček

Uložení

ASOMPO, a.s.

3 356 Kč

Přeprava

p. Špaček

1 361 Kč

Sběr, přeprava a likvidace

SLUMEKO, s.r.o.

Objemný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Nebezpečný odpad

Náklady

51 886 Kč

35 721 Kč

Celkové náklady za rok 2020: 1 395 928 Kč
Odměna od společnosti EKO-KOM: 321 041 Kč
Rozdíl: 1 074 887 Kč
Počet poplatníků: 1972
Podíl rozdílu a počtu poplatníků činí 545 Kč.
Základní ceny a ceny rekultivačních rezerv se bohužel i od 1.10.2021 navýšily. Např. u skládky ASOMPO, a.s.
došlo k navýšení ceny za směsný komunální odpad o 23% a u objemného odpadu dokonce o 50%. Po získání této
informace jsme s paní starostkou vyvolali řadu jednání a snažíme se se svozovou firmou najít různé alternativy
uložení odpadu, abychom náklady snížili. Od 1.1.2021 vyšel v platnost i nový odpadový zákon, který zavádí tzv.
„Třídicí slevu“. Jde o sazbu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku. Budeme-li plnit limity na jednoho
obyvatele viz dle tabulky níže, budeme moci uplatňovat třídicí slevu na dílčí základ poplatku za ukládání odpadů
na skládku.

leden / únor 2022
Rok

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029
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Jelikož ještě nemáme konečné množství za rok 2021, nemohu Vám sdělit přesné množství, ale dle predikce to
zatím vypadá, že se v naší obci do limitu 200 kg na občana vejdeme a mohli jsme slevu uplatňovat v plném rozsahu.
Bližší informace budou uvedeny v odpadovém informátoru.
Předcházejme vzniku odpadu a zvažujme při nákupu potraviny či jiné věci, kolik obsahuje obalu (odpadu),
řádně a správně odpad třiďme. Má to bezesporu pozitivní vliv na životní prostředí, ve kterém všichni žijeme,
ale také díky této aktivitě snižujete celkovou sumu nákladů za odpady.
Závěrem bych Vás chtěl požádat, abyste upřednostňovali úhradu poplatků bezhotovostně na bankovní
účet obce 6023801/0100. Jako variabilní symbol použijte Vaše číslo popisné.
Přeji Vám KRÁSNÉ VÁNOCE, plné klidu a pohody!

Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce

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

Obecní kalendář na rok 2022

Stolní obecní kalendář na rok 2022 v barevném pohlednicovém formátu je možné zakoupit v otvírací době na
podatelně Obecního úřadu v Tiché.

Obec Tichá

nabízí občanům pomoc při registraci na očkování proti COVID-19

Registrace je možná na webových stránkách https://crs.uzis.cz nebo bezplatné lince 1221. Pokud si s registrací
nevíte rady a nemáte v okolí nikoho, kdo by Vám pomohl, volejte 739 067 169 denně 8:00 - 18:00 hodin.

Projekt IN.F.Obálky neboli „Informace jako Forma Ochrany“
zvyšuje bezpečnost seniorů v Moravskoslezském kraji.
I nadále si mohou senioři vyzvednout na OÚ Tichá v úředních hodinách Obálky do lednice. Jedná se o speciální
obálku do lednice, která slouží k předání důležitých informací složkám záchranného systému – hasičům,
zdravotníkům či policii v případě, že se senior ocitne v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života ve své domácnosti,
např. při náhlých zdravotních potížích či nebezpečí. Přispěje tak k řešení krizové situace a poskytnutí efektivní
pomoci.
Použití IN.F.Obálky je velmi jednoduché. Senioři vyplní podle přiložených pokynů jednoduchý formulář, vloží ho do
speciální plastové obálky, pak dají obálku do ledničky, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Pak samolepkou označí
dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu. Záchranáři tak budou vědět, že je pro ně IN.F.Obálka v ledničce
připravena.

„Senior přeprava“ – pro seniory a pro držitele průkazů TP,

ZTP a ZTP/P

V letošním roce bylo vydáno 12 průkazek. Klienti celkově najezdili 646 km a využívali tuto službu především
k jízdě do zdravotnických zařízení, do obchodu nebo na úřady do Frenštátu p. R. Dvakrát byla tato služba využita
k dálkové jízdě do zdravotnického zařízení.
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 rok 2022 opět vyřídit průkaz Senior přeprava, který se vydává bezplatně na
OÚ Tichá, po předchozí tel. domluvě s místostarostkou p. Kocourkovou, tel. 739 067 169.
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.

leden / únor 2022
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, je zpoplatněna sazbou 10,- Kč za 1 km. 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.

Obecní úřad v Tiché
dává tímto na vědomí, že bude pro veřejnost uzavřen včetně pokladny v době od 22. 12. 2021 do 7. 1. 2022.
Otevřeno bude opět 10. ledna 2022. V nezbytně nutných případech je možné naléhavou úřední záležitost vyřídit
telefonicky na č. 723 990 520, 556 858128 nebo na Městském úřadě ve Frenštátě p.R.

Koordinátor ODIS s.r.o. informuje o změně v jízdních řádech platné od 12.12.2021
Na základě požadavků jednotlivých obcí, cestujících a v neposlední řadě z důvodu změny jízdního řádu
železniční dopravy platného od 12. 12. 2021 přichystala společnost KODIS nové jízdní řády autobusové dopravy
platné od shodného termínu. Na většině linek se jedná o minimální dopady s cílem zajistit cestujícím zejména nové
návaznosti mezi jednotlivými spoji. Novinkou je například úprava jízdního řádu linky 883 657, která zabezpečuje
dopravní obsluhu na trase Frenštát p.R. – Tichá - Kunčice pod Ondřejníkem – Frýdlant n.O. Detailní informace
naleznete na stránkách www.kodis.cz.

SmVaK Ostrava a.s. informuje o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022:
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

45,91 Kč/m³ bez DPH
40,79 Kč/m³ bez DPH

50,50 Kč/m³ včetně 10% DPH
44,87 Kč/m³ včetně 10% DPH

ASOMPO a.s., Životice u Nového Jičína
Oznamuje, že skládka bude v období vánočních a novoročních svátků provozována následovně:
Pátek
24.12.2021 zavřeno
Středa
29.12.2021 6:00 – 14:30 hod.
Sobota 25.12.2021 zavřeno
Čtvrtek
30.12.2021 6:00 – 14:30 hod.
Neděle 26.12.2021 zavřeno
Pátek
31.12.2021 6:00 – 13:00 hod.
Pondělí 27.12.2021 6:00 – 14:30 hod.
Sobota
1.1.2022
zavřeno
Úterý
28.12.2021 6:00 – 14:30 hod.
Neděle
2.1.2022
zavřeno
Od 3.1.2022 platí běžná provozní doba Po – Pá 6:00 – 15:15 hod. Příjem odpadů končí 15 minut před ukončením
provozní doby skládky.

Žádáme občany, aby průběžně OŘEZÁVALI větve stromů a keřů zasahujících ze soukromých
pozemků (zahrad) nad místní komunikace, a to z důvodu nutnosti zajištění řádného a bezpečného průjezdu
svozového vozidla odpadů. Dále žádáme o NEPARKOVÁNÍ vozidel v těsné blízkosti místních komunikací,
kde při zimní údržbě – shrnování sněhu – může dojít ke kolizi!
***********************************************************************************

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za sebe i za svého syna naší paní starostce a pracovníkům firmy pana Miroslava Hoppa za
zajištění bezbariérového přejezdu výrobou krytu na odtokovém žlábku přes silnici.
Jana Badačová
***********************************************************************************
Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocni jsou.
Něhu těm, co za krásou jdou.
Slepým sílu slunečních paprsků.
Opuštěným srdce, která pro ně budou bít.
A všem na Vánoce a v novém roce pocit, že je krásné žít.
Poklidné prožití vánočních svátků Vám přeje
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce Tichá

leden / únor 2022

Ze zasedání č. 23 Zastupitelstva obce Tichá dne 15.12.2021
ZO schválilo:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Tichá.
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond, v rámci 5. výzvy
MAS Lašsko, z.s. Programu rozvoje venkova pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje, na realizaci projektu „Modernizace vybavení komunitního domu v Tiché,
č.p. 243“ a souhlasí s přijetím dotace.
souhlasí s přijetím dotace v rámci projektu "Zkvalitnění zázemí v domově KARMEL Tichá" podpořený z prioritní
osy IROP - 06.4 komunitně vedený místní rozvoj dle projektové dokumentace "Zlepšení energetických
vlastností, sanace zdiva a vnitřní opravu objektu č. p. 295 v Tiché“.
uzavření pachtovní smlouvy s firmou RenoFarma Javorník, a. s. IČO 00146897, se sídlem Lichnov 47, 742 75
Lichnov, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Tichá a to parc. č. 1042/8,
1043, 1049/1, 1050, 1065, 1650/2, 1654/9, 1655/13, 1656/9, 1656/10, 1656/11, 1799/28, 1972/37, 203/2,
2091/1, 2091/2, 2155/10, 2155/2, 2155/3, 65/4, 2066/10, 1744/3, 2185/2, 2188/20, 2297/21, 2297/22, 1804/2,
1804/3, 1799/9, 1804/5, 1799/17, 1655/29, 1658/4, 1659/2, 238/10, 1622/12, 1377/6, 2384/29, 2125/3, 2126/4,
2130/11, 2130/12, 2188/48, 2297/7, 2297/20, 2188/51, 2066/15, 2066/13, 2066/19, 1807/3, 1814/5, 1868/6,
1821/77, 1821/79, 1821/81, 1744/27, 1768/66, 1821/68, 1821/41, 1197, 1376/28, 1496/1, 1496/18, 1557/10,
1557/6, 1658/1, 1744/29, 1768/73, 1798/5, 1871/4, 1886/1, 1946/11, 2036/6, 2063/1, 2063/3, 2063/4, 2080,
2150/1, 2157/4, 2157/7, 2157/8, 2164, 2189/6, 2189/9, 2205/2, 2205/3, 2214/8, 2299/1, 2299/22 a 2299/23,
vše v k. ú. Tichá na Moravě, o celkové výměře 10,4379 ha, za cenu pachtovného 2 560,- Kč/ha/rok bez DPH,
s dobou účinnosti od 01.10.2022 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
poskytnutí finanční dotace na opravu střechy kostela v Tiché ve výši 100 000 Kč pro r. 2021 Římskokatolické
farnosti Tichá, Tichá č. p. 228, IČ 64125840.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na opravu střechy kostela v Tiché ve výši 100 000 Kč pro r. 2021
Římskokatolické farnosti Tichá, Tichá č. p. 228, IČ 64125840.
rozpočtové opatření č. 14/2021.
poskytnutí finanční podpory ve výši 250 000 Kč pro r. 2022 SK Tichá, z.s., se sídlem Tichá č.p. 438,
IČ 44937393.
Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250 000 Kč SK Tichá, z.s., se sídlem Tichá č.p. 438,
IČ 44937393, pro rok 2022 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
návrh rozpočtu obce Tichá na r. 2022: I. rozpočtové příjmy 33 288 700 Kč II. rozpočtové výdaje 55 347 900 Kč
III. financování 22 059 200 Kč.
návrh střednědobého rozpočtu obce Tichá na roky 2023 - 2024.
poskytnutí mimořádných odměn zastupitelům obce Tichá (Ing. Daniele Fusové, p. Miroslavu Hoppovi, p. Aleši
Kociánovi, p. Ladislavu Kundrátovi, p. Jaroslavu Mikeskovi, Ing. Zdeňku Slačíkovi, p. Věře Špačkové,
p. Vratislavu Zemanovi, starostce obce Mgr. Michaele Štefkové).
poskytnutí peněžitých plnění formou finančního daru poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí v roce 2021.
směrnici o poskytování stravenek zaměstnancům obce a uvolněným členům zastupitelstva obce Tichá
s platností od 01.01.2022.

ZO vzalo na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•

rozhodnutí starostky obce Tichá č. 349 - 363/2021.
informaci SmVaK v Ostravě o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2022.
Protokol o kontrole č. j. K-1/2021 Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Tichá ze dne 01.11.2021. Byla
provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva č. 15/2020, 16/2020, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021,
21/2021, 22/2021 za období 01.11.2020 - 20.10.2021.
Protokol o kontrole na výkon přenesené působnosti na úseku matrik za období 08.10.2020 - 11.11.2021.
anonymní dopis o poměrech v rámci stavebních objektů v lokalitě Žuchov - Panorama Real.
zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Tichá v roce 2021.
nabytí účinnosti Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Tichá na výkon
přenesené působnosti ve věcech přestupků a to dnem 25.11.2021.

Úplné znění anonymizovaného usnesení zastupitelstva obce naleznete přehledně také na webových
stránkách obce Tichá v oddílu „Zápisy a Usnesení“: https://www.ticha.cz/obecni-urad/
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Jubilanti
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům dožívajícím se
významných životních výročí v měsících leden a únor 2022:
70 let Jana Badačová
Jaromíra Vašinková
Jarmila Holubová

80 let Karel Kocián
Margita Bohačíková
Karel Kořán

87 let Anežka Parmová
Ludmila Tichavská
Mojmír Maralík

75 let Marie Štefková
Marie Balcarová
Marta Vaňková
Božena Štefková

85 let Jiřina Rušitovičová

89 let Zdeněk Žabka

86 let Marta Konvičková

93 let Věra Mladěnková

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na obecní úřad, a to osobně, poštou případně na emailovou
adresu: obecni.urad@ticha.cz

Komise pro kulturu a historii
Konec 1. světové války – Den válečných veteránů
si připomněli obyvatelé mnoha měst i obcí. 11. 11. 1918 bylo podepsáno příměří ukončující první světovou válku.
Symbolem dne se stal květ vlčího máku – symbol nového života. V Tiché se již
tradičně koná pietní akce u pomníku vedle hasičárny. Obecní úřad zajistil v barvách
trikolóry věnec, který byl položen u památníku spoluobčanů, kteří se z války nevrátili
domů. Stručnou historii války i některá jména připomněl od 11. hodiny přítomným
pan Vratislav Zeman, kronikář. Žáci 5. ročníku místní ZŠ vyplnili setkání přednesem
vhodné básně. Pro všechny byla milým zpestřením přítomnost pana
Zdeňka Pavelky, náš spoluobčan přišel
v replice uniformy R-U armády.
Vzpomínková akce byla ukončena
rozsvícením svíček u pomníku.
„Jen my jsme mohli chvilku besedovat
s pánem, který přišel v opravdové
vojenské uniformě, byl moc hodný.
Prohlédli jsme si i skutečné medaile
i zbraň.“
Alena Korčeková

Výstavní síň – Čas se zastavil I.
Děkuji všem dosavadním návštěvníkům za pozitivní hodnocení námětu i obsahu výstavy v naší výstavní síni
kulturního domu. Velmi ráda i tímto děkuji za vstřícnost skupince spoluobčanů, kteří mě ochotně a rychle podpořili.
V den Tří králů, čtvrtek, bude současná expozice otevřena veřejnosti naposled, ovšem nebráním se i individuálnímu
požadavku.
Alena Korčeková, správkyně výstavní síně

Historické kalendárium naší obce
1762 – 260 let od požáru kanceláří (archívu) na hradě Hukvaldy
1877 – 145 let od postavení nové budovy „staré školy“ pod kostelem (učit se začalo 1. února), do níž
nastoupil nadučitel František Hapala. Po roce byla otevřena druhá třída. Zapsaných dětí bylo 240.
První škola byla postavena r. 1794 na stejném pozemku a prvním rektorem až do roku 1807 byl pan
Endrych, do roku 1826 pan Moll, do roku 1843 pan Konečný. Zapsaných dětí bylo 40.
Předtím se učilo na č.p. 8.
1907 – 115 let od postavení budovy současné školy (tzv. „nová škola“). Roku 1906 - položen základní
kámen nové školní budovy a v listopadu 1907 se již učilo.
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1837 – 185 let od úmrtí Jana Parmy, kupce tichavského fojtství (28.3.1821); *20.6.1765 Frenštát –
†19.10.1837 Frenštát
1887 – 135 let od úmrtí Josefa Parmy, fojta, zakladatele tkalcovské továrny v Tiché; *25.5.1824 Frenštát –
†19.9.1887 Tichá
1877 – 145 let od narození Leopolda Parmy, vnuka zakladatele tkalcovské továrny, bydlel v budově dnešní
mateřské školky; *26.10.1877 Tichá – †29.3.1940 Tichá
1907 – 115 let od postavení přádelny Leopoldem Parmou na hranicích s Frenštátem vedle tkalcovny
Theodora Reisera (svého švagra). V roce 1952 byly oba závody spojeny do n. p. MOP (Moravské
pletárny), později LOANA, s pod. řed. v Rožnově. Přádelna se specializovala na dětské zboží
a ponožky. V letech 1996-2001 měla budovu fa SUPERIOR, výroba a montáž horských a trekkingových
jízdních kol. Nemovitost byla prodána v roce 2002 v dražbě podnikateli Kodytkovi z Brna.
1917 – 105 let od úmrtí sbormistra Josefa Blažka, *7.2.1850 Tichá – †12.2.1917 Kroměříž.
Vzdělání - studium na německé reálce v Kroměříži a na technice ve Vídni. Sbormistr pěveckého
spolku Moravan v Kroměříži (1880–1882), poté jeho čestný člen, zapojil se do slovanského
spolkového
a hudebního života na Kroměřížsku.
1922 – 100 let od založení Včelařského spolku pro Tichou a okolí. Spolek byl založen na valné hromadě v
„Obecním hostinci“ v Tiché 7. května 1922 a tvořili jej včelaři z Tiché, Měrkovic a Kozlovic. Přípravnými
pracemi byl tehdy pověřen velitel četnické stanice vrchní strážmistr Fabian Veselský, který
byl
také
zvolen
jednatelem.
Předsedou
se
stal
pan
řídící
učitel
Antonín
Schindler
a místopředsedou pan Jan Janečka.
1922 – 100 let od vybudování silnice Tichá - Kunčice
1957 – 65 let od založení Českého zahrádkářského svazu. Ovocnářská tradice v Tiché však vznikla již
před rokem 1930, kdy první ovocnáři začali propagovat ovocnářství a vysazovat ovocné stromy v naší
obci. Byli to především učitelé p. Ferdinand Maralík a p. Emil Bordovský. Ale již před založením byli
ovocnáři jako skupina sdružení v Jednotném svazu zemědělců. Ovocnářským důvěrníkem byl
pan František Vaněk st. a jeho skupina ovocnářů vysadila v naší obci mnoho ovocných stromů a keřů.
Založili také ovocný sad na obecních drahách (na Fialovicích). Prvním předsedou byl pan Fojtík Jan, od
roku 1958 se jím stal pan František Vaněk st. (otec současného předsedy), a to až do roku 1971.
1957 – 65 let od úmrtí pana faráře Aloise Hlaváče, *18.10.1891 Staříč – †27.12.1957 Tichá
1967 – 55 let - započato s výstavbou nového kostela sv. Mikuláše
1972 – 50 let - 14. května sehráli žáci ZDŠ pohádku Zlatý slavík; byl rozšířen nový hřbitov a v Tiché začal
fungovat fenomén „chalupaření“
1977 – 45 let - 28. října proběhla kolaudace klubovny Svazarmu, dnes z důvodu nevyhovující statiky
čeká na demolici
1997 – 25 let - 5. července večer se po vydatných deštích prohnala naší obci první povodňová vlna, což byla
předzvěst katastrofálních povodní na Moravě.
Vratislav Zeman, komise pro kulturu a historii obce

Komise pro mládež a sport
V neděli dne 24.října se uskutečnila v obci Tichá Drakiáda. Vzlétli draci různých barev, tvarů a velikostí. Vítr nám
moc nefoukal, ale sluníčko krásně hřálo. Děkujeme rodičům a dětem za hojnou účast.
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Pro letošní rok jsou naplánovány tyto akce uvedené níže. Věříme, že se nám podaří je uskutečnit v daných
termínech. O všech upřesnění termínů budete informování formou plakátů, obecních sms, na webových stánkách
obce a místním rozhlasem.
30. 1. 2022
21. 5. 2022
30. 6. 2022
2. 9. 2022
11. 9. 2022
30. 9. 2022

neděle
sobota
čtvrtek
pátek
neděle
pátek

Zimní sjezd na čemkoliv
Nohejbalový turnaj
Pohádkový les
Běh o pohár starostky
Výšlap na Javorník
Taneční pro dospělé – zahájení

Aleš Kocián, předseda komise pro mládež a sport

Mateřská škola a základní škola Tichá
Vážení rodiče, občané Tiché,
tyto řádky píši v době, kdy se nám do školy již vrátili všichni pedagogové a ve třídách je většina žáků. Situace
prázdných tříd a nařízených karantén postihla i mateřskou školu. Neočekávané telefonáty z krajské hygienické
stanice znamenaly poslat část dětí a žáků domů. V 1. třídě jsme zavedli distanční výuku, která trvala krátce. Ve
3. třídě si žáci vyzkoušeli distanční výuku a poté i hybridní výuku. Před tímto turbulentním obdobím jsme měli
možnost zhlédnout mobilní planetárium, využít programy nabízené knihovnou ve Frenštátě p. R., uctít památku
válečných veteránů, zachránit zdroje pitné vody v projektu Strom života. Halloweenské zpestření školního dne si
připravili žáci 4. třídy a děti v MŠ. Školní družina zorganizovala lampionový průvod obcí.
Místní akční plán ORP Frenštát p. R. uspořádal logickou soutěž Metaforms pro žáky 5. tříd našeho regionu
a pro školní družiny připravil soutěž Barevná zahrada. Díky těmto aktivitám naše škola dostala několik vzdělávací
her pro žáky. Zpestřením byly i populárně-naučné fyzikální pokusy připravené lektory z ÚDiF (Úžasné divadlo
fyziky).
Jsme rádi, že se spousta akcí vydařila a doufáme, že další bude možné zorganizovat. Velký dík patří Unii rodičů
za mikulášskou nadílku, která všechny potěšila. A v neposlední řadě i kolektivu ZŠ a MŠ Tichá, který se snaží
zajistit, aby děti a žáci měli ideální podmínky pro svůj rozvoj.
Přejeme Vám klidné vánoční svátky a vydařený vstup do nového roku.
za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Tichá - Ing. Petr Černošek, ředitel
Níže uvádíme výběr z článků, které také naleznete na www.zsticha.cz.

Andělsko-čertovský den v mateřské škole
Pondělní dopoledne se proměnilo v mateřské
škole do andělsko-čertovského hávu. Děti si do
školky přinesly krásné kostýmy, do kterých se
převlékly a rázem se ze Světlušek a Cvrčků stali
malí čertíci a nebeští andílci.
Pro děti měly paní učitelky připraveny soutěže,
pohybové tematické hry, výtvarné vyrábění a na
závěr andělsko-čertovskou diskotéku. Děti ze třídy
Cvrčků dostaly čertovský odznak za řádné plnění
čertovských úkolů.
V každé třídě nechal pro děti Mikuláš nadílku,
kterou si děti odnesly domů.

Halloween v mateřské škole
Magickou atmosféru v mateřské škole mohly děti zažít v tematicky zaměřeném halloweenském dopoledni. Děti
přišly oblečeny v rozmanitých kostýmech a paní učitelky také nezahálely a na tuto akci se náležitě připravily.
Děti "vařily" čarodějnický lektvar, vyráběly dýně, netopýry a pavučiny. Děti také ochutnaly žížaly a drobné
brouky. Prosím, nelekejte se. Jednalo se pouze o cukrovinky. Největší úspěch měla halloweenská diskotéka, při
které mohly děti tancovat na strašidelné písně a předvést své kostýmy.
Ráda bych za celý pedagogický kolektiv mateřské školy poděkovala všem rodičům a jejich dětem, kteří se
zapojili do naší halloweenské výzvy a donesli "strašidelné" výrobky, kterými jsme si vyzdobili prostory mateřské
školy.
Mgr. Pavlína Buchtová, vedoucí učitelka mateřské školy
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Kdo se bojí, nesmí do lesa
Ve středu 10.11.2021 se ve školní družině uskutečnil
Lampionový průvod.
Šikovné ručičky dětí ve výrobě lampionů byly znát. Když nám
sluníčko pomalu zapadalo, vyrazili jsme od školy na
dobrodružnou procházku s lampiony po obci Tichá. Přidali se i
odvážní
rodiče.
Lampiony
nám
krásně
svítily
a vydržely svítit až do konce naší cesty, kterou jsme ukončili
před budovou školy.
Kateřina Kociánová, vedoucí vychovatelka školní družiny

Strom života
Dne 12. listopadu 2021 nás navštívili členové EduLudus s originálním vzdělávacím programem s názvem Strom
života. Na začátku byl průběh hry podrobně vysvětlen a popsán. Žáci byli rozděleni do tří barevně rozlišených
skupin, které představovaly kmeny válečníků.
Děj hry se odehrál v kouzelném světě, ve kterém byla nouze o pitnou vodu, protože téměř všechna byla znečištěna.
Úkolem každé skupiny bylo vyčistit co nejvíce pramenů a získat další zdroje vody, například přefiltrováním špinavé
vody.
Den válečných veteránů
Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 jsme si připomněli konec
1. světové války. Den válečných veteránů se slaví v mnoha
zemích na celém světě.
V obci Tichá jsme si tento den také připomněli krátkou
vzpomínkou u pomníku 62 tichavských padlých v 1. světové
válce. Pietní vzpomínky se zúčastnili i žáci 5. ročníku, kteří
přednesli báseň s názvem Na flanderských polích. Položením
kytice a zapálením svíček byla tato akce ukončena.
Mgr. Darina Timková, třídní učitelka 5. třídy

Sbor dobrovolných hasičů / JSDH obce Tichá
Všichni aktivní členové si zaslouží
za rok 2021 ode mě poděkování za
odvedenou dobrovolnickou práci
pro obec, mládež i pro svou
organizaci.
Doufejme, že následující rok bude
všeobecně klidnější a přinese všem
lidem spoustu nových příležitostí.
Jaký byl náš rok, je nabídnuto ve
vitrínce u obchodu.
Nastupující rok 2022 bude v našem
spolku
opět
vzpomínkový,
připomeneme 100. výročí dostavění
zbrojnice.
Rok plný dvojek ať je pro nás
všechny plný zdraví,
spokojenosti i klidu, studentům
a podnikatelům přejme všechny
dny úspěšné.
Stanislav Šrámek,
starosta SDH Tichá
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Spolek Tichánek, z.s.
Byla podána žádost na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022. Plánovaný Projekt
,,Den zdraví“ má podpořit zdraví a prevenci nemocí obyvatel. Projekt by navazoval na první ročník proběhlé akce
„Festival zdraví“ v obci Tichá.
•

Spolek Tichánek, tehdy ještě jako občasné sdružení, vznikl oficiálně registrací dne 7. září 2011. Základním
motem našeho spolku je "občané Tiché občanům Tiché". Letos v září jsme tedy pouze symbolicky oslavili
10. výročí spolku, protože shromažďování většího počtu osob nedovolovala stávající situace. Oslavy výročí
založení spolku proběhnou v jarním měsících, kdy Vám současně představíme aktualizovanou brožuru o obci
Tiché, a to především na akcích spojených se stavěním a kácením máje. Na brožuru získal spolek Tichánek
finanční prostředky z Grantového programu Plzeňského Prazdroje. Tisk finančně podpořil OÚ Tichá – Obec
Tichá.

•

Základním cílem spolku je podpora aktivního společenského života, tedy činnost na úseku volnočasových
aktivit, vzdělávání, sportovních a kulturních akcí s dětmi předškolního věku až po dospělé s integrací se seniory.
Dále podpora zdravého životního stylu, propagace přírodního a kulturního bohatství včetně ekologické výchovy
pro občany naše i z okolí, osvětová činnost. Tutu vizi jsme se snažili realizovat prostřednictvím těchto
proběhlých akcí v roce 2021: Komunitní projekt zvelebení veřejného prostoru „U Dubánka“ - společné
brigády, pátrání po historii obce, slavností otevření. Dále Kvetoucí Tichá 2021, Festival zdraví, Ukliďme obec
Tichou, Bazárek podzimních věcí, Vaření pro štíhlou linii. Taktéž dospělí převážně rodiče s malými dětmi
se mohli zdarma vzdělávat. V letošním roce se konaly v obci Tichá tyto kurzy: Účetnictví a daňová evidence,
Vracíte se po rodičovské dovolené zpátky na trh práce? Studium pro asistenta pedagoga.

•

Nejbližší akce, které pro Vás připravujeme bude v jarních měsících Bazárek dětských věcí – jaro, Velikonoční
dílny a představení informační brožury o obci Tichá, spolupodílení se na akcích stavění a kácení máje. Plakáty
a pozvání naleznete v dalších číslech zpravodaje.

Závěrem bych Vám za spolek Tichánek chtěla popřát klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a do
celého nového roku 2022 hlavně pevné zdraví a štěstí.
Mgr. Dana Kocourková, tel. 739 067 169, e-mail: tichanekos@email.cz

ZO Českého zahrádkářského svazu Tichá
Také v uplynulých měsících tichavští zahrádkáři
nelenili. Každou sobotu se v Domě zahrádkářů
pilně moštovalo. Uskutečnily se také mnohé
brigády v sadu ve Fialovicích.
Nejprve se sbíralo ovoce, pak ořezávaly suché
větve a uklízel se sad před zimou. Začátkem
listopadu jsme vysadili 5 nových stromků a keřů a
za větrného studeného počasí jsme je také pečlivě
oplotili, aby je srnky v zimě nezničily.
Bohužel výbor ZO ČZS rozhodl na prosincové
schůzi, že se letos nekoná tradiční vánoční
posezení
u
krbu
vzhledem
k obtížné
epidemiologické situaci.
Snad se koronavirová situace bude zlepšovat, aby
nic nenarušilo naši činnost plánovanou na rok
2022.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné
svátky a v roce 2022 mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v naší zahrádkářské činnosti.
Lenka Mladěnková, tajemnice ČZS Tichá
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SK Tichá – Oddíl zápasu
16.10.2021 Olomouc - XXXI. ročník Memoriálu Josefa Musila v zápase řecko-římském
Jméno
Martin Holášek
Sebastian Srněnský
Lukáš Zrubek
Samuel Srněnský
Damián Večeřa

Věková kategorie
přípravka B
přípravka A
přípravka A
přípravka A
přípravka A

Hmotnostní kategorie
47 kg
52 kg
32 kg
35 kg
39 kg

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

23.10.2021 Praha Bohemians - Memoriál Urbana a Veselého v zápase ve volném stylu
Jméno
Sebastian Srněnský
Samuel Srněnský

Věková kategorie
přípravka A
přípravka A

Hmotnostní kategorie
52 kg
35 kg

Umístění
1. místo
4. místo

30.10.2021 Nový Jičín - Turnaj mini zápasníků v zápase ve volném stylu
Jméno
Samuel Srněnský
Sebastian Srněnský
Lukáš Zrubek
Barbora Svobodová
Martin Holášek

Věková kategorie
přípravka A
přípravka A
přípravka A
Přípravka B
přípravka B

Hmotnostní kategorie
35 kg
43 kg
28 kg
39 kg
43 kg

Umístění
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
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6.11.2021 Čechovice - XVI. ročník turnaje v zápase řecko-římském O pohár Františka Nesvadbíka
Jméno
Sebastian Srněnský
Samuel Srněnský
Pavel Černota
Barbora Svobodová
Martin Holášek
Matěj Svoboda
Lukáš Zrubek
Damián Večeřa

Věková kategorie
přípravka A
přípravka A
přípravka A
Přípravka B
přípravka B
ml. žáci
přípravka A
přípravka A

Hmotnostní kategorie
57 kg
35 kg
52 kg
39 kg
47 kg
52 kg
28 kg
40 kg

Umístění
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
4. místo
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SK Tichá – Fotbal

Facebook.com/FotbalSKTicha, Instagram.com/fotbalskticha, YouTube.com/FotbalSKTicha

FAČR zřídila specializované Centrum ochrany dětí
Centrum ochrany dětí FAČR se bude ve fotbalovém prostředí věnovat péči dodržování zásad bezpečného prostředí
pro děti v rámci celého fotbalového hnutí a koordinovat zapojení této problematiky do vzdělávání FAČR. Po vydání
Manuálu pro trenéry, rodiče a děti, na jejímž vzniku FAČR spolupracovala s Linkou bezpečí, jde o další krok ke zvýšení
bezpečí nejmenších. „Na fotbalové asociaci si uvědomujeme naši sociální zodpovědnost a jako největší sportovní
asociace nově zřizujeme Centrum ochrany dětí FAČR. Jsme tak jednou z 54 zemí Evropy, které se v koordinaci s UEFA
do tohoto programu na pomoc dětem zapojily,“ říká předseda FAČR Petr Fousek.
Zimní liga mládeže
Mladší žáci a starší přípravka se zúčastní zimní ligy mládeže (ZLM), kterou pořádá OFS Nový Jičín. 1.kolo ZLM
odehráli naši nejmenší fotbalisté již v listopadu, výsledky, fotografie a další podrobnosti naleznete na našich webových
stránkách.
Daniel Kula: Převládají pozitivní pocity
Trenér mužů Daniel Kula zhodnotil podzimní část sezóny. „Převládají pozitivní pocity. Nicméně od druhé
poloviny soutěže se rapidně zhoršila tréninková účast a tím i kvalita přípravy. Tak mě častěji napadají otázky,
zda naše postavení v tabulce má pevný základ. Tím ovšem nechci zpochybnit fotbalovou kvalitu týmu, troufám
si tvrdit, že mimo Kozlovice a nějaké pasáže některých zápasů nás žádný soupeř nepřehrál. Takže abych to
shrnul, potenciál zde je, ale bez kvalitní přípravy a koncentrace na zápasy se nelze zlepšovat. Dá se na to dívat
i tak, že jsme sice získali 27 bodů, ale taky 12 bodů ztratili. Objektivně musím uznat, že v Kozlovicích zasloužená
prohra, zpětně lituji i domácí remízy se Starým Jičínem, ale s nimi máme šanci na reparát v semifinále poháru
OFS NJ.“ Celé hodnocení si můžete přečíst na našem webu.
Podzim pod lupou – I.B třída sk.D
Celkem 182 mistrovských zápasů CANIS I.B třídy sk.D je již minulostí. Na webu SK Tichá se můžete dočíst, že ....
Nejvíce gólů padlo v zápase Lískovec – Skotnice (10:1), nejvíce žlutých karet viděli diváci v utkání Jeseník n.O. –
Kopřivnice (10x ŽK), nejvyšší divácká návštěva byla na derby zápase Kozlovice – Tichá (650 platících diváků), nejnižší
návštěva Lískovec – Vlčovice/Mniší (20 platících diváků) aj.
Aktuality na webu – www.fotbalskticha.cz
Na našich webových stránkách si můžete přečíst rozhovor s předsedou klubu Ondřejem Švrčkem, rozhovor
s trenérem mládeže Romanem Bokem a s hráčem týmu mužů Pavlem Vránou, kteří také hodnotí podzimní část sezóny
2021/22.
Fotbalový ples 2022
Na základě množících se dotazů ohledně plesu SK Tichá Vás touto cestou informujeme, že se ples v roce 2022
neuskuteční. Hlavním důvodem je přetrvávající epidemiologická situace COVID-19. Vzhledem k nejisté době a
současné situaci v naší zemi, a především k vývoji protiepidemického systému jsme bohužel nuceni zrušit i tradiční
PLES. Přijmout toto rozhodnutí pro nás nebylo lehké, ale ochrana zdraví musí mít přednost.
Zimní příprava
Podrobnosti k zimní přípravě mužů včetně přípravných zápasů přineseme začátkem ledna 2022 na webu. Rovněž
Vás budeme informovat o dalších kolech zimní ligy mládeže, kde se představí naši nejmenší fotbalisté.
Členství FAČR 2022
Začátek každého nového roku je ve znamení prodlužování členství ve Fotbalové asociaci ČR. Není tomu jinak ani
pro letošní rok. Pro vykonávání aktivní činnosti ve fotbale v České republice je nutné mít na daný rok aktivní členství.
Členem FAČR tedy musí být všichni hráči, trenéři, rozhodčí, delegáti a funkcionáři klubů, Okresních a Krajských
fotbalových svazů a samotné Fotbalové asociace ČR. Řádný termín pro prodloužení členství pro rok 2022 je od
1.1.2022 do 28.2.2022. Platební údaje k úhradě příspěvku naleznete na is.fotbal.cz a na www.fotbalskticha.cz.
Jaro 2022: Na úvod v Jeseníku n.O.
MSKFS potvrdil termínovou listinu jarní části sezóny 2021/22. Muži Tiché zahájí jaro venkovním zápasem na konci
měsíce března 2022 v Jeseníku n.O. (27. března). První domácí zápas čeká svěřence Daniela Kuly první dubnový víkend
proti Lískovci (2.dubna).
PF 2022 - VESELÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2022!
Všem fanouškům, partnerům, funkcionářům a hráčům SK Tichá děkujeme za jejich věrnost a podporu v celém
letošním nelehkém roce. Zároveň přejeme mnoho radosti a pohody pro období vánočních svátků a do nového roku pak
především co nejvíce lásky, štěstí, zdraví a pevné přesvědčení, že se nám všem do roku 2022 podaří vstoupit s co
nejúčinnější taktickou přípravou a že nás v celém jeho průběhu bude provázet ten správný tah na branku!
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Tiskové zprávy
Oslava 103. výročí vzniku samostatného
československého státu
Letošní 103. výročí vzniku samostatného
československého státu jsme si připomněli
stejně jako každý rok u pomníku
T. G. Masaryka před budovou základní školy.
Hodnoty a cíle první republiky
jsou naším majákem i do dnešní,
poněkud nejisté doby
a MS ODS Tichá se k tomuto odkazu hrdě hlásí!
Jiří Adamec,
MS ODS Tichá

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

Tříkrálová sbírka, která probíhá již tradičně vždy na počátku kalendářního roku, je největší dobročinnou sbírkovou
akcí v České republice. To, jak bude tato sbírka vypadat, bude ovlivněno epidemickou situací a případným
omezením, které by se sbírky týkaly. Přesto chceme do Vašich domovů přinést požehání a přání štěstí, zdraví a
pokoje. A to buď v tradiční podobě, nebo při online koledě. V současné době proto pracujeme s různými variantami
koledování. Ta nejoptimističtější počítá s klasickou tříkrálovou koledou v období od 1. do 16. ledna 2022.
V přípravách je také koledování online, kdy dárci budou moci přispět bankovním převodem (bezhotovostně) na
účet sbírky pod variabilním symbolem dané Charity. Zároveň bude možné přispět i do statických pokladniček.
Více informací budeme průběžně zveřejňovat zde na našich webových stránkách.
Schválené záměry Charity Frenštát pod Radhoštěm pro Tříkrálovou sbírku 2022:
• Podpora a rozvoj paliativní péče
• Aktivní senior - Podpora aktivizačních činností pro seniory
Pokud Vás letos naši koledníci nezastihnou doma, můžete Tříkrálovou sbírku 2022 podpořit přispěním do
statické pokladničky, do online pokladničky (www.trikralovasbirka.cz), platbou na účet Tříkrálové sbírky
66008822/0800 pod variabilním symbolem 777988003 nebo prostřednictvím QR kódu.
Děkujeme Vám všem, kteří se podílíte na realizaci této sbírky, a děkujeme také Vám všem, kteří naši činnost
svým příspěvkem do pokladniček nebo na bankovní účet podpoříte.
Zdroj: https://www.frenstat.charita.cz
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Kompletní informace naleznete zde: https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost.
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Pomoc s řešením problémů v souvislosti s ukončením dodávek energií nabízí Úřad práce
•

•
•
•
•
•

Mnoho lidí, kteří odebírali energie od firmy Bohemia Energy a dalších menších společností, se po jejich krachu
ocitlo ve finanční nouzi. Pomoc a radu těm, kdo se dostali do režimu dodavatelů poslední instance (DPI),
a tím i do finančních problémů způsobených výší předepsaných záloh od DPI, nabízí Úřad práce České
republiky. Ten je schopen pomoci s nedoplatky za období v režimu DPI prostřednictvím jednorázové
dávky pomoci v hmotné nouzi – mimořádné okamžité pomoci (MOP).
Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi;
informační leták a podrobné informace lze nalézt na: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již
běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto
nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.
MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na
zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení atd.)
Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % příjmů rodiny
nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace
lze nalézt na: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší
ukončení režimu DPI.

***********************************************************************************
Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu
starých kotlů v září 2022
Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy!
Moravskoslezský kraj plánuje v polovině příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou
dotaci. Aby mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla poskytnout a výzvu vyhlásit, musí prokázat jejich zájem. Je
potřeba, aby zájemci o kotlíkovou dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.
Dotazník najdete na adrese: https://1url.cz/@kotliky4
Čím více zájemců se přihlásí, tím více finančních prostředků bude mezi občany kraje rozděleno. V dotazníku
vyplníte pouze Vaše osobní údaje, místo výměny kotle a typ kotle, který si chcete z dotace pořídit (jedná se pouze
o předpoklad). Vámi zadané údaje budou použity výhradně pro účely podání krajského projektu na Ministerstvo
životního prostředí.
Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení
výzvy k podání žádosti, termín odeslání žádosti v elektronické podobě apod.).
Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:
Nový zdroj tepla
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu (automatický/ruční)
Plynový kondenzační kotel

Dotace EU (v Kč)
130 000
130 000
100 000

Včetně příspěvku
Moravskoslezského kraje (v Kč)
137 500
137 500
107 500

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý pobyt, doloží
čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob žijících v nemovitosti
nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů do 26 let je počítáno
s nulovým příjmem). Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:
- žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek
na bydlení (není nutné po celou dobu).
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.
Více informací: https://lokalni-topeniste.msk.cz/ nebo tel. 595 622 355.
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Inzerce
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