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Slovo starostky 
Ač  mrazivé dny utišily venkovní stavební 
i  jiné činnosti, práce je  stále dost. V  chlad-
ných především víkendových dnech to i tak 
v obci žije. O kulturní program v obci se stará 
nejen komise, ale i  další spolky a  uskupení 
v  obci. Obecní úřad nezahálí a  připravuje 
mimo jiné podklady k  žádostem o  dotace, 
spolupracuje na  projektových dokumenta-
cích, k údržbě a obnově majetku obce.

V  rámci převodu vlastnictví nevyužitých 
pozemků státního podniku DIAMO, které 
se nacházejí v lokalitě Žuchov (bývale evido-
vány pod OKD), proběhlo již několik jednání. 
Zatím poslední se uskutečnilo 16. ledna 2023 
ve  Společné regionální kanceláři Starostů 
a  nezávislých v  Ostravě na  pozvání poslan-
kyně Michaely Šebelové. Porady se zúčastnili 
starostové obcí Tichá, Trojanovice, Kunčice 
p.O., Frenštát p.R. a ředitel odštěpného závo-
du Darkov Josef Lazárek. Pan Lazárek nastínil 
postup bezúplatného převodu některých ne-
komerčně využívaných pozemků na katastru 
obce Tichá a možný časový harmonogram. 
Jedná se  o  časově dlouhodobější proces, 
přičemž vyčlenění jako trvale nepotřebný 
majetek vyžaduje schválení Dozorčí radou 
DIAMA, následně souhlas Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR a následovat by mělo 
konečné schválení vládou ČR. Obec Tichá 
spolupracuje s  obcí Kunčice p.O. na  tvorbě 

projektu na  revitalizaci Významného krajin-
ného prvku Křenkova zahrada. Velkou měrou 
se na postupné plánované transformaci na-
šeho regionu a budoucího využití pozemků 
bývalého OKD podílí obec Trojanovice, po-
tažmo především pan starosta Jiří Novotný. 
Díky jeho nezdolné práci na projektu CÉRKA 
se otevírá cesta i k dalším ač menším podob-
ným projektům.

Na  vyhotovení místní energetické koncep-
ce (MEK) předložila obec Tichá Ministerstvu 
průmyslu a obchodu ČR žádost o poskytnutí 
dotace ze  „Státního programu na  podpo-
ru úspor energie EFEKT 3/2023“. Koncepce 
by měla detailně zanalyzovat současnu ener-
getickou situaci nemovitostí v majetku obce 
Tichá, vytvořit přehled všech lokálních zdro-
jů i  spotřeb energie a  sestavit energetický 
akční plán samostatně pro každý objekt, lo-
kalitu i pro území jako celek. MEK obce Tichá 
by tak měla sloužit jako nástroj a návod, jak 
optimalizovat dodávky energií v dané lokali-
tě a objektu. Žádost o dotaci byla ze strany 
MPO ČR podpořena.

Přípravné práce postupují i  ze  strany 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava, 
která nechala zpracovat Dokumentaci o po-
suzování vlivů na  životní prostředí, tzv. EIA, 
a to na projekt - Přeložka I/58 FRENŠTÁT POD 

RADHOŠTĚM – VLČOVICE. Podkladem pro 
zpracování posouzení je  Studie proveditel-
nosti a  účelnosti „Silnice I/58 Frenštát pod 
Radhoštěm – Vlčovice“, kterou zpracovala 
firma SHB, a.s. Cílem studie bylo prověře-
ní a  upřesnění stabilizovaného a  technicky 
proveditelného řešení přeložky silnice I/58 
s ohledem na návrhové parametry dle poža-
davku ŘSD ČR. Současně bylo úkolem studie 
upřesnit a prověřit navrhované vedení trasy 
variantně (A, B). Závěrem Posuzování je kon-
statováno, že na základě komplexního zhod-
nocení všech dostupných údajů o  stavbě, 
o  současném a výhledovém stavu jednotli-
vých složek životního prostředí a  s  přihléd-
nutím ke  všem souvisejícím skutečnostem, 
je  navrhovaná stavba „I/58 Frenštát pod 
Radhoštěm – Vlčovice” přijatelná a je možné 
považovat za vhodnou variantu A i variantu 
B. Varianta A  (doporučena dle podkladové 
studie) vykazuje při zvážení všech možnos-
tí budoucího provozu a  možnosti umístění 
v území a technického řešení v návrhových 
parametrech, splňujících požadavky silnice 
I.  třídy jako nadřazené komunikace, příz-
nivější hodnocení a  je  možné ji  doporučit 
k další přípravě dle navrženého řešení. Bližší 
informace k variantním trasám apod. lze zís-
kat na  www.cenia.cz  – Informační systém 
EIA/SEA – dotaz: MSK2231. 

Mějte klidné dny. 
Mgr. Michaela Štefková, 

starostka obce 

Slovo místostarostky
Dostává se  vám do  ru-
kou barevný zpravo-
daj v  novém „kabátě“ 
a  jsem přesvědčena, 
že  uvítáte moderní de-
sign včetně většího pís-
ma, které zvláště ocení 
starší občané, kteří upo-
zorňovali na  špatnou 
čitelnost. 

Ve  spolupráci s  programem Medializujeme 
ČESKO.cz  připravujeme nový web Obce 
Tichá. Hlavními cíli modernizace jsou nejen 

splnění aktuálních legislativních požadavků 
na webové stránky územně samosprávných 
celků, včetně přístupnosti webu, ale také 
jeho zefektivnění. Budeme velice rádi za Vaši 
zpětnou vazbu. Prostřednictvím nového 
online formuláře na webu nám můžete za-
sílat Vaše nápady na  vylepšení či  náměty 
na funkce či informace, které byste na webu 
rádi uvítali. 

Nový web bude oficiálně spuštěn ve středu 
1. března 2023.

Ve zpravodaji naleznete odpadový informá-
tor, který dle zákona o odpadech udává po-
vinnost obci jednou ročně informovat o od-
padovém hospodářství včetně možnosti 
prevence minimalizace vzniku komunálního 
odpadu.

Součástí zpravodaje jsou upoutávky na nej-
bližší kulturní a jiné akce. Pevně věřím, že bu-
dou hojně navštěvované, protože se pořáda-
jí hlavně pro Vás - občany. 

Mgr. Dana Kocourková, 
místostarostka obce 

 c Situace variant – A červeně, B modře

http://www.cenia.cz
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Informace obecního úřadu
Výsledky hlasování v obci Tichá

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

1. kolo 1 470 1 085 73,81 1 084 1 079 99,54
2. kolo 1 458 1 124 77,09 1 124 1 118 99,47

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 108 10,00 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 66 6,11 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 305 28,26 609 54,47
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 5 0,46 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 158 14,64 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 390 36,14 509 45,52
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 11 1,01 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 36 3,33 X X

Místní program podpory obce 
Tichá
Obec Tichá vyhlásila již několikátý ročník programu „Místní program 
na podporu činnosti zájmových spolků, seskupení a talentovaných 
jedinců v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití volného 
času na rok 2023“. Je možno žádat o částku 2.000 - 10.000 Kč, přičemž 
samotnou žádost formulovanou na požadovanou ciferně uvedenou 
částku včetně zdůvodnění je  nutno doručit na  adresu Obecního 
úřadu v Tiché do 15. března 2023. Bližší podmínky programu získáte 
na úřední desce obecního úřadu nebo na internetových stránkách 
obce v sekci „Úřední deska“.

Štěpkování
Ve dnech 11. – 14. dubna 2023 v době od 7:30 do 14:00 hodin 
budou provádět pracovníci obce štěpkování klestí a větví, které po-
chází z  vašich zahrad. Zájemci o  tuto službu nahlaste svůj poža-
davek do 5. dubna 2023 na  tel. č. 556 858 128, případně e-mail: 
obecni.urad@ticha.cz. 

Štěpka bude ponechána k  vlastnímu využití na  místě štěpkování. 
Využijte tuto možnost uchovat si dřevní hmotu pro vlastní potřebu. 
Větve nepatří do hnědých kontejnerů určených pro bioodpad !!

Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme všechny občany na  3. zasedání Zastupitelstva obce Tichá, 
které se koná 8. března 2023 v 17:00 hodin v kulturním domě v Tiché

Poděkování 
Obec Tichá děkuje SDH Tichá 
za  přípravu ledové plochy 
na Tůňce v  mrazivých dnech, 
která sloužila široké veřejnosti.

O plavání a bruslení o jarních 
prázdninách byl zájem z řad 
nejen dětí, ale i dospělých

Občané Tiché vyu-
žili možnost zdarma 
si  zasportovat o  jar-
ních prázdninách 
v  rezervovaných ča-
sech v  plaveckém 
bazéně a  na  kluzišti 
ve Frenštátě p. R.

Jubilanti 
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a po-
hodu všem jubilantům dožívajícím se významných životních výročí 
v měsících březen a duben 2023:

70 let Marie Ondračková
Břetislav Čada
Zdeňka Kubalcová

75 let Vlastimil Jiskra
Jan Skřivánek
Antonín Kašuba

80 let Marie Kašpárková
Jaroslava Vaňková

89 let
92 let

Marie Konvičková
Olga Bordovská

50 let manželství „ZLATOU 
SVATBU“ oslavili

Vlastimil a Zdeňka Janáčovi

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, 
aby toto oznámili na obecní úřad, a to osobně, poštou případ-

ně na emailovou adresu: obecni.urad@ticha.cz

+) postupující
 kandidát
*) zvolený kandidát 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
mailto:obecni.urad@ticha.cz
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Statistické ohlédnutí  
za rokem 2022
K 31.12.2022 měla naše obec 1929 obyvatel, z toho 954 mužů a 975 
žen.

Tabulka změn v počtu obyvatel v průběhu roku 2022
celkem mužů žen

k 01. 01. 2022 1888 935 953
narozeno 25 12 13
zemřelo 17 7 10
přistěhováno 73 34 39
odstěhováno 40 20 20
k 31. 12. 2022 1929 954 975

Ptačí chřipka 
Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy pro 
Moravskoslezský kraj vydala 29. 
prosince 2022 mimořádné ve-
terinární opatření za  účelem 
zamezení šíření nebezpečné ná-
kazy „ptačí chřipky“. V  naší obci 
bylo stanoveno pásmo dozoru 
a na základě tohoto opatření byli 

chovatelé drůbeže a ostatního ptactva povinni odevzdat sčítací list 
o počtu chovaného ptactva na OÚ Tichá.

Ke dne 31.1.2023 skončila mimořádná veterinární opatření za úče-
lem zamezení šíření nebezpečné nákazy. Nadále platí celorepubliko-
vé nařízení, týkající se všech chovatelů drůbeže. Stále platí, že pokud 
není možné drůbež držet uvnitř budovy, je možné ji ponechat venku, 
ale v omezeném prostoru tak, aby bylo zajištěno, že nepřijde do kon-
taktu s  volně žijícími ptáky (zejména s  vodním ptactvem). Krmivo 
a voda musí být umístěny v budovách anebo pod přístřešky. Stelivo, 
krmivo a voda musí být skladováno způsobem, aby se zabránilo kon-
taminaci trusem volně žijících ptáků. Avšak ani tato mírnější opatření 
nejsou zcela v souladu s požadavky na chov zvířat a vlastně mohou 
vést (a vedou) k týrání drůbeže i chovaných ptáků. Proto je obecně 
tolerován (nikoliv však povolen) kratší pohyb drůbeže venku, pře-
devším v době, kdy jsou čištěny kurníky apod. Dobrou zprávou je, 
že uvedená nařízení se netýkají běžců (pštrosů), holubů a okrasných 
ptáků (jako jsou pávi, andulky, okrasné vodní a hrabavé ptactvo).

Děkuji všem chovatelům za  doručení vyplněného sčítacího lis-
tu o počtu chovaného ptactva. Jedná se celkově o 127 chovatelů, 
a z takto shromážděných údajů uvádím pro zajímavost přehled ptac-
tva chovaného v naší obci k 10. lednu 2023. 

 f 1702 drůbež hrabavá - drtivá většina slepic 
 f 47 vodní drůbež 
 f 88 holubů
 f 77 papoušků, okrasné ptactvo, atd. 

 Mgr. Dana Kocourková

Komise pro kulturu a sport 
Proběhlé akce

Divadelní představení Don Quijote 
de la mAncha

Kdo se směje, dlouho žije, a nejspíš proto je divadelní komedie Don 
Quijote de la mAncha v režii Bolka Polívky nejhranějším představe-
ním v Evropě. S představením plným humoru, fantazie a pohody vy-
stoupili herci brněnského Divadla Klauniky v kulturním domě v Tiché. 
Osudy literárních hrdinů Dona Quijota a  Sancho Panzy prolínaly 
s moudrostí českého pedagoga Jana Amose Komenského. Na jevišti 
vystoupil přes dva metry vysoký profesor španělštiny a korpulentní 
vychovatelka v kominickém internátě Ancha. 

Herci vtahovali do děje prakticky všechny diváky a dokázali tak úplně 
setřít prostor mezi jevištěm a hledištěm. 

Zimní sjezd na čemkoliv 
Po dvou neúspěšných ročnících, kdy nebylo na čem sjíždět pouze 
na blátě, se počasí umoudřilo a trochu sněhu zůstalo na svahu. Při 
slunečné a mrazivé neděli 29.1.2023 se sešla hojná účast jak dětí, tak 
i  dospělých, kteří  sjížděli na  čemkoliv kopec za  budovou základní 
školy. Mohli jsme vidět boby a sáňky sériově vyráběné, ale i doma 
vyrobené nebo upravené. 

Na prvním místě se umístila se sáňkami s podobou okřídleného koně 
pegase Eliška a Markéta Zátopkovy, na druhém místě ve stylu jamaj-
ských kokosů na sněhu se umístil Ondřej Zátopek a na třetím místě 
se  umístila Valentina Vizcaino se  sáňkami na „upíržábu“. Rychlostní 

Ptačí chřipka (aviární influen-
za) je  infekční onemocnění 
opeřenců virového původu. 
Postihuje jak volně žijící ptáky, 
tak drůbež jako slepice, krůty, 
kachny, husy… Onemocnění 
se  projevuje apatií, sníženým 
příjmem krmiva, sníženou 
snáškou, dýchacími potížemi 
i úhynem
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závod ovládl Jakub Kopečný, těsně za ním Jan Kocián ml. a na 3. mís-
tě dojela Izabela Fajčáková.

Všichni umístění dostali sladkou cenu, ti na místech nejvyšších i šam-
paňské. Ti, co na hodnocená místa nedosáhli, si přišli na své, mimo 
skvělého prožitého odpoledne si mohli hořkou chuť porážky osladit 
sladkou odměnou útěchy. 

Také diváci nepřišli zkrátka, během celé akce byl připraven teplý čaj 
nebo svařák. Do příštího roku doufám v ještě lepší sněhové podmín-
ky, ať se tato akce může stát tradicí. Závěrem bych chtěl poděkovat 
členům komise za úpravu svahu a celou organizaci.

 Jan Zátopek, 
člen Komise pro kulturu a sport 

Nejbližší kulturní akce

Filmový den, 4. března
V  sobotu 4. března 
se  můžete opět tě-
šit na  Filmový den 
v  kulturním domě, 
kde se  nejprve bude 
promítat animovaný 
rodinný film Mimoni 
2: Padouch přichází.

Jako druhý film může-
te shlédnout pohád-
ku Princezna zakletá 
v  čase 2, která je  po-
kračováním české 
fantasy pohádky reži-
séra a scenáristy Petra 
Kubíka. Premiéra této 
pohádky byla v  listo-
padu 2022. 

Na  večerní promítání 
se můžete těšit na ko-
mediální film Přání 
k  narozeninám, je-
hož premiéra byla 
koncem ledna 2023. V hlavních rolích Eva Holubová, Jaroslav Dušek, 
Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Simona Babčáková, David 
Švehlík a další.

Zdolej velikonoční rébus, 7.–11. dubna 
Velikonoční volné dny vybízí 
k procházce a  strávený čas s  rodi-
nou. Aby pro děti byla procházka 
zábavnější, připravili jsme si  pro 
ně  pět stanovišť s  ukrytým úko-
lem (rébusem). Úkoly jsou vhodné 
pro předškolní děti s doprovodem 
a  pro děti prvního stupně základ-
ní školy. Mapka bude ke  stažení 
na  webových stránkách obce, 
na FB obce Tichá a v tištěné formě 
na OÚ Tichá, a to týden před akcí. 
Trasu nemusíte zdolat za  jeden 
den, ale můžete si  rozložit pro-
cházku do více dní. Věříme, že tou-
to akcí děti nalákáme do  přírody 
a společně strávíte volný čas. 

Zdeněk Izer „NA PLNÝ COOLE“,  
14. dubna

Zábavná show, ve  které se  di-
váci budou moci setkat s  jedi-
nečným a  nezaměnitelným hu-
morem Zdeňka Izera proběhne 
v pátek 14. dubna 2023 v 19:00 
hodin v kulturním domě v Tiché. 
Na  řadu přijdou oblíbené scénky, 
parodie nejrůznějších televizních 
pořadů, mnoho skvělých vtipů 
a  imitování celé řady populárních 
českých i  zahraničních zpěváků 
a zpěvaček. To vše je vyšperkováno 
videoprojekcemi, světelnými efek-
ty, nejrůznějšími zábavnými kostý-
my a převleky. Představení plné smíchu a legrace - tak neváhejte 
a přijďte se pobavit s nejoblíbenějším stand up komikem sou-
časnosti! Doba trvání 90 minut. 

Vstupné 350 Kč/ osoba. Vstupenky můžete zakoupit na OÚ Tichá dle 
úředních hodin. 

Stavění máje, 29. dubna 
Májka je  oslavována jako  symbol lásky, plodnosti a  mládí  – ale 
také jako strážce obce. Tradičně se muži vydávají poslední dubnový 
den do lesa (v dnešní době kdykoli v týdnu před čarodějnicemi), aby 
uřízli co nejvyšší strom. Muži z budoucí májky oloupou kůru, oklestí 
ji a děvčata ozdobí její vršek stuhami a krepáky. Pod korunou stromu 
je uvázán ozdobený věnec, který symbolizuje panenství dívek ve vsi. 
Právě kvůli němu musí mladíci hlídat májku přes noc! Chlapci z okol-
ních vesnic se  totiž během noci mohou pokusit májku pokácet, 
a získat tak symbolické panenství děvčat pro sebe. Dodnes je nebe-
tyčnou ostudou, pokud muži svou májku nedokáží přes noc uhlídat. 
Tradice praví, že na prvního máje by každá dívka měla být políbena 
pod rozkvetlou třešní. Polibek jí zaručí krásu a mládí.

V  obci Tichá tradičně patří poslední dubnový víkend stavění 
májky, kterou obstará, ručně postaví SDH obce Tichá. Na tuto akci 
přijede „pojízdná salaš“ se  živými ovečkami. Budete mít možnost 
si  vytvořit vlněnou vílenku, zpracovat vlnu, vyzkoušet ovčí dojící 
trenažér a  mnoho dalšího. K  poslechu a  tanci zahraje Frenštátská 
cimbálová muzika Radegast (FCM Radegast) a  vystoupí celá řada 
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dalších účinkujících. Pokud vám vyhládne, 
přijedou manželé z Kozlovic a představí ro-
dinnou firmu Masíčko dědka a Luďka. K pro-
deji bude chleba s různými druhy domácích 
paštik nebo domácí škvarková pomazánka. 
Showman, ale především vynikající kuchař 
– to  je  David Valíček, který nám předvede, 
jak kombinuje českou kuchyni s  moderní-
mi technikami vaření. Zkušenosti získal na-
příklad v hotelu Burj al Arab v Dubaji, v  re-
stauraci Fig & Olive na Manhattanu, v KPMG 
u  michelinského kuchaře Stacey Harrise 
nebo v  londýnské Berners Tavern u  šéfku-
chaře Jasona Athertona. Pokrm, který bude 
vařit, v omezeném množství budou ochut-
návat návštěvníci. Závěrem vyhlásíme vítěze 
soutěže o  nejlepší tichavský sladký recept. 
Více informací o programu na plakátu.

Novinkou letošního stavění máje je vyhláše-
na soutěž „O nejlepší tichavskou sladkou 
pochutinu“, která bude součástí programu 
Stavění máje. Umíte péct Tichavký lopaťák? 
Máte osvědčený recept na moučník, buchtu 
nebo dezert, po kterém se jen u stolu zaprá-
ší? Tak neotálejte a  přihlaste se  do  soutěže 

o  hodnotné ceny. Naším cílem je, že  v  pří-
padě dostatku zdařilých sladkých receptů, 
je použijeme k přípravě nadcházejícího ka-
lendáře pro rok 2024. 

Pokud máte připomínky, návrhy, podně-
ty kladné i záporné nebo byste se chtěli 
podílet na  kulturních nebo sportovních 
akcích, prosím, piště na email: mistosta-
rostka@ticha.cz.

Přidejte si  facebookovou stránku obce 
www.facebook.com/ObecTicha/, kde uve-
řejňujeme plánované akce, plakáty a  fotky 
z  jednotlivých akcí. Dozvíte se  zde mimo 
jiné i aktuální informace o dění v obci nebo 
obecních spolků, ale i  např. o  ztrátách 
a nálezích. 

Jsme rádi, že se občané Tiché zúčastňují akcí 
v obci a že se budeme i nadále potkávat. 

  Mgr. Dana Kocourková,
předsedkyně Komise pro kulturu 

a sport obce Tichá 

Komise životního prostředí

Mateřská škola a základní škola Tichá
Vážení rodiče, občané Tiché,

polovina tohoto školního roku je již za námi a rychle se ukrajuje i po-
loletí druhé. Žáci 31. ledna získali zpětnou vazbu o tom, jak se jim v 1. 
pololetí dařilo, což jim poskytuje velkou možnost pro další rozvoj. 
Ten se  odehrává nejen ve  škole, ale i  v  rodině a  při mimoškolních 
aktivitách, na  které měli žáci čas v  průběhu pololetních a  jarních 
prázdnin.

Chtěl bych se zde ještě ohlédnout za 115. výročím školy a vánočním 
jarmarkem. Do příprav se zapojila celá základní škola a také mateřská 
škola, pilně pomáhala i školní družina, veřejnost přispěla fotografie-
mi a vzpomínkami na školu. Nedílnou součástí byla podpora rodičů 
a prarodičů dětí, za kterou jsme velmi rádi. Podporu projevili i vel-
kou návštěvností, která udělala dětem radost a pomohla vyprodat 
téměř veškeré výrobky. Do prodeje se zapojili i zaměstnanci střediska 

Karmel Tichá, veřejnost měla možnost si odpočinout a zavzpomínat 
ve školní jídelně, kde se mnozí občerstvili dobrotami od žáků 3. tří-
dy a školní družiny. V tělocvičně připravili žáci taneční a pěvecké vy-
stoupení pod vedením paní učitelky Horákové a paní Mladěnkové. 
Hudebně-dramatický kroužek vystupoval se svým programem i pro 
rodiče v KD Tichá. Na závěr se k malým zpěvákům přidal i tichavský 
pěvecký sbor Šátek.

V mateřské škole se objevila Duhová angličtina a pevně věřím, že jen 
tak nezmizí. Je zde pro předškoláky a pomůže jim seznámit se se zá-
klady anglického jazyka, na který již navážou v 1. třídě předmětem 
anglický jazyk. V  lednu se  sešla paní učitelka 1. třídy s kolegyněmi 
z mateřské školky, aby si předaly informace o budoucích prvňáčcích. 
Metoda dobrého startu je další podporou mateřské školy k přípravě 
předškoláčků pro jejich bezproblémový vstup do 1. třídy. Ke zpestře-
ní běžných aktivit školku navštívilo divadlo Koloběžka.

http://www.facebook.com/ObecTicha/
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Celé škole se podařilo absolvovat plavecký kurz a děti a nejmladší 
žáci se mohli zapojit do výuky lyžování se Sluníčkem ve SKI areálu 
Bílá. Velký dík patří jejich pedagogickému doprovodu a  plavecké 
škole Laguna.

Nenudili se ani žáci na základní škole, navštívil nás ekologický auto-
bus ODISbus, zúčastnili jsme se korfbalového utkání, které proběhlo 
na ZŠ v Palkovicích, žáci si zarecitovali v celoškolním klání a využili 
zimního počasí k sáňkování a bruslení v rámci školní družiny. Družina 
navštívila dětský svět Replay ve  Frenštátě p. R., děti se  zúčastnily 
i  promítání pohádky v  kulturním domě. Tvořivá činnost ve  školní 
družině také nechyběla.

Jelikož čas běží kupředu, tak je potřeba se již dívat na budoucí škol-
ní rok a vyhlížet prvňáčky. Pro rodiče předškoláků a jejich děti paní 
učitelky připravily program Předškolákem v pohodě, kde dostanou 
rodiče během pěti lekcí adekvátní zpětnou vazbu týkající se připra-
venosti dětí na vstup do základní školy. Zápis proběhne 13. dub-
na od  13:30-17:00. Informace o  naší škole a  o  práci s  žáky, které 
by  mohly usnadnit rozhodování, kterou školu pro své dítě zvolit, 
najdete dále ve Zpravodaji. Doufám, že Vám tyto informace rozho-
dování usnadní. Pokud si  i  tak nejste jisti, budeme rádi, pokud nás 
kontaktujete na email reditel@zsticha.cz, 730 134 500. Níže uvádíme 
výběr z článků, které také naleznete na www.zsticha.cz. 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Tichá 
Ing. Petr Černošek 

ředitel ZŠ a MŠ Tichá

Co se v lednu naučily Světlušky?
Leden jsme otevřeli legen-
dou O  třech králích.  Procvičili 
jsme si  jemnou motoriku, gra-
fomotoriku a  představivost. 
Dalším tématem bylo, v ledno-
vých třeskutých mrazech,  zim-
ní oblečení. V  tomto tématu, 
jsme posílili kamarádské 
vztahy a  spolupráci. Když 
oblečení, tak nás zajímal jeho 
vznik. Název dalšího tématu 
bylo:  Kterak jsme k  oblečení 
přišli. Pomocí evokačních otá-
zek, jsme namáhali mozkové 
závity a společnými silami, do-
šli k  odpovědím.  Děti zjistili 
celý postup výroby oblečení, a dokonce si ušily šaty na panenku 
a malé polštářky.

Metoda dobrého startu
I  leden, jsme  nastartovali metodou dobrého startu (MDS),  čili pří-
pravou předškoláků na budoucí čtení a psaní. Tato metoda rozvíjí 
u dětí smyslové vnímání, kte-
ré je  důležitou dovedností pro 
úspěšný a bezproblémový start 
v první třídě. Pilířem MDS je  li-
dová píseň, se kterou pracuje-
me v průběhu celé lekce. Píseň 
ztvárníme pohybem, rytmic-
ky a předepsaným grafickým 
vzorem. Předškoláci si tak rozví-
jí pohybové, sluchové a zrakové 
dovednosti. Každou lekci pak 
zakončíme  sebehodnocením. 

Kde děti dostanou prostor, pro ohodnocení svých aktivit, co se jim da-
řilo, co  se  jim  nedařilo  a  na  čem by  ještě  potřebovaly praco-
vat.  Sebehodnocením se  učí přijímat zodpovědnost za  svůj 
rozvoj.

Ing. Adéla Korniová
třídní učitelka ve třídě Světlušek

Plaveme s radostí
Pravidelné  lekce plavání  se pomalu, ale jistě chýlí ke  svému konci. 
Již od  začátku listopadu děti ze  ZŠ  Tichá  vyrážely každou středu 
směr Frenštát pod Radhoštěm, kde na ně čekaly radosti i strasti vod-
ní hladiny. Starší děti, zkušení plavci, už  spíše  zdokonalovali své 
schopnosti, potápěli se hlouběji, plavali dále, skákali s menším osty-
chem... Pro děti mladší to byly první uplavané metry v hlubokém 
bazénu, pomalé odhazování záchranných rukávků a náročné výzvy, 
se  kterými se  statečně praly celých 10 lekcí. Počáteční strach byl 
brzy překonán a děti se do bazénu pravidelně těšily. 

My  můžeme jen žasnout, kolik různých aktivit a  her měly paní 
lektorky pro děti připravené, a  jak  pestrá  výuka ve  vodě pro děti 
byla. Děti si odnáší nejen spoustu zážitků, ale také jistotu a sebedů-
věru ve své plavecké schopnosti. 

Včelka
Jednou z  nejoblíbenějších aktivit  dětí z  první třídy  je  bezespo-
ru  Bee-Bot Včelka. Včelka je  robotická hračka, která je  programo-
vatelná, dokáže si zapamatovat spoustu pokynů a děti díky ní roz-
víjí nejen prostorovou představivost, ale i logické myšlení nebo 
programování. V první třídě je s Včelkou nejoblíbenější určitě akti-
vita, kdy jsou Včelce zadány pokyny k  její trase a děti se snaží najít 
cílové políčko stejně správně, jako ho najde i Včelka. Včelku je možné 
využívat napříč všemi předměty, a děti se na její využití vždy velmi 
těší. 

Pro děti je  Včelka 
příjemným  oži-
vením výuky, 
její využívání pra-
videlně prová-
zí  spousta nadše-
ní,  radosti  a  nově 
nabytých  vědo-
mostí. 

Mgr. Kateřina 
Horáková, DiS. 
třídní učitelka  

1. třídy

mailto:reditel@zsticha.cz
http://www.zsticha.cz
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Vystoupení v KD Tichá
Od  září se  na  naší škole každé pondělní odpoledne schází skvělá 
parta dětí v hudebně dramatickém kroužku. Děti 1.-5. třídy rády zpí-
vají, učí se množství nových písní, básní a tanců. V různých kostý-
mech zkoušejí malé scénky z pohádek. V  sobotu 17.12. předvedly 
děti v KD Tichá, co se již naučily.

Tři šikovné moderátorky uváděly celé pásmo. Nejprve princezny 
zatančily svůj tanec a pak vánoční básně a koledy navodily sváteční 
atmosféru. Pak dovádivý tanec Šmoulů roztleskal celý sál.

Na  závěr se  k  malým zpěvákům přidal i  tichavský pěvecký sbor 
Šátek.

Doufám, že úžasné děti svým vystoupením připravily v předvánoč-
ním shonu milý dárek svým rodičům.

 Lenka Mladěnková
vedoucí hudebně dramatického kroužku

ODIS pro nás
Pravidelně můžete před naší školou v zimních měsících vídat bílo-
-zelený autobus, který ovšem není objednaný k přepravě dětí. Starší 
žáci do něj s doprovodem nastoupí, usadí se, neplatí jízdné, nýbrž 
se v něm vzdělávají. Řidiči autobusu v něm žáky informují o život-
ním prostředí, recyklaci, dopravě, o  inovacích a  možnostech 
ochrany prostředí v souvislosti s dopravou.

Na rozdíl od jiných autobusů tento skrývá velkou obrazovku, na které 
žáci sledují zajímavou ukázku a o jejich pozornosti se pak přesvěd-

čí pan řidič několika otáz-
kami zaměřenými na  de-
taily. Správné odpovědi 
jsou odměněny  drobný-
mi dárky.

I  takto lze vést  edukační 
program.  Trochu netra-
dičně, tajemně zprvu, ale 
pro děti  interaktivním 
způsobem.

Recitační soutěž
Druhý únorový den 
se  všichni žáci naší 
školy sešli v páté třídě 
a  vybraní soutěžící re-
citovali básně J. Žáčka, 
J. Skácela a  dalších 
známých českých au-
torů. Recitační soutěže 
se zúčastnilo 16 kluků 
a holek ve třech kate-
goriích. Mezi nejmen-
šími zvítězil  Dominik 
Kubáč  se  stej-
nou básní o  delfí-
nech jako  Natálka 
Čajánková z další kategorie druhé a třetí třídy. Velmi těžké bylo vy-
brat favorita ze čtvrté a páté třídy, jelikož se uvedli delšími a často 
i úsměvnými básněmi. S velkou radostí tak nakonec přebírala diplom 
za první místo Nela Geryková.

Děti byly oceněny sladkostmi, drobnými dárky a ti nejlepší pak inspi-
rativními knihami, ale všichni účastníci si zasloužili obrovský potlesk 
za snahu a své výkony.

Mgr. Marcela Žingorová
třídní učitelka 5. třídy
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Spolek Tichánek, z.s. 
Každoročně spo-
lek Tichánek pořádá 
Bazárek dětských 
věcí na  jaro a  léto. 
Tímto žádáme ma-
minky, které by  měly 
zájem pomoci při 
organizaci dětského 
bazárku v  KD  Tichá 
ve  dnech 14. - 
16.3.2023, aby nás 
kontaktovaly na  uve-
dený email.

Poslední březno-
vý den zveme ši-
rokou veřejnost 
na Velikonoční dílny, 
tentokrát do  kultur-
ního domu, protože 
prostory v  klubu dů-
chodců již byly nedo-
statečné. Veškerý materiál jako 
proutky, vrbové větvičky, po-
lyesterové věnečky, pentle, ve-
likonoční dekorace a  jiné bude 
připraveno. Těší nás váš zájem 
a věříme, že se opět setkáme. 

Chcete se  zbavit nepotřebných 
věcí? Nevyhazujte, ale prodá-
vejte na Blešáku v Tiché!

Domácnost je  zavalená hroma-
dou nepotřebných věcí. Těžké 
je  loučení  s  předměty, které 
ve  vás vzbuzují vzpomínky, ale 
někdy je  nutné pročistit domov 
čerstvým vzduchem. Místo kon-
tejneru však vyhledejte bleší trh.

Poslat věci dál a nechat je kolovat je vlastně živá ekologie. Stěhovaní 
a rekonstrukce s sebou nesou redukci všeho, co máte. Šatník, kni-
hy, ale třeba také porcelán, bižuterii a jiné. Nejsnazší je vše vyhodit, 
že ano? Nikoliv. Na bleším trhu vyměníte “nepotřebné věci” za pení-
ze. Kupec se vždycky najde. Stačí se pouze zaregistrovat na uvedený 
kontakt v plakátku, my pro vás obstaráme prodejní stůl v KD Tichá 
a v sobotu 25. března můžete obchodovat pouze s vlastním po-
užitým zbožím, které chcete zpeněžit. K  takové činnosti prodejci 
nepotřebují živnostenský list. Tento prodej je brán jako koníček.

Den  Země  je  každoroční  celosvětová  událost organizovaná 22. 
dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního pro-
středí. Při této příležitosti budeme opět pořádat environmentální 
akci pro děti ze ZŠ a MŠ Tichá.

předsedkyně spolku Tichánek
Mgr. Dana Kocourková

ZO Českého  
zahrádkářského svazu Tichá  

Vánoční posezení zahrádkářů u krbu proběhlo v podvečer 16. pro-
since v Domě zahrádkářů. Sešli se členové organizace i se svými blíz-
kými, měli možnost povyprávět nejen o  zahrádkářské práci, úrodě 
a zážitcích v roce 2022. Atmosféru posezení po proslovu předsedy 
Františka Vaňka velice zpříjemnila cimbálová muzika Valášek a také 
skvěle připravené pohoštění. 

Nad stránkami kronik jsme si zavzpomínali, co se nám v uplynulém 
čase vydařilo a  kolik akcí jsme uskutečnili. Vánoční výzdoba byla 
úžasná a  přátelská nálada příjemná. Se  zpěvem a  tancem to  bylo 
krásné adventní ukončení zahrádkářského roku.

 Lenka Mladěnková, 
tajemnice ČZS

31 03 23

Spolek Tichánek Vás srdečně zve na

Den Měsíc 

Kulturní dům Tichá 

Veškerý materiál zajištěn 

Rok

16:00Od do 19:00

PRO DOSPĚLÉ
-výroba velikonočních věnců a dekorací na stůl pod

vedením paní Lenky Vaňkové
- 150,-Kč/výrobek

PRO DĚTI 
- malování vajíček, výrobu zápichů a dalších

jarních dekorací  
zdarma

 c (Na fotografii z leva: předseda František Vaňěk, tajemnice Lenka Mladěnková, místopředseda Ing. Jiří Trinkewitz Ph.D.)
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SK Tichá – Fotbal 

Členství FAČR 2023
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 ter-
mín pro prodloužení členství pro rok 2023 je  od  1. 1. 2023 do  12. 
3. 2023.  Platební údaje k  úhradě příspěvku naleznete na  is.fotbal.
cz a na www.fotbalskticha.cz

Reforma českých amatérských 
soutěží? 
Ledy se  pohnuly a  fotbalové soutěže budou mít brzy s  největší 
pravděpodobnostní novou podobu. FAČR vážně uvažuje o  zeštíh-
lení České fotbalové ligy na  jedinou skupinu a hlavně, zrušeny bu-
dou B třídy. Všechny soutěže v Česku se budou nově jmenovat ligy 
- od  té  první profesionální až  po  osmou, což je  současná III. třída. 
Od  sezony 2024/25, případně 2025/26, může dojít k  reorganizaci 
všech amatérských soutěží, tedy od třetí ligy (ČFL a MSFL) až po nej-
nižší úroveň. Na Moravě by se to nejvíce dotklo divizí a krajské sou-
těže I.B třídy. Důvod? Pomoc okresům, z nichž tato iniciativa vzešla. 
„Zatím se  o  tom ale jen diskutuje, nic není rozhodnuto, my  s  tím 
však nemáme problém,“ zní ústy sekretáře Vladimíra Janoška, který 
se na celém procesu podílí, z Moravskoslezského krajského fotbalo-
vého svazu (MSKFS).

Zpráva z Valné hromady 2023
V neděli 29. ledna 2023 proběhla řádná Valná hromada SK Tichá, z.s. 
Členové se sešli poprvé bez covidových omezeních, aby mohli bilan-
covat dění v klubu za poslední období. Celou zprávu z VH si můžete 
přečíst na našem webu.

Okresní pohár FAČR
Semifinále Okresního poháru FAČR se  bude hrát v Tiché. Úředním 
termínem zápasu je  sobota 18. března 2023 - utkání se  odehraje 
v  náhradním termínu (podrobnosti na  webu). Tichá do  semifinále 
Okresního poháru postoupila po  vítězství 5:0 na  půdě Hostašovic. 
Petřvald n.M. postoupil po vítězství 2:4 nad Sedlnicí.

Jaro 2023: Na úvod s Horní 
Suchou
Termínová listina jarní části I.A třídy sk.B je oficiálně potvrzena. Tichá 
zahájí jaro poslední březnový víkend doma proti Horní Suché, první 
venkovní duel o týden později ve Stonavě. Soutěžní ročník 2022/23 
zakončíme v sobotu 17. června na domácím hřišti proti Petrovicím.

#PISEMEHISTORII

Výzva - sběr artefaktů souvisejících 
s tichavskou kopanou

V roce 2024 oslaví SK Tichá 80 let své existence. Klubem prošlo ne-
spočet hráčů, členů realizačních týmů, funkcionářů. Neodmyslitelně 
od  počátku patřili ke  klubu jeho podporovatelé a  fanoušci. Proto 
se  na  Vás obracíme s  výzvou o  zapojení se  do  této akce. Cílem 
je oslovit co nejširší spektrum lidí jakýmkoliv způsobem spojených 
s  tichavskou kopanou a  shromáždit co  největší množství historic-
kých fotografií, klubových artefaktů, suvenýrů, trofejí, dresů článků 
apod. souvisejících s historií fotbalového klubu.

Jak se můžete zapojit?
Fotografie - jestli je máte v digitální formě (obrázky z digitálního fo-
toaparátu nebo mobilu), můžete poslat na e-mail:  infofotbalticha@
gmail.com. Když je máte pouze v papírové podobě a nemáte mož-
nost je naskenovat, můžete je přinést. Fotografie naskenujeme a vrá-
tíme vám je. Důležité je, pokud to je možné, uvést k fotografiím.

Termín?
Oslavy proběhnou v  roce 2024, tudíž je  času dostatek. Věříme, 
že se nám povede dát do konce letošního roku dohromady dostatek 
materiálů, který přispěje k historické klubové retrospektivní prezen-
taci, kterou Vám rádi v rámci oslav představíme. 

Výběr OFS 
NJ 2023
Hráči SK  Tichá Mikuláš Bok, 
Vojtěch Piskoř a  Jan Krpec 
ve  výběru Okresní fotbalo-
vý svaz Nový Jičín na  mezi-
národním turnaji v  Bílovci. 
SK Tichá Oddíl zápasu

SK Tichá oddíl zápasu 
14. ledna 2023 praskal náš KD ve švech. Konalo se slavnostní vyhlášení 
nejlepších zápasníků SK Tichá za rok 2022. Titul NEJLEPŠÍ ZÁPASNÍK 
ROKU získal Damián Večeřa, druhé místo Samuel Srněnský a  třetí 
místo získal jeho bratr Sebastián Srněnský. Oddíl vyhlašuje šestici 
nejlepších ze všech 34 zápasníků, kteří klub reprezentují. 

Na 4. místě se umístil Lukáš Zrubek, 5. místě Pavel Černota a 6. příčku 
obsadila Barbora Svobodová. Náš klub se v roce 2022 účastnil 23 tur-
najů (ČR, SK a PL) a z toho dva organizoval v Tiché. 

Z těchto turnajů jsme přivezli do Tiché: 1. míst – 41x, 2. míst – 56x, 3. 
míst – 30x. 

 f Facebook.com/FotbalSKTicha
 f Instagram.com/fotbalskticha

 f YouTube.com/FotbalSKTicha
 f www.fotbalskticha.cz

https://is.fotbal.cz/
https://is.fotbal.cz/
http://www.fotbalskticha.cz
mailto:infofotbalticha@gmail.com
mailto:infofotbalticha@gmail.com
https://www.facebook.com/FotbalSKTicha?__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/ofsnovyjicin?__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/ofsnovyjicin?__tn__=-%5DK*F
http://www.facebook.com/FotbalSKTicha
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Z mistrovství České republiky přivezl Pavel Černota bronzovou 
medaili.

Překvapením vyhlašování byl 
i  dárek pro klub v  podobě 
vlajky, kterou jsme pokřti-
li společně s  trenéry a  de-
signérkou návrhu Žanetou 
Fojtáškovou, která mimo jiné 
vytvořila i naše nové logo, kte-
ré se  objevilo na  kšiltovkách, 
které děti dostaly.

Vyhlašování se vedlo v krásném duchu vzpomínek na loňskou sezó-
nu, pro děti bylo připraveno plno her a společně jsme si pochutnali 
na  bohatém rautu, který připravili rodiče malých zápasníků. Tímto 
jim velice děkujeme.

Děkujeme také za  věcné dárky pro naše děti: Obci Tichá, Městu 
Frenštát pod Radhoštěm, firmám Bike Fun International, s. r. o., Metal 
Work Pneumatic CZ, s.r.o., Tieto Czech s.r.o., Stavby IZOtrade s.r.o. 
a VVreality. 

VÁŽÍME SI VAŠÍ PODPORY, DĚTEM SVÍTILY OČIČKA RADOSTÍ, KDYŽ 
JEDNOTLIVÉ DÁRKY OBJEVOVALY VE SVÝCH TAŠKÁCH. 

3.ročník turnaje „O zlaté Jablko“
21.ledna 2023 Jablunkov

Jméno Věková  
kategorie

Hmotnostní  
kategorie Umístění

Černota Pavel ml. žáci 63 kg 1. místo
Tománek Patrik přípravka A 25 kg 1. místo
Juračka Dominik přípravka C 22 kg 1. místo
Zátopková Eliška přípravka C 31 kg 1. místo
Svobodová  
Barbora ml. Žákyně 47 kg 1. místo

Zrubek Lukáš ml. žáci 31 kg 1. místo
Holášek Martin přípravka A 57 kg 2. místo
Šturala Antonín přípravka A 47 kg 2. místo
Piskoř Jan přípravka C 20 kg 2. místo
Klimša Alex přípravka B 22 kg 2. místo
Srněnský Samuel ml. žáci 35 kg 2. místo
Kocián Filip ml. žáci 52 kg 3. místo

Srněnský Sebas-
tián ml. žáci 47 kg 3. místo

Reček Štěpán přípravka C 22 kg 3. místo
Valenta Mikuláš přípravka C 20 kg 3. místo
Hlavinka Viktor přípravka B 25 kg 3. místo
Koliba Dominik přípravka A 57 kg 4. místo
Šrubař Matěj přípravka B 31 kg 4. místo
Tománek Roman přípravka B 31 kg 5. místo
Lukeš Mathyas přípravka A 43 kg 5. místo
Bělohoubek 
Daniel přípravka A 39 kg 6. místo

Zátopek Ondřej přípravka B 31 kg 6. místo
Fojtík Filip ml. žáci 43 kg 6. místo

Večeřa Damián ml. žáci 43 kg 7. místo 
(zraněn)

Fojtík Denis přípravka A 39 kg 7. místo
Knoll Jakub přípravka B 31 kg 7. místo
Zeman Ondřej přípravka B 28 kg 8. místo
Kocián William přípravka A 35 kg 9. místo

VÝSLEDKY DRUŽSTEV

Umístění Družstvo Body
1. místo SK Zápas Jablunkov 437
2. místo SK Tichá 430
3. místo T.J. Sokol Moravská Ostrava II. 328



globe www.ticha.cz    facebook Obec Tichá   12

Mistrovství České Republiky v řecko-římském zápase
V neděli 12. února 2023 se Havlíčkově Brodě konalo Mistrovství 
České Republiky v řecko-římském zápase mladších žaků a kadetů. 
Na žíněnkách se utkalo 138 zápasníků z 25-ti oddílů. 

Lukáš Zrubek a Pavel Černota vybojovali stříbrné medaile. Jsme 
na ně neskutečně pyšní!

 Ing. Petr Bordovský 
 předseda zápasnického oddílu

Činnost JSDH – zpráva roku 2022
Činnost JSDH za rok 2022, 
jejímž zřizovatelem je obec Tichá
Jednotka zařazená do  kategorie JPO V  s  místní působností, pra-
covala v počtu 13 a od září 14 členů, ve složení: Hoffmann Michal, 
Kundrát Ladislav, Kovář Radim, Žižka Petr, Lukeš Martin, Kocián Milan, 
Piskoř Libor, Štefek Stanislav ml., Kovář Michal, Špaček Josef, Šrámek 
Stanislav ml., Vašinek Tomáš, Knoll Zbyněk a nově přihlášený Mičulek 
Jan.

Na katastrálním území obce Tichá bylo v uplynulém roce nahlášeno 
a evidováno 39 událostí, z toho naše jednotka byla povolána nebo 
pracovala u 33 událostí. Každý rok se počty událostí naší jednotky liší 
a pro zajímavost přináším čísla za posledních 7 let: 

 f 2016 – 23 událostí
 f 2017 – 23 událostí
 f 2018 – 25 událostí
 f 2019 – 22 událostí
 f 2020 – 29 událostí
 f 2021 – 43 událostí
 f 2022 – 33 událostí

(vždy uvedeny pouze 
počty událostí za  účasti 
JSDH Tichá)

Do  nejnáročnějšího dne se  bezesporu zapsal 9. červen, kdy přišly 
přívalové deště. Přítoky Tichávky, strouhy a kanály nestíhaly pobírat 
spadlou vodu, tím došlo k nánosu bahna z polí a lesů přímo na ko-
munikace a ucpání kanálů. V souvislosti s tímto počasím jsme řešili 5 
činností. Pro lepší přehled připisuji tyto čísla:

 f Asistence na sportovních  
a kulturních akcí    2

 f Požár    2
 f Likvidace bodavého hmyzu  13
 f Čištění studny, kanálů, prostranství 10
 f Čerpání vody    1
 f Taktické a prověřovací cvičení  2
 f Planý poplach   1
 f Doplňování a dovoz pitné vody  2

Prezentace JSDH a jiné
Jednotka se  v  roce 2022 prezentovala veřejnosti u  příležitosti dne 
otevřených dveří v rámci oslav 100. let hasičské zbrojnice. Prezentace 
proběhla 10. září formou statické ukázky zásahových vozidel a pre-
zentací JSDH, která obsahovala videa a fotografie. Akce byla nachys-
tána souběžně s ukázkami činností SDH a to nejen pro veřejnost, ale 
i pro ZŠ a MŠ. Dne 7. prosince 2022 v 15:00 se celorepublikově mezi 
JPO držela pieta za zesnulého kolegu, dobrovolného hasiče Ing. Jana 
Dvořáka, který tragicky zahynul při likvidaci požáru domu v Novém 
Boru. Na této pietě se sešlo 8 členů JSDH Tichá.

Jméno Věková  
kategorie

Hmotnostní  
kategorie Umístění

Černota Pavel ml. žáci 63 kg 2. místo
Zrubek Lukáš ml. žáci 31 kg 2. místo
Srněnský Sebastián ml. žáci 52 kg 5. místo
Večeřa Damián ml. žáci 43 kg 6. místo
Srněnský Samuel ml. žáci 39 kg 9. místo
Kocián Filip ml. žáci 52 kg 11. místo

VÝSLEDKY DRUŽSTEV

Umístění Družstvo Body
1. místo TJ PSK Olymp Praha 189
2. místo T.J. Sokol Moravská Ostrava II. 72
3. místo CZECH WRESTLING Chomutov 70
4. místo TJ Jiskra Havlíčkův Brod 70
5. místo SK Tichá 63
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V prosinci jsme byli nápomocni vedoucím mládeže při náboru mla-
dých hasičů v MŠ, kde jsme měli statickou ukázku CAS Tatra a odpo-
vídali na dotazy nejmenších.

Nedílnou součástí práce JSDH je podpora a práce s mládeží. Během 
roku docházelo k podpoře na závodech v požárním sportu a na tý-
denním pobytu v Dolní Moravici proběhla video prezentace s výkla-
dem o práci jednotek požární ochrany. Dále se pro mládež zajišťují 
exkurze či ukázky IZS - s posledních 5 let bych rád zmínil návštěvy u: 
HZS Bruntál, JSDH Krnov, oddíl psovodů PČR Krnov, Horská služba 
Jeseníky a ZZS MSK v Rýmařově. Mládež je pro nás velmi důležitá, 
vždyť si  sami vychováváme naše následovníky a  je  třeba jim práci 
záchranných složek pořádně přiblížit. Na závěr roku jsme jim proto 
poděkovali za práci a reprezentaci SDH i obce.

Odborná příprava a výcvik
V rámci odborné přípravy pro JSDH Tichá byl v letošním roce opět 
nachystán celodenní výcvik a to na pátek 3. června. Jednotka se za-
měřila na témata s požární problematikou, provedla TC na požár OA, 
práci s pěnou a zdravotní přípravu. Účast byla 10 členů a nutno po-
děkovat odborným mentorům, kteří velkou měrou přispěli k lepším 
znalostem a hladkému průběhu výcviku.

O prázdninách 19. července bylo pro jednotku připraveno prověřo-
vací cvičení. To má za úkol prověřit akceschopnost jednotky, zvládání 
naučených postupů s využitím veškerých prostředků, které má jed-
notka k dispozici. Cvičení se podařilo domluvit v součinnosti s HZS 
Kopřivnice na téma „požár domu se záchranou osob“.

Dne 16. srpna jsme společně s  kolegy JSDH Trojanovice navštívili 
v Ostravě KOPIS, kde jsme mohli na vlastní oči nahlédnout pod po-
kličku práce operačních důstojníků. Celá návštěva proběhla i s od-
borným výkladem a došlo i na přátelsky otevřené povídání s proble-
matikou svolávání JPO a jiné.

V říjnu a  listopadu jednotka absolvovala výcvik řidičů na polygonu 
kopřivnické automobilky Tatra. Výcviku se  účastnili členové, kteří 
měli platné řidičské oprávnění (sk.B + C). Obrovské poděkování patří 
Petrovi Mladěnkovi, který podal pomocnou ruku naší jednotce.

Závěr a poděkování
Každý člen naší jednotky si musí uvědomit, že preventivní údržba, 
výcviky a veškerá práce se nedělá pro zviditelnění jednotlivých čle-
nů, ale dělá se  pro občany, kteří nás potřebují v  těžkých chvílích. 
Každý člen v sobě musí mít kus odvahy, ale hlavně touhu pomáhat 
potřebným, bez nároku na  jakoukoliv odměnu. Bohužel je  to vždy 
na úkor našich rodin či blízkých. Všichni jsme sice dobrovolní hasiči, 
ale každý se sám a dobrovolně bez jakéhokoliv nátlaku rozhodl dělat 
tuto činnost, která je obzvláště časově, psychicky i fyzicky náročná. 
Proto v jarních měsících si poprvé JSDH vyjela společně odpočinout 
na bowling do Lhotky (na náklady samotných členů), kde společně 
v kolektivu přišli i na jiné myšlenky.

Závěrem chci poděkovat ženám a  rodinným příslušníkům našich 
členů za  pochopení a  toleranci. Dále všem aktivním členům SDH 
za  spolupráci, starostce obce za  velkou a  stálou podporu, zaměst-
nancům obce na  všech pozicích za  pomocnou ruku a  zodpověd-
nou práci. Nesmím opomenout ani na  kolegy z  řad HZS a  jiných 
JSDH, kteří jsou nápomocni při odborné přípravě celé naší jednotky. 
Občané, firmy a další lidé naší obce, kteří mají zájem o správné fun-
gování hasičů v naší obci si zaslouží taktéž poděkování, protože prá-
vě pro ně, jsme tady. Všem do roku 2023 přeji hlavně pevné zdraví, 
spoustu sil, energii a lásku nejen k hasiči.

Velitel JSDH Tichá
Hoffmann Michal

Mladí hasiči
Přijeli k  nám soutěžit 
družstva mladších, star-
ších žáků i  dorostenci 
z  Bordovic, Frenštátu, 
Hájova, Lichnova, Tiché. 
Již tradičně organizuje-
me zimní soutěž v našem 
kulturním domě. Zajistili 
jsme účastníkům kalorie 
čerstvým občerstvením, 
po celé soutěžní čtyři ho-
diny vládla dobrá přátel-
ská atmosféra, vyvrcholila 
při vyhlašování výsledků: 

Nejlepší časy za soutěž:
 f jednotlivci starší žáci-na  základně a  uzlování zaslouží naši re-

prezentanti pochvalu: 1.Radana Havlová, 2. Ladislav Kundrát, 
3. Amálie Kopečná.

 f jednotlivci mladší žáci: 1. Dana Lukešová, Tichá, 2. Adéla 
Drozdová, Hájov, 3. Pavlína Sýkorová, Hájov. ¨

Mezi dorostenci dosáhla 1. Viktorie Špačková nejlepší čas ze všech 
účastníků – 26,95 sec.

Naše čtyřčlenná družstva rovněž slavila úspěch: 

 f mladší žáci: 1. Hájov, 2. Tichá, 3. Lichnov 
 f starší žáci: 1. Tichá I, 2. Tichá II, 3. Hájov I 
 f dorost: 1. Lichnov, 2. Tichá

Pochvala patří všem našim soutěžícím i velké partě dospělých hasi-
čů, kteří ochotně zajistili bezchybnou organizaci sobotního dopole-
dne, 11. 2. 2023. 

  Stanislav Kurečka, 
vedoucí mládeže SDH Tichá

Informace z knihovny v Tiché
V roce 2022 knihovnu navštívilo celkem 475 čtenářů a z toho bylo 
174 čtenářů do 15 let.

Zapůjčeno bylo 1836 knih. Pro dospělé to je 1466 běžné beletrie, 
plus 5 ks  naučné, mládež 256 beletrie plus 67 ks  naučné. Dále 42 
ks z darovaných časopisů.

DĚKUJI všem čtenářům za návštěvnost, a že nemám pocit zbyteč-
nosti být v knihovně. 

Děkuji 
Vraspír Jiří 
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Odpadový informátor
Hierarchie nakládání s odpady  
Účelem zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je zajistit vysokou úro-
veň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné vyu-
žívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním 
s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné 
sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo 
cílů odpadového hospodářství.

Poplatek za odpady
Výše poplatku vychází vždy z celkových nákladů z roku předcháze-
jícího. Poplatek na rok 2023 se počítá v roce 2022 a stanovil se z cel-
kových nákladů za rok 2021. Od celkových nákladů je odečtena od-
měna od společnosti EKO-KOM, kterou dostáváme za to, jak odpad 
třídíme. Poplatek za svoz komunálního odpadu se nemění a zůstává 
jako v minulém roce 545 Kč/poplatník. Poplatek, prosím, přednostně 
plaťte převodem na bankovní účet č.: 6023801/0100, jako VS uveďte 
vždy číslo popisné nemovitosti. V krajních případech můžete hradit 
hotově do pokladny obce. Splatnost poplatku je do 30. června 2023. 

Apeluji na  občany, aby se  snažili více třídit odpad a  snižovali tak 
množství komunálního odpadu, který končí na  skládkách. Jedině 
tříděním napomáháte šetřením primárních zdrojů surovin, energií 
a  životního prostředí, dále umožňujete další zpracování (recyklaci) 
a v neposlední řadě šetříte finanční prostředky obce a také své! 

Pro přehled uvádím poplatky za odpad v okolních obcích:

 f Bordovice 650 Kč
 f Lichnov 600 Kč
 f Kunčice p. Ondřejníkem 720 Kč
 f Veřovice 650 Kč
 f Kozlovice 600 Kč

Náklady na odpady v roce 2022
Řádné a správné třídění opadu má bezesporu pozitivní vliv na život-
ní prostřední, ve kterém všichni žijeme, ale také díky této aktivitě zís-
káváme odměny od společnosti EKO-KOM, a. s. V roce 2022 byla tato 
odměna v celkové výši 460 612 Kč. I toto je jeden z důkazů, že třídit 
odpad má smysl a bez této odměny by byla cena poplatku vyšší.

Typ odpadu Služba Firma Náklady v Kč

Směsný komunální odpad 
Sběr, přeprava a uložení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 626 650
Uložení - poplatek AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 131 991 

Tříděný odpad Sběr, přeprava a využití AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 403 002
Biologicky rozložitelný odpad Sběr, přeprava a uložení ASOMPO, a.s. 193 614 

Objemný odpad 
Uložení - poplatek ASOMPO, a.s. 70 333 
Přeprava p. Špaček 54 970 

Jiný biologicky nerozložitelný 
odpad 

Uložení - poplatek ASOMPO, a.s. 2161 
Přeprava p. Špaček 1 385 

Nebezpečný odpad Sběr, přeprava a likvidace SLUMEKO, s.r.o. 33 383 
Dřevo Uložení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 11 970 

Předcházení vzniku odpadu je v hierarchii nakládání s odpady 
na prvním místě. Předcházet vzniku odpadů znamená, že odpad 
nevzniká (že ho vzniká méně), případně že je méně nebezpečný 
či má menší dopad na životní prostředí a lidské zdraví. 

Mezi přípravu k opětovnému použití patří jakýkoliv postup, kdy 
jsou výrobky nebo jejich části, které dosud nejsou odpadem, 
upraveny tak, aby šly použít k původnímu účelu. Příkladem 
mohou být různé tipy opraven. Nemusí se však jednat pouze 
o místa, kde si je možné nechat opravit svoji věc, ale i opravny, 
které jsou za tímto účelem zřizovány a kam lidé mohou odevzdá-
vat věci, které po opravě využije někdo další. 

Recyklací se myslí jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu 
zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo 
pro jiné účely. Zahrnuje i přepracování organických materiálů. 
Nezahrnuje energetické využití odpadu ani jejich přepracování 
na palivo či zásypový materiál. 

Jiným využitím se myslí např. energetické využití odpadu ve spa-
lovnách, v cementárnách či elektrárnách. 

Mezi odstranění odpadu patří všechny činnosti, které nejsou 
využitím. Typickým příkladem odstranění je uložení odpadu 
na skládku. Patří sem i spalování odpadu, pokud spalovna 
nedosahuje dostatečné energetické účinnosti. To se v ČR týká 
například spaloven nebezpečného a nemocničního odpadu. 
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Cíle odpadového hospodářství
Cílem legislativy je  zvýšit do  roku 2025 úroveň přípravy odpadu 
k  opětovnému použití a  úroveň recyklace komunálních odpadů 
nejméně na 55% celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodu-
kovaných na území České republiky. V  roce 2030 na 60%, a v  roce 
2035 na 65%. Dále pak odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 
a v letech následujících nejvýše 10% z celkové hmotnosti komunál-
ních odpadů vyprodukovaných na území České republiky. 

V roce 2022 tvořily odděleně soustřeďované recyklované slož-
ky komunálního odpadu v naší obci 45% z celkového množství 

komunálních odpadů.

Do roku 2025 musíme tedy vytříděnost navýšit  
minimálně o 10%

Třídicí sleva
Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. nově zavádí tzv. třídicí slevu. Jde 
o poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládku. Budeme-
li plnit limity na jednoho obyvatele viz tabulka níže, budeme moci 
uplatňovat třídicí slevu na dílčí základ poplatku za ukládání odpadů 
na skládku. V roce 2022 byl stanoven limit 190 kg komunálního od-
padu (KO) na obyvatele. Díky třídění odpadů jsme dosáhli množství 
167,6 kg KO na obyvatele a mohli jsme tedy čerpat slevu v plné výši. 
Je nutné však již nyní upozornit – abychom si udrželi dílčí základ 
poplatku stejný, jako v minulých letech, tzn. 500 Kč, limit na rok 
2023 se snižuje na 180 kg na občana, a to znamená stále více 
a více třídit a zapojit se musí již opravdu všichni!

Počet obyvatel se  dle zákona bere k  1. lednu přecházejícího roku, 
tj.  1875. Množství KO  tedy nesmí přesáhnout v  roce 2023 
337,5t. Pokud dojde k  překročení tohoto limitu, nebudeme moci 
uplatňovat na toto množství třídicí slevu. KO v naší obci je dle odpa-
dového zákona chápán jakou součet směsného komunálního odpa-
du a objemného odpadu. 

Obec v  rámci prevence vzniku odpadů vyzývá občany obce k dů-
slednému  třídění  odděleně využitelných složek z  komunálního 
odpadu.

Opravdu řádně odpad třídíte? Víme, že mnozí z Vás ano a touto ces-
tou bychom Vám chtěli poděkovat, že Vám není lhostejné prostředí, 
ve kterém žijeme a budou žít i generace po nás. Ti, kteří rezervy v tří-
dění ještě mají, chceme vyzvat, aby se při každém odhození odpadu 
zamysleli, kde jej vyhodí! Obec je nucena snižovat vyprodukované 
množství na skládku, a proto ve spolupráci se svozovou firmou AVE 
bude docházet k namátkové fyzické kontrole stavu směsných komu-
nálních odpadů v každé přistavené nádobě na výsyp. Při špatném 
třídění občané budou informování nalepením samolepky na sběr-
nou nádobu na výsyp s uvedením konkrétního důvodu a upozorně-
ní na možnost nevyvezení odpadu při opakování špatného třídění!

Další možností jsou například omezení počtu popelnic na  počet 
osob v domácnosti (např. pro čtyřčlennou domácnost pouze 1 po-
pelnice), čímž se bude obec dále zabývat.

Správným tříděním odpadů a předcházením jeho vzniku neje-
nom pečujeme o naši přírodu, ale pomůže nám to k dosažení 
třídících cílů a v neposlední řadě také k ušetření finančních pro-
středků v našich peněženkách. 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Množství KO na obyvatele [t] 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 

Dílčí základ poplatku za dodržení limitu [Kč] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Dílčí základ poplatku za překročení limitu [Kč] 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 

Předcházení vzniku odpadů
Předcházením vzniku odpadu se  rozumí opatření přijatá předtím, 
než se movitá věc stane odpadem, která omezují nepříznivé dopady 
vzniklého odpadu na  životní prostředí a  zdraví lidí, omezují obsah 
nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množ-
ství odpadu, a  to  i  prostřednictvím opětovného použití výrobků 
nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti 
výrobků. Předcházení vzniku odpadu je velmi důležité, ostatně platí 
to o prevenci obecně. Díky prevenci můžeme ušetřit mnoho suro-
vin, energie a  snížit s  tím spojené znečištění, a  to  v  celém řetězci 
produkce a spotřeby (během těžby surovin, výroby, distribuce, recy-
klace i likvidace odpadů). Levnější je odpadům předcházet než řešit 
co s nimi.

Jak na to: 
1. Dělám podle svých možností vše proto, aby odpady nevznikaly 

nebo v co nejmenší míře. 

2. Často stačí drobná oprava a  porouchaný spotřebič je  zase do-
mácím pomocníkem. Šikovné ruce truhláře promění starý kus 
nábytku v originální ozdobu našeho domova nebo chalupy. 

3. Co  je pro mě odpadem, někomu jinému ještě může posloužit. 
Proto má smysl nepotřebné věci nabídnout k prodeji nebo daro-
vat. K tomuto můžete také využít i inzerci na obecních stránkách 
www.ticha.cz/inzerce-online/. Zdarma můžete vystavit inzerát 
a třeba pro Vás nepotřebná věc někomu udělá radost. Využít mů-
žete akci Blešák, která se bude poprvé konat i v obci Tichá nebo 
tradiční akci Bazárek dětských věcí.

4. Když už nemohu já, ani nikdo jiný výrobek použít, je třeba ho ode-
vzdat k recyklaci. A zdaleka se nejedná jen o papír, plasty nebo 
sklo. Recykluje se i textil, elektrospotřebiče, dřevo z nábytku nebo 
stavební materiál z demolice či rekonstrukce domů. A nesmíme 
zapomínat ani na kompostování - nejstarší a nejpřirozenější způ-
sob recyklace odpadů z potravin. 

5. Teprve když nemohu s nepotřebnou věcí udělat nic smysluplněj-
šího, tak ji vyhodím do popelnice nebo do objemného odpadu. 
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Proč je nutné odpad třídit?  
 f předejde se  zvyšování poplatků za  svoz odpadu (poplatek 

se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad

 f recyklací se získají nové zdroje surovin
 f významně se tak ušetří energie a přírodní zdroje
 f zamezí se rychlému nárůstu počtu skládek
 f povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech

Harmonogram svozů komunálního a tříděného odpadu
Svoz komunálního odpadu v naší obci bude nadále i v roce 2023 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.  Nové kovové po-
pelnice 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.

Termíny svozů komunálního odpadu 
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

11 8 8 5 3 14 12 9 6 4 1 13
25 22 22 19 17 28 26 23 20 18 15 27

31 29

Termíny tříděného odpadu

PAPÍR PLAST SKLO KOVY /OLEJ/TEXTIL BIOODPAD

každý čtvrtek každý pátek 1. sudý čtvrtek v měsíci na vyžádání obce 
2 X TÝDNĚ 
od druhé poloviny dubna 
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Termíny jarního svozu objemného a nebezpečného odpadu, 
železného šrotu a elektroodpadu

Objemný odpad 
Bude možno odložit do  přistavených kontejnerů na  stanovištích 
podle uvedeného rozpisu:

sobota 22. 
dubna 2023

horní 
konec

u Vašíčkova mostu 09:00 – 11:00
u pěstitelské  
pálenice 09:15 – 11:15

střed obce
u obchodu COOP 09:30 – 11:30
u střediska ZD 09:45 – 11:45

dolní 
konec

u ČOV 10:00 – 12:00
u dolní prodejny 10:15 – 12:15
u domu č.p. 33 10:30 – 12:30

pátek 21. 
dubna 2023

Žuchov
u domu č.p. 386 15:00 – 15:30
u domu č.p. 244 15:30 – 16:00

Na Nivách u domu č.p. 319 16:15 – 16:30
Pružiny u domu č.p. 283 16:45 – 17:00

Sběr železného šrotu 
a elektroodpadu 

Bude proveden dobrovolnými hasiči Tichá v  sobotu 22. dubna 
2023.

Šrot ukládejte podél místní komunikace až v den odvozu, v minu-
losti totiž železo uložené u komunikace již přede dnem svozu zmi-
zelo! V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu 
kontaktujte starostu SDH Tichá, p. Stanislava Šrámka st., tel. 728 133 
644 – je možno dohodnout termín vývozu přímo od vašeho domu.

Více informací jak správně třídit a jak předcházet vzniku odpadu se 
dozvíte na webových stránkách obce www.ticha.cz/odpady.

Sběr nebezpečných odpadů
Provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice na následujících stanovištích:

sobota 22. dubna 2023
horní konec – u pěstitelské pálenice 09:00 – 09:30
střed obce – u obchodu COOP 09:30 – 10:00
dolní konec – u dolní prodejny 10:00 – 10:30

 Mgr. Dana Kocourková,
místostarostka obce Tichá 

Ostatní
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Klasická podoba 
Tříkrálové sbírky 
2023 je  za  námi 
a  my  bychom rádi 
z  celého srdce po-
děkovali všem, kdo 
se podíleli na její re-
alizaci, a také všem dárcům, kteří do této sbírky přispěli. Díky oběta-
vým koledníkům a díky vám všem, kdo jste do pokladniček přispěli, 
se v pokladničkách sešlo celkem  798 473 Kč, z toho výnos poklad-
niček v Tiché činil 80 644 Kč.

Pokud Vás letos naši koledníci nezastihli doma, můžete Tříkrálovou 
sbírku 2023 podpořit do 30. dubna2023 přispěním do online poklad-
ničky na www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme všem organizátorům a koledníkům za čas, který věnovali 
této sbírce. Děkujeme všem, kdo do pokladniček přispěli. Děkujeme, 
že nám pomáháte pomáhat.

Charita Frenštát pod Radhoštěm
www.frenstat.charita.cz

Výsledky tříkrálové sbírky 2023
Počet 

kasiček Kasičky /Kč Bezhoto-
vostní dary

Charita Frenštát p. R 138 798 473
Bordovice  2 34 909
Čeladná 10 57 175
Charita Frenštát p. R. 0  0 15 023
Frenštát p. R. 19 50 339 
Hukvaldy 18 99 746
Kopřivnice - Mniší 4 43 791
Kopřivnice – Vlčovice 4 21 898 
Kozlovice 25 154 291
Kunčiče p. O. 17 116 533
Lichnov 12 86 227
Tichá 18 80 644
Trojanovice 9 52 740
Online koleda celkem 5 130

https://www.ticha.cz/odpady
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Životní podmínky 2023 – 
výběrové šetření 
v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České 
republice pod názvem Životní podmínky 2023 (EU SILC), které na-
vazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření 
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci domácností  v  celkem  34  evropských  zemích. Dalším cílem 
je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domác-
nostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodné-
ho výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou za-
hrnuty všechny osoby, které mají ve  vybraném bytě své obvyklé 
bydliště.

Aktivní účast občanů na  tomto významném statistickém šetření 
a  jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní 
v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci 
domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průka-
zem tazatele a zárovň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem 
totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjiště-
ných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický 
úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údaů 
(GDPR) a  jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc 
podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázání mlčen-
livostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Případné dotazy občanů vyřizuje paní Ingr. Eva Kramolišová, 
tel.  595 131 212, email: eva.kramolisova@czso.cz

Jak nahradit škodu způsobenou 
nerovností, výmolem, výtlukem 
a jinou závadou na vozovce

Ředitelství silnic a  dálnic ČR  od  zimy do  jara 
eviduje zvýšené množství výtluků a  podob-
ných vad svěřených komunikací. Každoroční 
nerovnosti způsobují okolní vlivy doprová-
zené škodlivými změnami teplot. Noční mrazy či sněžení přes den 
střídané sluncem a teplotními šoky přispívají k rozpadu povrchů vo-
zovek, které operativně opravuje smluvená údržba.

Pracovníci ŘSD ČR i externí údržby téměř denně projíždí dálnice a sil-
nice I. třídy a v  rámci kontrolní činnosti dochází k pečlivé evidenci 
nerovností. Některé vady jsou na místě opraveny, větší plochy po-
ruch čeká rozsáhlejší rekonstrukce. Navzdory neustálé přítomnosti 
pracovníků v terénu dochází k menším nehodám ve formě proraže-
ných pneumatik, zkřivených disků kol apod.

Majitel vozidla může požádat Ředitelství silnic a dálnic ČR o náhradu 
škody způsobené nerovností, výmolem, výtlukem a  jinou závadou 
na  vozovce. Nejjednodušším postupem je  navštívit oficiální web 
www.rsd.cz  a  pod odkazem „Organizace ŘSD ČR“ zvolit možnost 
„Hlášení škodní události“. Zde přítomný formulář slouží k  vyplnění 
potřebných informací. Součástí hlášení jsou údaje o majiteli vozidla, 
kontakt na řidiče, fotodokumentace místa, popis události, škoda atd. 
Výhodou k vyřízení je doložení protokolu od Policie ČR. Posledním 
krokem je odeslání veškerých materiálů na e-mailovou adresu po-
sta@rsd.cz.

Inzerce
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 f MONTÁŽE OPLOCENÍ, 
OPRAVY, PRODEJ.

 f Klasické pletivové, svařo-
vaná pletiva.

 f Bezúdržbové dřevoplasto-
vé plotovky.

 f Plotové panely 3D. 
BRANKY, KŘÍDL.BRÁNY

 f MOBILNÍ OPLOCENÍ – pro-
dej, pronájem, 

 f Zajistíme i dopravu 
a montáž.

 f Thuja Smaragd na živý 
plot.

přijme zaměstnance na pozici:

kuchař / kuchařka

Kontakt 605111715, 602735548, info@nadoline.cz 
nebo     Hotel Na Dolině

v Trojanovicích

Netolerujeme závislosti na návykových látkách.

Na směně vždy 2 kuchaři a pomocná síla, pravidelná pracovní doba krátký / dlouhý 
týden bez nutnosti přesčasů

Hotel s celoročním provozem přijme na hlavní pracovní poměr kuchaře či kuchařku.

Slibujeme stálost zaměstnání a spravedlivé jednání, čistá mzda 35000 CZK / měsíc.

Inzerce



STAVĚNÍ MÁJE 
SOBOTA 

29. DUBNA 2023

14:00               Zahájení, zdobení májky, odevzdání 4 ks      
                         sladkých pochutin u OÚ Tichá (Soutěž o  
                         nejlepší tichavský sladký recept), 
                         FCM Radegast cimbálovka 

14:30               Hudebně dramatický kroužek při 
                         ZŠ Tichá 
14:35               Vystoupení dětí z MŠ Tichá 
14:45               Taneční skupina dětí 
                        „Modrá avokáda“ při ZŠ Tichá
14:50               Hudebně dramatický kroužek 
                         při ZŠ Tichá
15:00               Stavění máje SDH Tichá k poslechu 
                         hraje cimbálová muzika FCM Radegast
15:50               Sedmikvítek 
16:00               Kuchařská show – David Valíček
16:30               Vyhlášení vítězů o nejlepší tichavský 
                         sladký rodinný recept
16:45               Tichavští muzikanti – písně z Valašska
 
17:00 – 18:00 FCM Radegast cimbálovka

HLAVNÍ PROGRAM

Komise pro kulturu a
sport obce Tichá Vás

srdečně zve 

Doprovodný program:
skákací hrad,

pískování, vázání  
     pentlí na májku,   
 malování na obličej 

 

ŽIVOT NA SALAŠI
-Živé ovečky plemene

původní Valaška 
 

-Tvořivá vlněná dílnička 
-pod vedením lektorky si

návštěvníci mohou
vytvořit vlněnou vílenku

 
-Ukázka zpracování vlny

 
-Ukázka předmětů ze

salaše
 – ruční nůžky, črpák,
zvoneček, píšťalka,

kapce,
 

 - možnost vyzkoušet si
pravý pastýřský kožuch
nebo ovčí dojící trenažér

 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

*V případě nepříznivého počasí konání akce v KD Tichá
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