Tichovský
ZPRAVODAJ

HODNOCENÍ ROKU 2021
HARMONOGRAM SVOZU ODPADU

OSLAVY VÝROČÍ OBCE

LEDEN 2022

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my opět přemýšlíme, co nám
ten nadcházející rok přinese. Konec roku není jen
údaj v kalendáři, ale čas nových plánů a zhodnocení
toho, co se vloni povedlo a co ne.
Aktuální situace způsobila, že jsme se opět nemohli
setkávat na akcích osobně, tak jak jsme byli zvyklí a
jak jsme si vloni na stejném místě ve zpravodaji přáli.
Ani v roce 2021 jsme se nesešli u vánočního
stromečku, u ohňostroje nebo na fotbale. Rád bych
Vám alespoň touto cestou popřál hodně štěstí, které
nám zpříjemňuje život. Hodně lásky, které je více než
potřeba a pevné zdraví, bez kterého se letos také
neobejdeme.
Minulý rok byl plný změn, zvratů a omezení.
Vezměme si navzdory tomu z něj jen to dobré a
hezké a uchovejme je v našich srdcích.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se
podílejí na návratu do světa tak, jak ho známe a
máme rádi. Velké díky patří zdravotníkům a
dobrovolníkům, kteří pečují o nemocné bez rozdílu.
Věřím, že i v následujícím roce budeme schopni
spolupracovat minimálně tak, jak v tom uplynulém. A
doufám, že se tento rok společně setkáme na některé
z obecních akcí. Minimálně na té největší, kterou letos
plánujeme a o které se dočtete uvnitř zpravodaje.
Snad se vše podaří.
Za Obec Tichov Vám do nového roku přeji jen to
dobré.

Starosta obce
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ROK 2021 V OBCI

Rozpočet pro rok 2022
Stavební práce v lokalitě Díly
je 9 702 500 Kč a je koncipován
jako vyrovnaný.

Bylo dokončeno a otevřeno multifunkční hřiště v
celkové hodnotě 4 miliony korun
Dokončila se druhá etapa inženýrských sítí v
Kamencoch v hodnotě 4 miliony korun (kromě
dokončení chodníků a zpevnění cesty)
Byly opraveny polní cesty směrem k Šobáňom a
Sochorom
SDH vybralo bezmála 100 tisíc korun mezi občany
na pomoc obcím zasaženým tornádem. Obec
Tichov přidala 50 tisíc z rozpočtu obce. Finanční dar
v hodnotě 150 tisíc byl předán na účet obce
Mikulčice
Byl dokončen a schválen nový územní plán obce

Co plánovaného se bohužel neuskutečnilo?
Vzhledem k tomu, že nám nebyla poskytnuta dotace z Ministerstva
financí ČR a to hned dvakrát za sebou, tak se nepodařilo zrealizovat
výstavba 3 startovacích bytů v lokalitě Záhumení. Na základě těchto
skutečností ZO rozhodlo o rozdělení této parcely na polovinu a jejich
prodeji jako stavebních parcel. Tento záměr bude dokončen v
letošním roce.

Plán na rok 2022
Opravit povrch místních komunikací (podána žádost o dotace)

Protažení příjezdové cesty ke stavebním parcelám a
vybudování točny v Záhumení

Opravit povrch lesních cest (podána žádost o dotace)

Byla pořízena elektronická deska k OÚ

Uspořádat oslavy 600. výročí první zmínky o Tichově a zároveň uspořádat
setkání rodáků

Proběhla instalace
koupaliště

fitness

strojů

do

areálu

Vypracovat projekty na cyklostezku od „Náměstíčka“ na Bařinkách do
Tichova

Nové multifunkční hřiště
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ODPADOVÉ HOSPODAŘENÍ OBCE
Zastupitelstvo obce Tichov na svém prosincovém
zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou
se stanovuje místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství. Kvůli nárůstu nákladů na
svoz i kvůli zvýšení poplatků za ukládání odpadu
muselo přistoupit k navýšení poplatku na 400 korun,
tedy se jedná o navýšení 50 Kč oproti minulému roku.
I když se jedná o zvýšení, stále má naše obec nejnižší
poplatek za odpad z okolních obcí a to se budeme
snažit udržet. Bohužel navýšení poplatků bylo
nevyhnutelné, a pravděpodobně i v budoucnu bude.
Takto nízký poplatek si zatím můžeme dovolit, protože
obec díky svému hospodaření je schopná část odvozu
a ukládání odpadu doplácet z rozpočtu obce. V jiných
obcích to tak není, a proto jsou poplatky mnohem
vyšší.
Vyhláška také nově stanovuje úlevu z tohoto poplatku
ve výši 300 Kč osobám, které jsou přihlášeny k
nemovitosti, která se nachází mimo trasu svozového
vozidla (Osoby v této nemovitosti tedy zaplatí poplatek
ve výši 100 Kč). Úleva ve výši 300 Kč se rovněž vztahuje
na vlastníky nemovitosti v obci, ve které však nemají
trvalé bydliště (Opět 100 Kč/majitel).
Poplatky za odpad je třeba uhradit na obecním úřadě
jednorázově a to nejpozději do 31. března 2022.
PLÁNOVANÉ NOVINKY
Valašskokloboucké služby, které odpad v Tichově
svážejí, se také v letošním roce chystají na významnou
změnu v odpadovém hospodářství, která nastane od
roku 2023. Podle nových zákonů totiž bude
stanovována výše poplatku individuálně podle
skutečně
vyvezeného
množství
směsného
komunálního odpadu.
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Během svozu se bude evidovat váha nebo objem popelnice u
konkrétní nemovitosti a v závislosti na této evidenci se bude
vyčíslovat, kolik obyvatelé nemovitostí zaplatí. Poplatek se bude
vázat na číslo popisné nebo evidenční. Obyvatelé tak budou
moci sami svým vlastním přístupem a tříděním aktivně snižovat
svou produkci odpadu, a tím i poplatek. Na tuto podstatnou
změnu v systému odpadového hospodářství už se připravují
Valašskokloboucké služby zakoupením moderního svozového
vozidla, které bude vybaveno zařízením na evidenci skutečně
vyvezeného odpadu.

Možná jste všimli, v obci přibyly nové popelnice – černé barvy.
Jedná se o speciální nádoby na sběr jedlých olejů a tuků z
domácností. Do těchto nádob je možné vkládat použité jedlé
oleje a tuky z kuchyní. Pro sběr použitých olejů a tuků je několik
dobrých důvodů – především pro ně existuje další využití, dále
není vhodné je vylévat do kanalizace, protože se zde postupně
usazují a mohou způsobit úplnou neprůchodnost potrubí. Také
není vhodné odkládání tuků a olejů do popelnic se směsným
komunálním odpadem, protože se tím navyšují náklady města
na likvidaci odpadu. Už vůbec nepatří do kontejnerů na
separovaný odpad, zbytečně komplikují dotřídění.
DŮLEŽITÉ - Použité oleje a tuky prosím slévejte do plastových
lahví a před vhozením do nádoby řádně uzavřete!
NÁDOBY NA SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ najdete v obci vždy
vedle žlutých kontejnerů na plasty.
Co do těchto nádob patří?
olej a tuk ze smažení, pečení a fritování
Co sem určitě nepatří:
oleje ropného původu (motorové, převodové …)
oleje se zbytky jídel
jakékoli jiné odpady

PLÁNOVANÉ OSLAVY OBCE

V letošním roce slaví naše obec významné výročí.
Uplyne totiž přesně 600 let od první zmínky o naší
obci v kronikách.
První zápis o obci se objevil v písemných
pramenech v roce 1422, kdy byla jako součást
brumovského
panství
zastavena
králem
Zikmundem, stejně jako celá řada obcí v okolí. Poté
se o Tichově na několik let v pramenech mlčí. Znovu
se o obci píše až v pozdějších zprávách, např. z r.
1574, kdy Magdalena, vévodkyně z Mynsterberka,
prodala Brumov se vším příslušenstvím Zdeňkovi
Říčanskému z Říčan, a znovu taky obec figuruje jako
součást brumovského hradu. Po rozdělení panství v
roce 1662 se stala součástí prvního dílu panství.
Naše obec má tedy již za sebou dlouhou historii a
zastupitelstvo obce se proto rozhodlo, že v letošním
roce uspořádá oslavy tohoto výročí. Samozřejmě
bude záležet na epidemiologické situaci, proto pro
termín těchto oslav zvolilo letní termín – sobota 16.
července 2022. Věříme, že se koronavirová situace
zklidní a dovolí nám společně oslavit toto významné
historické výročí a především - znovu se společně
setkat a užít si společný čas. A protože se nám také v
poslední době množí prosby o uspořádání dalšího
setkání rodáků obce (proběhlo v roce 2017), rozhodli
jsme se tyto dvě akce spojit.
Letecký snímek Tichova, podzim 2020

Plány na oslavy a setkání zatím připravujeme, rozhodně ale
bude součástí mše svatá, koncert dechové hudby, zábava pro
děti, večerní taneční zábava či výstava historických fotografií.
Doprovodný program se uskuteční za každého počasí na
fotbalovém a víceúčelovém hřišti v Kamencoch.
Tímto bychom chtěli
vyzvat spoluobčany, kteří
by měli chuť se zapojit do
příprav oslav, přiložit ruku
k dílu, ať se ozvou na
obecním úřadě. Také
přivítáme jakékoliv
nápady, postřehy, podněty.
Ty můžete psát na
Facebookovou stránku
nebo na email:
hana.bednar@gmail.com.
Pevně věříme, že nám
letošní epidemiologická
situace dovolí akci
uskutečnit a také že nám
bude přát počasí.
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JUBILANTI
2022
LEDEN

Stružka František, T 91

BŘEZEN

Talafa Jaroslav, T 51
Bělašková Ludmila, T 14

KVĚTEN

Gerža Milan, T 77
Slováková Ludmila, T 31

ČERVEN

ČERVENEC

Maňas František, T 38
Vlček Milan, T 11

Manišová Božena, T 26

ČERVENEC
SRPEN

ŘÍJEN

Hrdlička Pavel, T 6
Vlček Libor, T 11
Trčková Božena, T 50

Havelka František, T 48
Bělašková Marie, T 4

LEDEN

LISTOPAD

PROSINEC
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Kostková Anežka, T 34
Vašičková Marie, T 46
Bodlák Vlastimil, T 40

Rumanová Božena, T 85

OPUSTILI NÁS...
Oldřich Struška, T 121
Alois Martinka, T 126
Marie Kořenková, T 30

KNIHOVNA NABÍZÍ NEJNOVĚJŠÍ KNIHY
Rok se s rokem sešel a máme tady ohlédnutí za rokem 2021 v
naší knihovně. A co nám tento rok přinesl? Vzhledem k
pandemické situaci musela knihovna fungovat v omezeném
režimu nebo být dokonce úplně uzavřená. I přes všechny
nesnáze jsme chtěli najít řešení, které bude fungovat i za dané
situace. Jedním z řešení bylo otevřít výdejní okénko, a tak i
nadále půjčovat knihy občanům i v této náročné a nelehké době.
Výdejní okénko uspělo na výbornou, a za to jsem velmi ráda a
děkuju vám. Rovněž se bohužel nemohli pořádat žádné akce v
knihovně, což mě velice mrzí a doufám, že tenhle rok už bude na
konání akcí přívětivější.
Ani letošní rok nebyl výjimkou pro nákup nových knih. Dostali
jsme bohatý rozpočet, což znamenalo více knih do naší
knihovny. Do knižního fondu přibylo celkem 49 knížek, ať už do
dětského či dospělého oddělení. Do dětského oddělení nám
přibyly knihy jako Velká kniha pohádek, Divoká Symfonie a
mnoho dalších. I knížky pro dospělé naplnily regály knihovny jak
klasikami, tak i světovými bestsellery. Jedná se například o knihy
Květiny pro Lauru, Schovej mě v dešti nebo Listopád. Dále
spolupracujeme s Krajskou knihovnou FB ve Zlíně, která
umožňuje našim čtenářům objevovat nové knížky pomocí
Výměnného souboru. V knihovně byl rovněž pozměněn dětský
koutek a byly dokoupeny věci pro děti.

Věřím, že tento rok bude úrodnější na uspořádání akcí. Již o
jarních prázdninách chci s dětmi uspořádat Tvoření s knihovnou.
Nicméně je toho v plánu mnohem více, tak věřím, že nám to
situace dovolí a budeme se moci setkávat na různých akcích.
Chtěla bych poděkovat čtenářům za jejich návštěvy a vedení
obce za spolupráci. Závěrem Vám chci do roku 2022 popřát
hlavně zdraví a budu se na Vás těšit v knihovně.
Gabriela Machů, knihovnice

NOVÉ HŘIŠTĚ ZVE KE SPORTOVÁNÍ
V červnu loňského roku bylo slavnostně uvedeno do provozu
nové multifunkční hřiště, které se nachází na ploše pod
fotbalovým hřištěm. O vybudování tohoto víceúčelového areálu
obec usilovala několik let, podmínkou jeho výstavby bylo získání
dotací na jeho výstavbu. A to se před dvěma lety konečně
podařilo. Náklady na stavbu hřiště byly 4 miliony korun, 90
procent z částky pokryly dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Občané Tichova tak konečně mají možnost využít zázemí pro
celou řadu sportovních aktivit. Multifunkční hřiště s kvalitním
umělým povrchem nabízí možnosti pro hraní tenisu, nohejbalu,
malé kopané, volejbalu, badmintonu, basketbalu. Součástí je i
zázemí pro sportovní pomůcky, je zde možnost si bezplatně
zapůjčit sportovní vybavení – míče, sítě i rakety.
Klíče od sportovního areálu má k dispozici správce hřiště, Pavel
Ruman, tel. 736 231 074. Cena za 1 hodinu je 50 Kč.

HLEDÁ SE NÁJEMCE OBCHODU
Vzhledem k ukončení činnosti a podání
výpovědi
dosavadního
nájemce
našeho
obchodu hledáme zájemce na provozování
této provozovny, nejlépe formou pronájmu a to
za výhodných podmínek.
Provozovna bude volná od 1. února 2022. Více
informací na obecním úřadě nebo na tel. 603
858 375.
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01 Jedinou větší akcí, která letos v obci proběhla, bylo slavnostní otevírání multifunkčního hřiště, které se konalo
5. června 2021. Na děti čekala řada sportovních disciplín, turnaj ve vybíjené soutěže a táborák.
02 V létě 2021 vznikla opět série leteckých snímků naší obce, které ukazují Tichov z nevšedních úhlů. Fotografie si
můžete prohlédnout na webu Tichova nebo na Facebook stránce obce.
03 Léto přálo koupání, bazén v Kamencoch sloužil občanům k osvěžení už od poloviny června.
04 Naše obec se stala pro turisty poprvé výchozím bodem oblíbené akce Valašské túlání 2021.
05 Na podzim zastupitelstvo obce uspořádalo alespoň malou drakiádu na kopci na Božnově. Na účastníky čekal balíček
s malými dárky a občerstvením.
06 Na začátku prosince prošla obcí mikulášská družina, rozsvicování vánočního stromu vzhledem k vládním opatřením
opět neproběhlo.

