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ZPRAVODAJ

BILANCOVÁNÍ ROKU 2020
NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
rok 2020 byl pro nás všechny plný nečekaných výzev.
Celý svět se obrátil vzhůru nohama a jistoty, radosti a
samozřejmosti, na které jsme byli zvyklí, jsou jako
mávnutím proutku pryč.
V jarních a podzimních měsících vyrukoval na
obyvatele celého světa nový nepřítel - koronavirus.
Nikdo z nás si nepřeje „ubytovat“ u sebe tohoto
vetřelce, případně mít další zdravotní problémy s ním
spojené. Je mi líto rodin, kterých se to přímo nějakým
způsobem dotklo.
Mnoha lidem se nelíbí nařízení nosit roušky. Také
zavření hospod, některých obchodů a služeb mnoha
občanům ztížilo život. Když však teď oželíme
setkávání na obecních, rodinných a společenských
akcích a budeme se řídit doporučeními odborníků,
uděláme první kroky k tomu, abychom mohli za
pár týdnů, případně měsíců ve zdraví a pohodě
současnou dobu brát jako zvládnutou. Na tu dobu se
těším. Až se opět setkáme třeba na koštu slivovice,
při rozsvicování vánočního stromu nebo na dětském
dni. Tohle všechno jsme museli v uplynulém roce v
obci oželet, stejně jako další akce a aktivity obecních
složek. Proto ani v tomto vydání zpravodaje výjimečně
nenajdete články od hasičů, myslivců či sportovců.
Snad ten příští zpravodaj už opět bude plný článků,
fotek a vzpomínek na společné akce v obci.
Prozatím pro to zkusme udělat alespoň to minimum,
co můžeme. Důsledně dodržujme všechna nařízení a
doporučení, respektujme příkazy a zákazy.
Držme si všichni palce! Přeji Vám všem hodně sil a
brzy se těším na setkání na některé z obecních akcí.

Starosta obce

TICHOVSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Obec Tichov, 766 01 Tichov 48, IČ: 48471640, MK ČR E 22359.
Zpravodaj vychází jednou ročně a to v nákladu 110 kusů. Články neprošly odbornou jazykovou
korekturou.

Stavební práce v lokalitě Díly

ROK 2020 V OBCI
Bylo dobudováno a zkolaudováno
multifunkční hřiště v hodnotě téměř 4
mil. Kč včetně dotace. Otevřeno bude na
jaře 2021.
Pokračuje se s přípravou na výstavbu
vodního díla Vlachovice – výstavba
retenčních nádrží (projektové přípravy,
příprava území, kde dojde k úpravám,
geologické průzkumy apod.

Co plánovaného se bohužel
neuskutečnilo?
Výstavba tří domků montovaných v
lokalitě Záhumení, a to z důvodu
neposkytnutí dotace
Vybudovat altán + sociální zařízení u
šaten TJ
Vybudovat popř. opravit lávku u č. 66

Probíhá realizace inženýrských sítí
v Kamencoch (lokalita Díly, viz foto)
Byl pořízen automobil pro SDH na
soutěže, které se bohužel v loňském
roce neuskutečnily kvůli covidu

Upravit cestu z „Náměstí“ pro jízdu na
kolech
Protáhnout cestu v ZáhumenÍ

"Kvůli epidemii
koronaviru se letos
bohužel nemohly
konat žádné
kulturní ani
společenská akce.
Doufáme, že rok
2021 bude pro
uskutečnění
těchto akcí
příznivější."

Byly odstraněny nebezpečné topoly u
fotbalového hřiště
Byla dokončena úprava územního plánu
a jeho finální podoba byla předána na
OÚ, kdy větší část financí na jeho
zhotovení byla z dotací od KÚ.
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Nové multifunkční hřiště

PLÁNY OBCE PRO ROK 2021
Pokračovat s přípravou výstavby týkající
se vodního díla Vlachovice
Dokončit z větší části (kromě finálního
povrchu komunikace) inženýrské sítě a tím umožnit
výstavbu rodinných domků
Protáhnout cestu v lokalitě Záhumení
Oprava místních komunikací v závislosti na
přiznání dotace
Úprava obecních prostor, ozelenění a výsadba dřevin
(část financována z dotace)
Spuštění provozu elektronické desky po zkušební
době (financování z dotace)
Oprava/výstavba lávky u č. 66
Oprava polních a lesních cest
Nachystat projekt na plánovanou cyklostezku od
„Náměstí“ do Tichova (dle možnosti dotace)
Pokračovat v budování odpočinkových míst
Vybudovat altán a sociální zařízení u šaten SK Tichov
Zpracovat projekt a vyřídit snížení rychlosti na
Tanečnici
Dle možností (dotačních) vybudování tří
rodinných montovaných domků v Záhumení
Pokračovat v prořezávkách lesních porostů,
sázení, natírání, těžbě kůrovce a dozrálých porostů
dle desetiletého plánu
Zrealizovat dle dotačních možností rozhlednu ve
Smolinkách
Zrevitalizovat dětská hřiště
Vybudovat nádrž na vodu ke zpětnému použití v
pálenici

Rozpočet pro rok 2021
je 11.497.000 Kč.
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
Letecký snímek Tichova, podzim 2020
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ODPADOVÉ HOSPODAŘENÍ OBCE
Z důvodu nejasností ohledně přijetí nového zákona o
odpadech a zejména chybějících prováděcích
předpisů svozové firmy přesně neví, k jakým změnám v
příštím roce vlastně dojde a jak se projeví na cenách.
Každopádně už nyní je jasné, že dojde k navýšení cen
za odvoz směsného a separovaného odpadu. A to se
dotkne i naší obce. Do roku 2030 se počítá s navýšením
na více jak 1500 Kč za svoz odpadu za rok. Už tento rok
došlo ke změně zákona o Odpadech, kdy je možné
uplatnit poplatek 500 Kč/t, při překročení 0,2 tun
odpadu na jednoho obyvatele jde poplatek
automaticky na cenu 800 Kč/t. Taky se mění finanční
rezervy, které činily 100 Kč/t na 145 Kč/t. Navzdory
tomuto navýšení a nejasnostem budou pro svoz
směsného odpadu z domácností pro rok 2021 platit
ceny stávající, případný rozdíl (navýšení) zaplatí obec
ze svého rozpočtu. S přihlédnutím k těmto okolnostem
a abychom zmírnili navyšování cen za odpad, byl
rozhodnutím zastupitelstva omezen vývoz odpadu v
zimním období pouze na 14denní periodu, stejně jako
v létě (viz přiložený rozpis).
Také se nám změnily podmínky na vývoz plastů a
papíru, kdy v loňském roce za odvoz těchto komodit
obec neplatila, ba naopak jsme něco málo i dostali, tak
letos již platíme za odvoz papíru i plastů my. Tyto
platby jsou též součástí plateb za směsný odpad.
Navzdory výše uvedenému jsme platby pro rok 2021
zachovaly na stejné úrovni, tedy 350 Kč za fyzickou
osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. Osoby,
které mají v obci pouze domy k rekreaci, popřípadě
občané bydlící na samotách, kam nezajíždí svozová
technika, platí pouze 350 Kč/dům (ne za osobu).
Věříme, že se nám společnými silami podaří poplatky
za odpad držet na přijatelné úrovni i v budoucnosti.

Poplatky za odpad je možné uhradit do 30. března 2021 a
to dvěma způsoby:
1) Hotově na obecním úřadě
2) Převodem na účet obce (1410199379/0800), jako
variabilní symbol uveďte číslo popisné, do zprávy pro
příjemce uveďte druh poplatku. Pro známku se poté
zastavte na obecním úřadě.
Včas nezaplacené poplatky může správce poplatků zvýšit
až na trojnásobek.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří využívají
vytvořených podmínek pro likvidaci a třídění odpadů a
pomáhají tak aktivně k udržení přijatelných cen za
odpad.
Jak může každý z nás přispět k udržení nižší ceny
za odpady?
Zmačkávejme plastové lahve, které vkládáme do
kontejneru
Dřevěné věci nedávejme do směsného odpadu, ale
odvážejme na sběrný dvůr
Použitý olej umisťujme do PET Lahví a poté
odvezme na sběrný dvůr
Kontrolujme, zda někdo cizí neukládá odpad v
obecních kontejnerech (především plastového
odpadu). Podezřelé lidi nahlasme starostovi.
Větve a haluze nedávejme do kontejneru na bioodpad
Nebezpečný odpad a pneumatiky je možné celoročně
dovézt na sběrný dvůr
Pokud máte větší množství odpadu (vyklízení domu
apod), obec nabízí přistavění kontejneru, který se poté
vyveze na skládku
KONTAKT NA SBĚRNÝ DVŮR TICHOV: 603 858 375
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JUBILANTI
2021
LEDEN

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVENEC

Šomanová Ludmila, T 32
Naňáková Františka, T 69
Slovák Josef, T 31

Mudrák Josef, T 75

Martinka Alois, T 126

Kudelová Blažena, T 33
Maniš Emil, T 2
Sochora Josef, T 84

Trčková Božena, T 24

ČERVENEC
SRPEN

Bělaška Ladislav, T 4

ZÁŘÍ

Bělašková Marie, T 29

ŘÍJEN

Martinková Ludmila, T 126

LEDEN

LISTOPAD
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Bělašková Anna, T 16
Kořenková Jiřina, T 89
Bělaška Karel, T 29
Miloslav Kudela, T 47
Kořenková Jiřina, T 25
Naňák Jan, T 69

Opustili nás...
Marie Staňková
Josef Maňas
Františka Rumanová
Jaroslav Maňas st.
Jaroslav Maňas ml.
Stanislav Maniš
František Ruman
Marie Dorničáková
Marie Strušková

Narodili se...
Jakub Valčík
Rozárka Václavíková

Stěhování
Přistěhovali se 3 občané
Ostěhovalo se 8 občanů

PÁLENICE JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY
Obec přijala jednoho našeho občana na funkci
páleničáře z důvodu velké úrody švestek. Pálení
bylo zahájeno 8. října 2020. V říjnu se pálilo každý
den kromě nedělí. Od listopadu se pálí 7 dní v
týdnu a ještě je to málo. Tak velký zájem o pálení u
nás v Tichově si nepamatuji. Do 31.12.2020 u nás
vypálilo 340 lidí. Máme zapsaný pořadník do
4.4.2021. Pálí u nás lidé z celého okolí. Střídáme se
tři páleničáři, abychom lidem vyhověli a rádi se k
nám vrátili. Jsme rádi, že jsou lidé s Tichovsků
páleniců spokojení.
Josef Bělaška, páleničář
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01 Únor 2020 byl ještě relativně klidným měsícem, takže obcí prošel tradiční fašankový průvod v podání hasičů. Letošní
fašanky jsou s velkým otazníkem.
02 Poslední kulturní akcí před vypuknutím pandemie byl pohádkový karneval pro děti (březen 2020).
03 Na začátku epidemie nebylo dostatek ochranných prostředků, proto se tichovské ženy sešly a ušily několik stovek
roušek pro zlínskou nemocnici.
04 Léto se v obci neslo v poklidném duchu, naplno fungovalo koupaliště i s občerstvením.
05 Letecký snímek Tichova, fotografování proběhlo na podzim 2020.
06 Na začátku prosince prošla obcí mikulášská družina, rozsvicování vánočního stromu vzhledem k vládním opatřením
neproběhlo.
07 Protože byl kulturní a společenský život v obci letos omezený, zastupitelstvo obce připravilo pro občany alespoň
vánoční balíčky jako malé povzbuzení v nelehké době.

