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Vážení spoluobčané,
je mi ctí, že vás mohu opět po roce oslovit a
shrnout vše podstatné, co se odehrálo v
minulém roce a podělit se s vámi o několik
myšlenek a plánů na rok s magickou dvacítkou
na konci.
Též vám chci poděkovat za všechny vaše
připomínky, názory i kritiku, která nám pomáhá
v naší práci. Pevně věřím, že nový rok pro nás
bude rovněž úspěšný a v některých oblastech
ještě lepší. Také mám přání, abychom si život v
naší obci nechávali co nejméně ovlivňovat
zvnějšku a co nejvíce se snažili o společné chvíle,
ve kterých bude hrát prim radost, smích a slzy
dojetí z povedených skutků. Ve vesnicích naší

• Podařilo se získat dotaci na multifunkční hřiště
ve výši 2 700 tisíc korun z celkového rozpočtu na
výstavu, který činí cca 3 900 tisíc. Zároveň bylo
započato s jeho výstavbou
• Získali jsme dotaci na propustky na obecních
lesních cestách, které byly též zrealizovány
• Získali jsme dotaci ve výši 76 000 Kč na
výsadbu a prořezávky v obecních lesích
• V Kamencoch u hasičské nádrže bylo
zrealizováno nové oplocení včetně sloupků a
podhrabových desek. Zároveň zde byla
provedena regulace zeleně, protože listí a
odumřelé části tújí znečišťovaly nádrž. Do
nádrže pak byl zakoupen bazénový vysavač
• Na místní komunikaci u nádrže byl instalován
zpomalovací práh kvůli zvýšení bezpečnosti

velikosti platí dvojnásob známý slogan: Jaké si to
uděláš, takové to máš.
Proto si přeji, udělejme si to co nejlépe,
abychom to co nejlepší měli. Ovšem to je na
každém z nás. V tomto nelze spoléhat na druhé
a čekat, že to hlavní gró úkolů za nás zvládne
někdo jiný. Ale já vím, že na to máme. Znám vás
a vím, že to jde, když se chce.
Vážení spoluobčané, přeji vám upřímně z celého
srdce do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky,
porozumění a hodně osobních i pracovních
úspěchů.
Josef Mudrák, starosta

• Podařilo se u Povodí Moravy zajistit vyčištění
potoka u hasičské nádrže
• Na pálenici byl nově vyvložkován komín,
vyměněny všechny velké vypouštěcí ventily,
opravena část vypouštěcího kanálu a celá
pálenice vymalována. Také se podařilo vyměnit
okna na téměř celé pálenici. Na garážích u
pálenice byla vyměněna téměř celá vazba, která
byla nařezána z obecního dřeva z kůrovce.
Zakoupena pak byla nová plechová krytina. Ze
zbylého dřeva a krytiny pak byl postavený
přístřešek
na
stroje
a
nářadí.
• Byl zakoupen samochodný travní traktor
• U knihovny se podařilo dovybavit zahrádku
herními prvky pro děti.

• Zásahové jednotce se pořídily nové přilby (5 ks)
v hodnotě 55 000 Kč
• Do posilovny v kulturním domě bylo
zakoupeno zařízení na cvičení, schází zde pouze
dokončit povrch podlah (bohužel není možné
sehnat řemeslníka)
• Vyplatili jsme dětem školou povinným
pastelkovné, a to ve výši 1 000 Kč.
• Proběhly lyžařské závody pro děti, dětský
zvířátkový ples, dětský den a stezka odvahy a
návštěva dětí v zábavném centru Galaxie ve
Zlíně.

a do Modré, taky jsme navštívili vystoupení
Veselé trojky ve Slavičíně. Konec roku byl
tradičně zakončen besedou s harmonikáři.
• Proběhl také tradiční košt slivovice a soutěž o
nejlepší štrůdl.
• Na konci roku proběhlo tradiční rozsvicování
vánočního stromu s ohňostrojem a s
mikulášskou nadílkou pro děti.
• V prosinci proběhlo také slavnostní vítání
občánků.
Tímto bych chtěl poděkovat všem organizátorům a
dobrovolníkům, kteří se na organizaci těchto akcí
podíleli.

• Pro seniory jsme upořádali zájezd na Velehrad

• Na rok 2020 byl schválen rozpočet obce ve výši
14 055 500 Kč. Rozpočet je vyrovnaný.
• Plánujeme pokračovat s přípravou na výstavbu
vodního díla Vlachovice
• Řešit zachycování popřípadě recyklace vody ze
střech včetně jejího použití jako užitkové vody
• Zrealizovat inženýrské sítě ve stavebním
obvodu Díly a začít s výstavbou rodinných domů
• Protažení příjezdové cesty v lokalitě Záhumení
• Vybudovat lávku u č.66
• Oprava polních a lesních cest (například k
Sochorům)
• Prověřit možnost dotací na vybudování
rozhledny ve Smolínkách
• Upravit cestu z „Náměstí“ do obce jako

mlatovou cyklostezku
• Pokračovat v budování odpočinkových míst
• Zateplit strop v hasičské zbrojnici
• Pořídit SDH automobil na soutěže (na nové
bohužel stále dotace nejsou)
• Dokončit odstranění dřevin a topolů v zatáčce u
hřiště (z důvodu bezpečnosti dopravního
provozu a také z důvodu znečišťování hřiště)
• Vybudovat u šaten SK Tichov altánek se
zpevněnou plochou
• Vybudovat sociální zařízení v Kamencoch u
altánu
• Dokončení a schválení územního plánu a jeho
úpravy

Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání
schválilo
novou
vyhlášku
týkající
se
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek za svoz odpadů zůstává ve stejné výši
jako vloni (350 Kč za fyzickou osobu přihlášenou
v obci k trvalému pobytu).
Došlo však ke změně u fyzické osoby, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba, a to na výši

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,
tedy 350 Kč.
Poplatek za svoz je splatný jednorázově a to
nejpozději do 31. března 2020. Včas
nezaplacené poplatky může správce poplatků
zvýšit
až
na
trojnásobek.
Od 1.1.2020 je povinný sběr použitých
kuchyňských tuků a olejů, kdy je schváleno
sběrné místo na dvoře u pálenice. Tyto oleje a
tuhy zde dodávejte v uzavřených PET lahvích.

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele
psů, že podle zákona č. 302/2017 Sb., kterým se
mění zákon č. 166/1999 Sb. O veterinární péči, s
účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem. Změny se týkají
hlavně ze zákona povinné vakcinace psů proti
vzteklině. Do roku 2020 stačilo vakcinovat
každého psa proti vzteklině dle vakcinačního
schématu výrobce a mít tyto vakcinace
potvrzené v očkovacím průkaze psa.
Nově od r. 2020 vzniká chovateli zvířete
povinnost mít každého psa označeného
mikročipem, jehož alfanumerický kód bude

Mikroregion Valašské Klobucko připravil nový
web, který představuje zdejší nádhernou
přírodu, živé tradice a poutavou historii. Najdete
tu tipy na výlety, informace o přírodních,
historických i architektonických zajímavostech a
mnohé další.

Na adrese
www.valasskeklobucko.cz najdete
tipy na výlety s atraktivními fotografiemi,
informace
o
přírodních,
historických
a
architektonických zajímavostech, rozhlednách,
naučných stezkách či muzeích, a aktivitách,
kterým se na Valašském Klobucku můžete
věnovat. Web návštěvníkům přibližuje to nejlepší
z Valašského Klobucka – nádhernou přírodu
bělokarpatských kopců a luk chráněných
UNESCO a malebných Vizovických vrchů. Historií
na vás dýchne Hrad Brumov či městská
památková zóna ve Valašských Kloboukách,
můžete se vydat po stopách tragického příběhu
vypálené osady Ploština či letecké bitvy nad
Bílými Karpaty.

zanesen v očkovacím průkaze psa. Jen u takto
jednoznačně
identifikovatelného
psa
lze
považovat vakcinaci proti vzteklině za platnou.
Výjimku tvoří psi označeni čitelným tetováním
před 3. červencem 2011. Aby všichni chovatelé
psů, s výjimkou výše uvedenou, od r. 2020 splnili
svou zákonnou povinnost, budou muset mít své
psí svěřence očipované a navakcinované proti
vzteklině.
Od 1. 1. 2020 je očkování psa proti vzteklině
platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně
identifikován (čipováním).

Nový web, na jehož přípravě se podílely všechny
obce mikroregionu, a pravidelná komunikace
skrze sociální sítě navazují na další aktivity
mikroregionu v oblasti cestovního ruchu a
propagace akcí. V roce 2018 si mikroregion zvolil
název Valašské Klobucko a nové logo, které
znázorňuje zdejší oblíbenou starou odrůdu
ovoce
–
jabloň
Jaderničku
moravskou.

Web: http://valasskeklobucko.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/mikroregionvalasske
klobucko
Instagram:
https://www.instagram.com/klobucko/
E-mail: tesarova@valasskeklobucko.cz

Letošní rok jsme zahájili hasičskou poutí na sv.
Hostýně, kde se naši žáci ukázali v nových
dresech a šli v čele slavnostního průvodu spolu
s dětmi ze Vnorov.
Soutěžní část sezóny jsme začali tradičně
okrskovou soutěží v Mirošově, kde obě naše
družstva po těžkém boji obsadila shodně první
místo.
Na další soutěž vyjeli jen mladší a to do oblíbené
Lipové, kde i přes malé nezdary urvali pohár za
třetí místo.
Na oplátku jsme se staršími zavítali na první
ročník soutěže do Bylnice, kde nás předběhli
pouze naši věční soupeři z Lipové, ale řekli
bychom, že i druhé místo je úspěch.
Naší největší letošní soutěží byla ,,Soutěž o
putovní pohár hotelu Vega“ v Pozlovicích. Po
úspěchu v loňském ročníku podali naši borci
ještě lepší výkon: mladší obsadili 4. místo z 22
družstev a starší získali místo první a s ním i
putovní pohár.
Poté přišel vrchol sezóny a to naše domácí
soutěž. Vzhledem k počasí a bezpečnosti
soutěžících jsme letos nešli do kopce, ale po
rovině. Ani v domácím prostředí jsme neudělali
ostudu a mladší skončili opět na neoblíbené
bramborové pozici, zatímco starší obhájili loňské
první místo.
Naší letošní poslední akcí byla soutěž ve

Jen pro představu všech, náš sbor má v
současné době 58 členů, z toho 15 mladých
hasičů. Činnost sboru je jako každý rok skoro
stejná, takže dopodrobna je zbytečné se o ní
zmiňovat. Úkoly na nás kladené z okrsku, okresu
nebo kraje se snažíme plnit vždy co nejlépe. Co
se týče sportovní činnosti, ostudu skoro ani obci
neděláme. I letos se nám podařilo uspořádat
dětskou i noční pohárovou soutěž. Tímto bych
chtěl poděkovat sponzorům a obci za pomoc a
občanům za podporu. Závěrem roku jsme na
Výroční valné hromadě zvolili nové funkcionáře
sboru. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
odstupujícímu veliteli sboru Josefu Bělaškovi za
obětavou práci, kterou pro náš sbor udělal.

Vlachovicích. Mladším se zde moc nedařilo, ale
starší si opět přivezli pohár, a to za pěkné třetí
místo.

Bohužel čas nikdo nezastaví a tak i naše starší
družstvo nám vyrostlo tak, že už nemohou
běhat za žáky. Chceme jim poděkovat za léta,
kdy to s námi vydrželi :-D a za velmi dobrou
reprezentaci našeho SDH a tím i obce. Doufáme,
že se s nimi budeme dál potkávat jak na
soutěžích, ať už za dorost, nebo v dospělé
kategorii,
ale
i
ve
zbrojnici.
Na závěr bychom chtěli poděkovat dětem za
snahu, rodičům za půjčení dětí a pomoc s
dopravou na soutěže, sponzorům, obci Tichov a
SDH Tichov za podporu.

Josef Bělaška, Martin Janáč

Na závěr bych všem občanům chtěl popřát
pevné zdraví, štěstí a spokojenost do nového
roku 2020.
Starosta hasičů Ladislav Dorničák

S koncem každého roku vždy dochází k
bilancování a hodnocení. Nejinak je tomu i u
zdejšího fotbalového oddílu SK Tichov. Pravidelní
fanoušci jistě dají za pravdu, že podzimní část
sezony 2019/2020 byla nesmírně obtížná. A to ať
už z hlediska počtu zranění, nepravidelné

docházky či nových soupeřů, kteří nám byli v
této sezoně nově přidělěni do skupiny. Nejlepší
skóre sezony se podařilo uhrát na domácí půdě
proti Dobrkovicím (8:2), naopak nejhorším
„debaklem“ bylo opět utkání na domácím hřišti,
tentokrát proti Lipové (5:0). Jasně nejlépe
odehraným zápasem bylo utkání s nováčkem
skupiny, a to Študlovem. Navzdory tomu, že
jsme se dostavili v neúplném počtu 10 hráčů a

"Věnujme lásku včelám. Ty nikomu neškodí a
přinášejí, rostlinám i stromům jen užitek."
Letošní rok tento citát jen potvrzuje. Již dlouho
nebyl tak dobrý rok jak pro včelky, tak i pro nás
včelaře.
Množství vytočeného medu bylo k naší radosti
bohaté. Každý zájemce si odnesl, kolik
potřeboval, a to je pro nás potěšující, že nikoho
nemusíme odmítnout.
Také kvalita medu byla výborná. Med, který jsme
prezentovali jako tichovský, získal v soutěži
Český med zlatou medaili. Jsme rádi, že aspoň
nějakým způsobem můžeme reprezentovat naši
obec.
Chceme také poděkovat obecnímu úřadu za
každoroční
podporu
včelařského
spolku.

pozdějšímu zranění, podařilo se nám soupeře
porazit s konečným výsledkem 4:2. Podzimní
část jsme tak uzavřeli umístěním na 9. příčce
tabulky. Pevně věřím, že jarní část bude
úspěšnější co se docházky i případných zranění
týká.
Mimo fotbalové aktivity jsme spolu s SDH
uspořádali v lednu tohoto roku lyžařské závody
pro děti, kterých se zúčastnila většina místních
dětí a mládeže.
Taktéž v lednu se konal tradiční „Houžva cup“ v
Brumově, kde jsme obsadili krásné 2. místo.
Další akcí byl fašankový průvod obcí a s ním
související zajištění hodové zábavy. Ovšem ani
živá hudba a bohaté občerstvení nepřilákalo
spoluobčany a účast byla snad nejnižší v historii
konání této akce. Nedělní hodová mše naopak
přilákala řadu přespolních a zahrála jako vždy
dechová
hudba
z
Drnovic.
Závěrem bych rád poděkoval věrným fanouškům
za podporu, které si nesmírně vážíme.
Nám všem si dovoluji popřát zdraví a pohodu do
nového roku a snad i trochu více toho
fotbalového štěstíčka. Fotbalu zdar!
Za SK Tichov Struška Oldřich

Do nového roku chci popřát včelařům zdravá
včelstva, radost z práce kolem nich a všem
spoluobčanům pevné zdraví, spokojenost a Boží
požehnání.
Josef Častulík, jednatel Českého svazu
včelařů.

Od 15. 12.2019 došlo ve Zlínském kraji k
zavedení nového tarifního systému pro
jízdné. Změnil se také dopravce, nově
dopravu zajišťuje společnost Arriva Morava a
Arriva vlaky.
Hlavní změnou ve Zlínském kraji bylo zavedení
nového tarifního systému. Díky novému
tarifnímu systému cestující výrazně ušetří. Ceník
jízdného určuje Zlínský kraj a je nastaven
jednotně pro autobusovou a železniční dopravu:
k pevné nástupní sazbě 9 korun se připočte za
každý kilometr na trase koruna. Například za
cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí cestující 29
korun. Jelikož v rámci kraje není zaveden
integrovaný systém dopravy, budou si muset
cestující kupovat jízdenky zvlášť u autobusů i u
vlaků. Ceník je stanoven na úrovni IN25: oproti
současným cenám základního jízdného u
Českých drah budou ceny v rámci nového tarifu
Zlínského kraje nižší o celou čtvrtinu.

Autobusová doprava

Zůstávají zachovány dálkové spoje Valašské
Klobouky–Brno.
Veřejná osobní linková doprava bude zajištěna
následujícími dopravci:
Krodos Bus, a. s. – provozující veřejnou osobní
linkovou dopravu v provozní oblasti Kroměříž,
ČSAD Bus Uherské Hradiště, a. s. – provozující
veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní
oblasti Uherské Hradiště,
Arriva Morava, a. s. – provozující veřejnou
osobní linkovou dopravu červenými autobusy v

provozní oblasti Valašské Klobouky,
ČSAD Vsetín, a. s. – provozující veřejnou osobní
linkovou dopravu v provozních oblastech
Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín.
V autobusové dopravě krajský tarif platí u všech
linek a zároveň také u spojů za hranice kraje,
kterých je kraj objednavatelem. V autobusové
dopravě nejsou k dispozici časové jízdenky a ani
přestupné jízdenky, to znamená, že u přestupů
si cestující musí koupit stále dvě jízdenky jako
doposud.
V autobusech bohužel není možné platit
platebními kartami, elektronické peněženky
budou moci být stále využívány, to tedy
znamená, že o nahrané peníze na kartách
cestující nepřijdou a budou je moci dále
využívat.
Výjimka je u dopravce Arriva Morava. Z důvodu
modernějšího
odbavovacího
zařízení
u
autobusového dopravce je třeba pořídit si ještě
jednu odbavovací elektronickou peněženku
(plastovou kartu). Pokud budou cestující
používat jen a pouze autobusy Arrivy, stačí jim
pouze tato karta. Pokud budou přestupovat na
autobusy jiných dopravců (ČSAD Vsetín, ČSAD
Bus Uherské Hradiště, Krodos Bus), budou
muset
mít
karty
dvě.
Prodej karet zabezpečuje Arriva na
valašskoklobouckém infocentru a na nádražích,
kde má Arriva pokladnu (tj. Horní Lideč,
Brumov-Bylnice a Luhačovice). Karta bude za
poplatek 50 Kč.

Vlaková doprava

Došlo ke změně jízdních řádů, spoje si prosím
vyhledávejte na www.idos.cz. Ve Valašských
Kloboukách došlo k uzavření pokladny Českých
drah na vlakovém nádraží, cestující si jízdenku
zakoupí až ve vlaku, bez doplatku. Platba bude
možná i kartou.
Veřejná osobní železniční doprava bude
zajištěna dopravcem Arriva vlaky, s. r. o. (vlak
Arriva Express z Nitry do Prahy není součástí
krajského tarifu).
Ve vlakové dopravě nebudou nově cestujícím ve
vlacích Českých drah na území Zlínského kraje

již platit karty IN25 či IN 50. Na cestách mimo
Zlínský kraj budou však tyto karty, stejně jako
karty IN 100 a IN Business, platné beze změn.
Karty IN25 a IN 50 budou moci cestující na
pokladnách Českých drah vrátit, nebo je mohou
využívat
mimo
hranice
kraje.
Pro cesty ve vyšších třídách Českých drah
(rychlíky, expresy, InterCity aj.) nebo při cestách
mimo hranice kraje budou nadále platit pouze
jízdenky Českých drah dle jejich tarifu. To
znamená, že pokud cestující pojede mimo
hranice kraje, bude mu prodána jízdenka buď
do posledního zastávky na trati na území
Zlínského kraje, nebo do místa, kde bude
cestující přestupovat na navazující spoj.
Krajské jízdenky bude Arriva prodávat ve
stanicích
Vsetín,
Horní
Lideč,
Bylnice,
Luhačovice, Uherský Brod, Kunovice a UH.

Cestování se společnostmi RegioJet či Leo
Express a Arriva Express (ve směru Nitra–Praha)
se tarify Zlínského kraje nijak nedotknou.

Knihovna v Tichově funguje už několik let a ani
tento rok tomu nebylo jinak. Letos jsem bohužel
zaznamenala pokles chození menších dětí i
dospělých. Samozřejmě se v příštím roce budu
snažit o co nejvíc akcí hlavně pro děti, pro které
je knihovna uzpůsobena dětským koutkem a
stolem
na
tvoření.
Zároveň připomínám, že pořád trvá spolupráce
s výměnným souborem ze zlínské knihovny
Tomáše Bati a každou sezonu dostáváme nové

knížky na vypůjčení. Na konci roku se za určitý
peníz díky panu starostovi mohlo opět pořídit
několik desítek nových knih, které v knihovně
zůstanou.
Do nového roku všem občanům přeji hlavně
zdraví, štěstí, pohodu a samozřejmě mnoho
přečtených knížek. Těším se na stálé, ale i nové
čtenáře, které do naší malebné knihovny
zavítají.
Terezie Bělašková, knihovnice

Milan Trčka
Josef Maniš
Zdeněk Janáč
Josef Šoman
Stanislav Maniš
Pavla Vaculínová

65 let
60 let
65 let
80 let
80 let
65 let

Pro lidi, kteří jezdí vlakem často, budou v rámci
krajského tarifu k dispozici sedmidenní a
třicetidenní časové jízdenky.

Petr Trčka
Hana Procházková
Ludmila Sochorová
Josef Bělaška
Ludmila Petříková
Vlasta Strnadová

60 let
60 let
65 let
75 let
70 let
75 let

Vítáme nové občánky Tichova:
Anna Bednářová T 136
Patrik Baklík T 21
Jan Morávek T 54
Veronika Šenkeříková T 31

Součástí tradičního koštu slivovice byla i soutěž o
nejlepší jablkový štrúdl. O vítězi rozhodovali
návštěvníci.

Fašankový průvod se v roce 2019 prošel obcí 2.
března 2019 a to v organizaci SK Tichov. Zábavná
podívaná...

Nejrůznější malá i velká zvířátka se sešla na
maškarním plese zvířat, který se konal v únoru v
kulturním domě.

V lednu 2019 se v Kamencoch konaly lyžařské závody
pro děti, kterých se zúčastnila většina místních dětí a

V prosinci se uskutečnilo v pořadí již třetí slavnostní
vítaní občánků naší obce. Tentokrát jsme přívítali 6

Na sklonku roku jsme opět společně rozsvítili vánoční
strom v centru obce, nechyběl ani krásný ohňostroj,

malých občánků, kteří se narodili mezi léty 2017 až
2019.

bohaté občerstvení
nejmenší.

mládeže.

a

mikulášská

nadílka

pro

