Vážení spoluobčané,
dovoluji si vám všem v těchto dnech
popřát krásný adventní čas. Je to doba, kdy
myslíme na své blízké. Určitě jsou to
především naše děti, rodiče a prarodiče
nebo sourozenci. Stalo se krásnou tradicí
vzpomenout na všechny, kteří naši pomoc
potřebují.
Vždy a nejen o Vánocích potěší i to, co
nestojí ani korunu. Můžeme podat ruku,
projevit účast, pronést dobré slovo, darovat
úsměv. Dáváme tím naději, že člověk ve
svých strastech života není sám jak v rodině,

tak i mezi sousedy. Je důležité si stále
uvědomovat, že je nutné předcházet
konfliktům, prostě a lidsky se domluvit.
Nechtějme zázraky po druhých, ale
začněme u sebe.
Udělejme si sváteční nejen nadcházející
vánoční chvíle, ale i ty další dny, týdny,
měsíce, které nám v našem životě byly
vyměřeny.
Přeji vám všem já i celé zastupitelstvo obce
příjemné prožití Vánoc a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a porozumění.
Josef Mudrák, starosta

- Vyřízení zákazu průjezdu kamionů naší
obcí směrem na Drnovice a zpět
- Generální oprava chodníků ve středu
obce včetně zhotovení 3 kusů přípojek vody
k domům, kde nebyly dosud zhotoveny.
- Zrealizovala
se
výměna
pozemků,
popřípadě odkup a to pod točnou na Malém
Božnově, při vjezdu do obce od Drnovic, kde
se pozemek uklidil a bude zde odpočinková
zóna. A u stávajícího sadu nad pálenicí, kde
tento pozemek byl již tento podzim osázen
ovocnými stromy (hlavně švestkami). Zde
zbývá tento sad oplotit (plán je na jaře 2017)
- Další výměna pozemků proběhla pod
fotbalovým hřištěm, zde se také odkoupily 2
pozemky. Zbývá vykoupit/vyměnit pozemky
ještě od 2 majitelů a tím bude hřiště
definitivně ve vlastnictví obce.
- Byla zakoupena rotační sekačka na sečení
větších ploch včetně sadu. A bude k
dispozici i pro potřeby občanů.
- Zakoupil se též větší fekální vůz a to jak

pro vývoz pro potřeby občanů, tak
především pro vývoz výpalků z pálenice. Na
tuto sezónu jsme totiž získali oficiální
povolení od UKZUZ Praha. Po minimální
úpravě výpalků jsou distribuovány jako

ekologické hnojivo. Tímto opatřením
ušetříme za sezonu cca 60 – 80 tisíc Kč.
- V lesích se podařilo vysadit cca více jak 5
tisíc stromků, provedly se prořízky, proběhla

nahodilá i plánovaná těžba a nátěry
stromků proti okusu.
- Byla podána poptávka na opravu
hasičské nádrže v Kamencích a to včetně
nějaké dostačující čističky případně úpravny
vody. Poptávky se vrátily, bohužel až na
sklonku podzimu a to v nabídce cca 550 tisíc
– 1 milion Kč. Tato akce byla proto
přesunuta na jaro 2017.
- Došlo k opravám místních komunikací a
to u čísla 23, v Kamencích u č. 54 včetně
odfrézování, u pálenice, před OÚ, opravena
byla i točna na Božnově, přejezd kanalizace
nad kravínem + zde byl položeny živičný
povrch. Jako další byly opraveny cesty k č.
83 a k č.72, též byla opravena část cesty k
Vášom.
- Byl proveden výkop a položení kanalizace
od č. 68 směrem ke kravínu
- Byly zahájeny opravy lesních a polních
cest. Jako první byla opravena, respektive
vrácena zpět cesta na Podhájí do původní
hluboké cesty.
- Pracuje se také na opravách cest od p.
Sáblíka směrem k Sochorům, taky je

rozpracována cesta od p. Šobáně směrem
do Smolínek okolo Zákamenčí. Při opravách
těchto cest se na zpevnění používá recyklát,
který jsme si nechali nadrtit z dovezeného
betonu.
- V „Pekle“ byla provedena chemická
izolace stěn včetně oprav vnitřních omítek a
bylo vymalováno.
- Šatny sportovců mají opravenou sanitární
techniku – měnily se všechny kohoutky,
sprchy, splachovače a také byla opravena
omítka na chodbě včetně obkladů.

Oplocení sadu
Rekonstrukce
pálenice
(pokud Vysvěcení opravených křížů
získáme dotace)
Uspořádat setkání rodáků z Tichova
Přispění
k
převodu
účelové
komunikace Tichov – Drnovice na KÚ Zlín 15.července 2017
včetně
bezúplatného
převodu
části
komunikace od č.67 do Kamenců na KÚ.
Oprava vazby a výměna střešní
krytiny na garáži u pálenice.
Oprava hasičské nádrže
Pokračování v opravách lesních a
polních cest
Ozelenění svahu při vjezdu do obce
od Smoliny u č. 39
Zhotovení odpočinkového posezení
Všechny tyto plánované akce jsou odvislé od
kolem turistických tras v katastru obce
Dokončení odpočinkové zóny u hřiště výše finančních prostředků naší obce. Určitě
Začít s výstavbou multifunkčního tímto plánem akcí nechci uzavřít možnost
vybudování něčeho, co bude pro naši obec
hřiště
prospěšné.
Pokud máte nápady či tipy, co v
Zhotovení studny v Kamencích pro
potřeby sportovců a k napouštění hasičské obci zlepšit, opravit nebo vylepšit, napište je
na e-mail starosta@tichov.cz nebo je
nádrže
přineste na obecní úřad.
Vyčištění a oprava potoka u č. 43

I v nadcházejícím roce 2017 bychom
chtěli
pokračovat
v
celkem
dobře
nastaveném třídění odpadů a to především
bioodpadu. Je vidět, že se pomalu všichni
učíme ukládat trávy a odpady ze zahrádky
do kontejnerů, popřípadě přímo do
domácích kompostérů. Tím se omezuje
pálení těchto odpadů, neotravují se kouřem
a zápachem další spoluobčané. Za to patří
dík všem ohleduplným spoluobčanům.
Taky se nám vcelku daří třídit elektroodpad,
který se přijímá celoročně na dvoře
pálenice. Naštěstí už není vidět různě po
lesích a potocích ledničky, popřípadě
televize a jiný elektroodpad. V přírodě je o
poznání krásnější pohled na rozkvetlou
přírodu než na rozbitou televizi.
Na žádost občanů se též zajistily dva
kontejnery na sklo, jeden na plasty a též na
papír, který je umístěný na dvoře pálenice.
Vzhledem k tomu, že se nám všem daří třídit
odpad, tak se nemuselo přikročit ke zvýšení
poplatku za komunální odpad. U tohoto
odpadu bych Vás chtěl všechny požádat, ať
dáváte na vývoz popelnici, až je NAPLNĚNA
PO VRCH. Každé zvednutí popelnice
popelářským vozem totiž stojí obec 50 Kč a
tím se samozřejmě odvoz prodražuje.
V roce 2017 bude poplatek opět pouze 300
Kč za osobu v domě a na vyjmenovaných
případech pak 250 Kč na dům. Jedná se
především o rekreační objekty, případně
domy, ke kterým nezajíždí svozová technika.
Jinak podle nového zákona o odpadech byly
další výjimky zrušeny. Poprosil bych vás
všechny, abyste poplatek ze odvoz odpadů

přišli zaplatit až po 15. lednu 2017. Tento
poplatek je splatný do konce měsíce března
a taky je možnost ho rozdělit na 2 splátky –
první splátka do konce března, druhá pak
do
konce
měsíce
června.

Poplatek za psy byl zrušen, přesto bych vás
chtěl požádat, abyste své čtyřnohé miláčky
nepouštěli navolno po vesnici. Dochází totiž
k rozhrabávání upravených ploch a taky k
ohrožování spoluobčanů. Proti majitelům,
kteří toto nebudou respektovat, bude
použito sankce dle dané vyhlášky. Součástí
zpravodaje je také harmonogram svozu
odpadů a plastů.

Chtěl bych na tomto místě požádat občany,
kteří jsou buď hodně aktivní, popřípadě
vytížení přes týden, aby byli tak ohleduplní k
dalším občanům a neprováděli různé hlučné
venkovní práce v neděli, případně během
větších svátků. Mám na mysli především
sečení trávy sekačkami a křovinořezy, řezání
dřeva apod. Děkuji za pochopení.
JM

Jak již určitě víte, k 30. listopadu 2016 navrženo následující řešení: ze stávající
byla
ukončena
činnost
místního hospody vznikne obchod. Hospoda pak
pohostinství. Bohužel v nejbližší době bude nově v přísálí kulturního domu, kde
pravděpodobně skončí i místní smíšené byla doposud knihovna. Ta je zatím
zboží. Hlavním důvodem je údajně nutnost provizorně přestěhována do „pekla“ s tím,
zavedení EET. Nicméně zastupitelstvo obce že se následně přestěhuje do prostor
k tomu přijalo opatření, aby naše obec obecního bytu po jeho rekonstrukci.
nezůstala bez těchto provozoven. Je Stávajícím nájemníkům bytu je podnájem

ukončen k 31.prosinci 2016. S přípravami
nových provozoven jsme již začali. Zahájení
provozu pak závisí na tom, jak se podaří tyto
prostory zrekonstruovat.
Zastupitelstvo obce tímto vyhlašuje a

vypisuje záměr k pronájmu a provozování
zrekonstruovaného pohostinství a prodejny
potravin, popřípadě smíšeného zboží. Více
informací k uvedenému závěru jsou k
dispozici na OÚ Tichov.

Rok utekl jako voda a máme tady
další zpravodaj naší obce a je mi milou
povinností napsat pár řádků o místní
knihovně.
V naší knihovně je momentálně 55
čtenářů, z toho je 35 dospělých a 20 dětí.
Opět jsem ráda, že nám do našeho knižního
fondu přibylo několik desítek nových
knížek, myslím, že je opět z čeho vybírat.
Touto cestou bych ráda poděkovala vedení
obce za podporu v rozšiřování naší
knihovny. Dále máme k dispozici VS z
Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Bohužel jeden VS byl zrušen, ale bude
nahrazen VS na přání, takže pokud by byli
nějaké požadavky na určité knížky, tak
přijďte a společně to vyřešíme.
S dětmi se v knihovně snažím dělat různé
hry a různé tvoření. Letos si děti mohli
namalovat různé obrázky nebo vytvořit
nějaké dílo a vystavit na nástěnku. V březnu
jsem vytvořila v knihovně foto koutek, který
byl v rámci Dětského karnevalu, který byl
tradičně pořádán místními ženami a také
bych jim ráda poděkovala za výbornou
spolupráci a za vytvoření příjemného foto

koutku. I v letošním roce bude poslední
knihovna zakončena akcí, I k nám letos
přijde Ježíšek“. Tahle akce bude již
uskutečněna třetím rokem a myslím, že je
to už tradice, která k poslednímu
otevřenému dni v knihovně patří a každým
rokem přibývá návštěvníků. S dětmi
naladíme vánoční atmosféru, zahrajeme
hry a určitě se najde i něco dobrého na zub.
Největší změnou v místní knihovně se pojí
přestěhovaní knihovny do nových prostorů
KD do tzv. místního, pekla“. Myslím, že se
přesun obešel bez větších problémů a teda
můžete knihovnu navštěvovat v nových
prostorech. Pořád jsou tu místa pro děti a
pro jejich tvoření a hraní.
Ještě bych Vás ráda pozvala na stránky
knihovny - www.tichov.knihovna.cz, kde
jsou informace o knihovně, aktuality a
online katalog. Můžete navštívit i naše
facebookové stránky – Tichov Knihovna.
Závěrem bych Vám chtěla všem popřát
krásné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí a zdraví do Nového roku 2017 a těším
se na setkání s Vámi.
Denisa Machů, knihovnice

Rok s rokem se sešel a my opět
sedíme u počítače, vzpomínáme na úspěchy
i neúspěchy našich dětí a rádi bychom se s
Vámi podělili o výsledky našeho společného
snažení. Na jaře jsme opět řešili, kde
trénovat, ale vstříc nám vyšel starosta obce,
který nám domluvil možnost odběru vody z
obecního řádu. Letos proběhla okrsková
soutěž u nás v Tichově, kde mladší žáci
obsadili druhé místo a starší žáci v těžší
konkurenci místo třetí.
Jelikož na okrskové soutěži děti cvičí s
,,dlouhýma savicama“, ihned po závodoch
jsme je museli přeučit na savice dětské, tzn.

krátké. Děti jsou moc šikovné a ani si
pomalu nevšimly, že savice jsou kratší a při
,,nalévání“ o něco horší.
V neděli 17. července jsme se probudili do

uplakaného dne, ale to nás neodradilo od
účasti na dětské pohárovce ve Vlachovicích.
Díky prázdninám jsme dali dohromady
pouze družstvo těch mladších. Ostudu nám
mladí borci neudělali, dovezli jsme si pohár
za druhé místo. A navíc byli vyhlášeni jako
nejsympatičtější tým celého klání.
Vrcholem naší sezóny byla pohárová soutěž
u nás v Tichově, které se zúčastnilo 14
družstev. Opět byla tajná disciplína s dětmi
oblíbeným požárním útokem do kopce.
Mladší žáci v těžké konkurenci získali
medaili bramborovou a starší urvali první
místo, které bylo o to těžší, že bojovali
doma.
Naše letošní poslední klání se uskutečnilo
trochu netradičně v Lipové až druhý víkend
v září. Po prvním kole byli starší žáci na
vynikajícím třetím místě, ale s mladšíma to
nevypadalo vůbec růžově (druhé místo od
konce). Po domluvě a radě od zkušeného
starosty našeho sboru se omladina
vyhecovala ve druhém kole k velkému
výkonu, korunovanému druhým místem,
tentokrát od začátku. Starší si udrželi
celkové třetí místo.

Přemýšleli jsme, čím bychom naše mladé
oddané hasiče odměnili za snahu a
nemůžeme si vzpomenout, koho napadlo
uspořádat ,,grilovačku s přespáním ve
zbrojnici“. Sešli jsme se 23. září, pozvali
rodiče a zastupitele obce včetně pana
starosty. Zastupitelé se po zasedání obecní
rady dostavili úplně všichni, na rozdíl od
rodičů. Bylo to pro nás velké zklamání.
Myslíme si, že děti si večer užily, proběhla
improvizovaná stezka odvahy, kde jsme se
dostali pomalu až na ,,vrch Hája“. Ale děti
byly k neutahání. Přimotaly se mezi nás i
děti, které ,,zatím“ nejsou hasiči, ale přivítali
jsme je s otevřenou náručí a přespaly s
námi.
Nakonec by jsme chtěli poděkovat nejvíce
dětem, bratrům hasičům, starostovi obce,
místostarostovi a zároveň našemu veliteli za
pomoc, vstříctnost a ochotu.
Také děkujeme rodičům za propůjčení jejich
dětí, neboť se je snažíme vychovat, tak jak
to máme napsané na zbrojnici:
,,Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci!“
S pozdravem
Josef Bělaška ml. + Martin Janáč

O činnosti SDH Tichov v roce 2016 si
dovoluji říct, byla bohatá. Hned v jarních
měsících jsme dostali za úkol uspořádat a
také samozřejmě se zúčastnit prvního kola
soutěže v požárním sportu u nás, v Tichově.
Myslím, že organizačně, ale i v samotné
soutěži jsme to zvládli výborně. Byli jsme
jediní, kdo dokázal obsadit všechny
kategorie tj. mladší žáci, starší žáci, dorost,
ženy a muži. Celkové výsledky byly dost

dobré. Mladší žáci obsadili 2. místo, starší
žáci 3. místo, dorostenci 1. místo, ženy 1.
místo a muži 2. místo. Družstva žen a mužů
postupovala do druhého, okresního kola,
které se konalo ve Vrběticích.
Na okresním kole po velkých bojích ženy
obsadily pěkné 5. místo a muži krásné
3.místo. Do dalšího kola postupovala
družstva umístěná na prvních dvou
příčkách. Nicméně druhá Štítná n. Vláří se
postupu
vzdala,
tudíž
postupovalo
automaticky další družstvo, a tak se Tichov
dostal v historii poprvé na krajské kolo v
požárním sportu.
Krajské kolo bylo nelehkým úkolem, protože
jsme čelili nejen úřadujícímu mistru
republiky ale i dalším silným soupeřům. V
konečném sečtení bodů ze všech disciplín
se nám podařilo pěkně umístit a můžeme
tak říct, že jsme šestým družstvem ve
Zlínském kraji.

Dále jsme se zúčastnili všech soutěží
spadajících do seriálu JLNS a několika
dalších pohárových soutěží. Vrcholem byl
náš tzv. „hasičský maraton“ – denní dětská a
noční pohárová soutěž v Tichově.
Na dětské soutěži nás počasí trošku zlobilo
a většinu dne bylo zataženo, ale v průběhu
odpoledne se umoudřilo a v noci už nám
přálo, i když s výrazným ochlazením.
Ani na domácí půdě „JELENI“ opět neudělali
ostudu, a to podtrhlo i významné třetí místo
našich žen v tak nabité konkurenci. Muži
svůj pokus doma nedokončili kvůli

V sezóně 2015/2016 jsme poprvé v historii
postoupili do III. B třídy zlínského okresního
přeboru. V podzimní části soutěže se nám
nevedlo vůbec špatně, o čemž svědčí získání
11 bodů. Nejcennější pro nás byly výhry nad
Pozlovicemi, Přílukami a Bratřejovem.
Během zimy jsme se tréninky a přípravnými
zápasy připravovali na jarní část soutěže.
Tato část pro nás však příliš šťastná nebyla.
Hlavní příčinou bylo zranění klíčových hráčů
a nízká účast spoluhráčů na zápasech. I přes
všechna úskalí jsme bojovali až do
posledního zápasu, na udržení v III. třídě to
však nestačilo. To, že jsme si alespoň jednu
sezónu mohli zahrát ve vyšší třídě, nám už
ale nikdo nesebere!
V létě se uskutečnil již 6. ročník tradičního
fotbalového turnaje „O pohár starosty obce
Tichov“. Byly pozvány týmy z Nedašova,
Študlova a Újezdu. Našemu týmu se povedlo
porazit všechny ostatní a o vítězi musel
rozhodnout až penaltový rozstřel. Při něm
měl více štěstí Nedašov a my tedy obsadili 2.
místo.
Ani jsme se nenadáli a začala nová sezóna
2016/2017. Její začátek pro nás sice příliš
slavný nebyl, postupně však přišly první
výhry a body. Na vítěznou vlnu jsme se
dostali výhrami nad silnými soupeři z
Hřivínova Újezdu, Vlachovic, Petrůvky a
Mirošova. S vybojovanými 19 body
ohrožujeme týmy ve špici tabulky a už teď se
těšíme na přípravné zimní období a

prasknuté hadici.
Poslední
soutěží
tohoto
roku
byla
Mikulášská soutěž ve Vrběticích, která
probíhala 26. 11. 2016.
Tímto bych chtěl poděkovat sborům SDH
Drnovice a SDH Poteč za pomoc a
vypůjčenou techniku a výstroj, starostovi a
cele obci Tichov za podporu.
Ladislav Dorničák

pokračování v jarní části.
Tímto bych rád za všechny poděkoval
spoluhráčům, kteří se celý rok snažili nejen
při utkáních. Zejména Ladislavu Hruškovi a
Jaroslavu Maňasovi ml. za přípravu hřiště.
Dále Michalu Manišovi a Filipu Manišovi za
údržbu hřiště a pořádku v kabinách.
V neposlední řadě také děkuji trenérovi
Davidu Ščuglíkovi za vzorný přístup a také
všem
našim
věrným
fanouškům
a
fanynkám, kteří nás doprovází i na
venkovních zápasech, za skvělou atmosféru
a nevídanou podporu, kterou nám ostatní
týmy mohou jen závidět.

Za SK Tichov Josef Maniš

Milí čtenáři zpravodaje, prosincové
číslo tohoto zpravodaje nás nenechává na
pochybách, že konec roku se blíží. Nastává
čas bilancování, kdy kalendářem vymezený
rok dospěl do svého závěru, a tak se nabízí
možnost vyhodnotit rok 2016.
V letošním roce jsme uspořádali několik
akcí, jedna z nich byly fašanky, kdy jsme se v
únoru sešli a vyrazili tradičním průvodem po
naší obci. V říjnu nás čekalo pořádání
tradiční hodové zábavy. Hodová zábava se
velmi vydařila a touhle cestou bych chtěla
poděkovat
všem
návštěvníkům
a
sponzorům, kteří nám pomohli vytvořit
bohatou tombolu. Na hodové zábavě
nechyběl ani foto-koutek, který je v dnešní
době velmi populární, a tak bych chtěla ještě
poděkovat fotografovi za spolupráci a za
připravení rekvizit. V neděli na hody nám s
organizací pomohli místní hasiči, kterým
bych chtěla poděkovat za spolupráci.
Další akcí v letošním roce byl tradiční dětský
karneval, kde se sešly děti v různých
maskách. Ani na téhle akci nechyběl

oblíbený foto - koutek v místní knihovně,
kde se děti mohly vyfotit s různými doplňky.
V letošním roce jsme se rozhodli nepořádat
dětský den, ale dětem jsme to vynahradili v
rámci táboráku, který se konal na konci
prázdnin.
V prosinci jsme konec našich akcí zakončili
typickou mikulášskou nadílkou, kde zavítal
Mikuláš se svou družinou a dětem přinesl
balíček plných dobrot.
Jedna změna se v našem spolku uskutečnila,
a to změna v názvu, kdy jsme se
přejmenovali na Klub tichovských žen.
Touhle cestou bych ráda poděkovala všem
spolkům za podporu a pomoc při pořádání
akcí a dále bych ještě ráda poděkovala všem
sponzorům. V neposlední řadě bych chtěla
poděkovat i OÚ za spolupráci.
Závěrem Vám chci popřát, krásné prožití
vánočních svátku v kruhu rodinném a v
novém roce hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Machů Pavlína, KTŽ

V roce 2017 oslaví své životní jubileum celá
řada našich obyvatel. Jsou to tito:
Stružka František,
Talafa Jaroslav,
Bělašková Ludmila,
Janáčová Marie,
Gerža Milan
Slováková Ludmila,
Vlček Milan,
Manišová Božena,
Hrdlička Pavel,

T91
T51
T14
T43
T77
T31
T11
T26
T6

60 let leden
65 let březen
65 let březen
90 let duben
60 let květen
65 let, květen
65 let, červen
65 let červenec
65 let, srpen

Opustili nás v letošním roce:
Slováková Františka, Tichov 116
Trčka Josef, Tichov 19
Narodili se:
Josef Bednář
Dominik Šobáň
Theodor Bělaška

č.p. 136
č.p. 21
č.p. 83

Trčková Božena, T50
Horáková Věra,
T48
Bělaška Ladislav
T48
Havelka František, T48
Šomanová Františka,T15
Bělašková Marie,
T4
Kostková Anežka, T34
Vašičková Marie,
T46
Rumanová Božena, T68

65 let, září
60 let, září
60 let, říjen
70let, říjen
80 let, říjen
80 let, říjen
85 let, listopad
70 let, listopad
80 let prosinec

V předvánočním období se v kulturním sále
uskutečnil vánoční koncert dechové kapely
Lidečanka.

Fašankový průvod v roce 2016 prošel obcí v
únoru a to v organizaci Klubu tichovských
žen.

První adventní víkend jsme společně
rozsvítili vánoční strom v centru obce.
Nechyběl ani tradiční ohňostroj.

Na děti i letos čekala mikulášská nadílka,
kde zavítal Mikuláš se svou družinou a
dětem přinesl balíček plných dobrot.

I Klub seniorů byl letos velmi aktivní jednou z jejich akcí byl i zájezd do Lednickovaltického areálu.

Hodová zábava byla letos v režii Klubu
tichovských žen a nechyběl na ní ani
zábavný fotokoutek.

