Úvodník
Vážení občané,
ještě máme v živé paměti vítání nového roku a ani
jsme se nenadáli a bude půlrok za námi.
Počasí se zatím tváří velmi neurčitě a rozpačitě, jak
říkají meteorologové: měsíc duben si vyměnil pěkné
počasí s měsícem květnem, který je mrazivý a upla-

kaný. Nicméně žádná nostalgie nám v činnosti a práci
nepomůže, naopak musíme zapnout už z kraje roku.
Tak snad se nám to podaří. Přeji všem příjemné prožití blížících se letních měsíců a co nejpohodovější
letní dovolenou.
Starosta obce Josef Mudrák

Co je v naší obci nového?
Chtěl bych Vás krátce informovat o činnosti obecního zastupitelstva od listopadu 2010, tj. od počátku
volebního období.
Jak se říká, začátky nejsou pro nikoho lehké, to platí
i pro nás. Na počátku jsme se seznamovali s agendou,
která je pro nás nová a složitá. Následně jsme připravovali rozpočet obce. V souladu s volebním programem
byla vypracována projektová dokumentace na opravu
střechy obecního domu a zároveň bylo požádáno o
dotaci na tuto akci. Po prvních nadějných výsledcích,
kdy jsme postoupili do druhého kola, byly však zkráceny příspěvky na dotaci pro krajský úřad cca o 10
mil. korun. Díky tomuto „opatření“ jsme se dostali na
1. místo pod čarou, bohužel toto místo dotace nemá.
To znamená, že kdyby někdo dotaci odřekl, bude tato
přidělena naší obci, popřípadě se můžeme zúčastnit
dalšího výběrového kola v příštím roce.
Nicméně nezůstali jsme pouze u žádosti na jeden
dotační titul a požádali jsme o dotaci k vypracování
územního plánu a také o dotaci na další kolo projektu
„Kola, kopyta, boty“ na úpravu vesnice na tzv. „naučný dvoreček“, který bude kromě jiného obsahovat
herní prvky pro děti. Dále požádal farní úřad za naší
podpory a příslibu pomoci o dotaci na překrytí střechy naší kaple.
Během zimních měsíců došlo k opravě sociálního
zařízení v přízemí kulturního domu. Byla zvětšena
kuchyň a k jejímu dovybavení byly zakoupeny 2 kusy
Tichovský zpravodaj

sporáků, dřez, velká lednice a ohřívač vody byl přestavěn z elektrického na plynový. K dalším změnám
došlo ve vnitřním vybavení – současná zrekonstruovaná kuchyně tak umožňuje nyní pořádání rodinných oslav včetně svateb. Z důvodu těchto změn byla

přestěhována knihovna do bývalé noclehárny ČSAD
v přízemí. Dále byly upraveny sklepní prostory na
příruční sklad techniky na údržbu vesnice a část na
půjčovnu kol, která dosud neměla nikde místo.
Ihned v jarních měsících došlo k prořezávání
v místních lesích. Touto cestou bych chtěl poděkovat
občanům, kteří se zúčastnili tohoto úklidu, protože
to urychlilo výsadbu stromků. Sami občané si mohli
za malý poplatek odkoupit zpracované dříví. Celkem
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bylo vysazeno cca 7000 ks smrkových sazenic. V současné době proběhl pořez kulatiny na výstavbu kůlny
u pálenice. Kůlna je potřebná pro úschovu strojů a
také pro uskladnění dřeva a nářadí.
Od 1. dubna nastoupili na VPP tito občané: Milan
Kostka, Milan Gerža, Luboš Sochora, Jana Holbová
a Božena Obadalová. Jmenovaní se budou starat o
vzhled obce, prořezávky v obecních lesích, zkrátka o
to, co je v obci nutné udělat.
V rámci jarního úklidu došlo ve spolupráci s POL-

Zákaz vjezdu do lesů
Na základě množících se stížností jak z řad myslivců, tak i občanů upozorňujeme motocyklové a motokrosové jezdce na zákaz jízdy po lesích. A to jak
z ekologických důvodů, tak i z důvodu porušování
vlastnických práv občanů obce.
Nezanedbatelné je taky rušení zvěře a ptactva, které
se teď na jaře navíc starají o mláďata. Je třeba upozornit na to, že jízdu na motocyklech zakazuje lesní
zákon (289/1995 Sb. ZÁKON ZÁKON O LESÍCH)
Pokud budou motorkáři v lesích přistižení, hrozí jim
pokuta nebo také řízení v přestupkové komisi. OÚ

FINEM EKO s.r.o. a SPRÁVY TOKU LČR k úpravě
skládky a toku na Šašinách. Zároveň důrazně žádám
občany, aby toto místo nepoužívali jako černou skládku, jak tomu bylo doposud.
Myslím si, že se celé zastupitelstvo snaží, aby se za co
nejmenší ﬁnanční náklady něco opravilo a vylepšilo.
Je to otázka týmové práce, která se zatím daří. Ale jak
říká lidové přísloví: „Nenarodil se člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem.“
Starosta obce Josef Mudrák

Činnost MS v I.pol roku 2011
Myslivecké sdružení Tichov v uplynulých měsísích
pořádalo tyto akce:
- Myslivecký ples
- Výroční schůze
- Brigádnická činnost (myslivecká chata, pergola aj.)
- Čištění krmelců
- Jarní sčítání zvěře
- Zahájení odlovu srnců 16.5.
- V červnu proběhnou zvěřinové hody
Myslivecké sdružení

Objevujte krásy okolí na kole
Letní počasí v posledních dne přímo vybízí k výletům, ať už do vzdálenějších turistických regionů nebo
jak se říká “za humna”. Také Tichov a jeho přilehlé
okolí nabízí turistům řadu krásných turistických cílů,
které jistě stojí za návštěvu.
A co takhle se do přírody vydat na kole? Obec Tichov se zapojila do projektu Kola, kopyta, boty a v
rámci něj vznikla v obci půčovna kvalitních trekingových kol. Půjčovna je umístěna v přízemí kulturního
domu a je pro turisty a občany k dispozici po celou
letní sezónu, tedy od 1. května do 31.října.
Pokud se rozhodnete, že si kola půjčíte, můžete si je
předem rezervovat na čísle 723 710 275. Pak už stačí
jen přijít, předložit osobní doklad a zaplatit vratnou
kauci ve výši 500 nebo 1000 korun. Tu dostanete zpět
při vrácení kola.
Nespornou výhodou této půjčovny kol je, že ho ne-

musíte vracet v Tichově – kolo můžete vrátit v kterékoliv další zapojené obci – Vlachovicích, Vlachově
Lhotě, Vysokém Poli, Drnovicích, Újezdu, Loučce,
Prlově či Pozděchově.
Přijďte si kola vyzkoušet a poznávejte naše okolí z
cyklistického sedla.

Mo t o r i s t ic k é z á v o dy P l o š t i n a 2011
V sobotu 25.června se budou v okolí obce Tichov
konat motoristické závody, které pořádá Orel Drnovice. Tato soutěž se uskuteční v rámci letního programu
na Ploštině. Bude zaměřena na jízdu zručnosti, orientaci a test z pravidel silničního provozu.
Tichovský zpravodaj

Závodní trať bude tvořit jízda zručnosti a spojovací
trať. Jako první se pojede úsek SZ Božnov v Tichově,
další tratí bude AVT Drnovice a třetí Drnovice-Ploština. Závodit se bude ve třech třídách: přední náhon,
zadní náhon a čtyřkolky. Vozidla musí odpovídat
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Jak s a dř í v v C i c h o v ě ž i l o a n e b Hospoda u Staňků (do r. 1959)
Někteří z nás si jistě pamatují starou tichovskou
hospodu u Staňků, která stávala v centru dědiny. Na
to, jak hospoda vypadala a jak to dřív vypadalo při
muzikách zavzpomínala paní Vlasta Strnadová.
„Byla to poměrně větší místnost se dvěma okny.
Vpravo od vchodu byl výčep. Vlevo prostor se stoly. V
čele od Poláchů seděli při muzikách Kosovi. Za nimi
přes celou stěnu byla kresba s nápisem: „Zavrť sa ně
cérečko, jak to plužné kolečko“, mladík a cérka v kroji.
Když ještě nebyla v obci elektrika, svítily tu dvě petrolejky. Při tancovačkách byla místnost přeplněna lidmi.
Bylo tam stálé přítmí z kouře a páry. Kolem stěn byly
lavky obsazené starýma babkama, kterým nesmělo nic
újít – však se o nich také zpívalo: „Jedna bába povídal,
že tých klebet nenechá, [:kdyby měla pro ně chodit:]
k čertom do pekla…posedají na lavice, pomlouvají
tanečnice”. Vzadu stála mládež, domácí i přespolní,
takže na tancování zbylo jen malé prostranství, kde se
tísnili jak v sudu.
Pořadatelé byli nuceni pořádat zábavu na dvě kola:
dva kusy tančili domácí a dva kusy přespolní. To byl
hlavní důvod k různým výtržnostem a rvačkám, když
jedni druhým lezli do jejich kola. Při tom vzniklo aj
to posměšné: “Běž do Cichova na móresy”: to ogaři
lačnovští sa nepohodli s tichovskýma. Napřed slovní
napadání a potom z toho byla aj rvačka, při níž utržili
víc lačnovští. Brzy potom bylo po okolí slyšet, že Lačnovjané byli v Cichově na móresoch.
Bývaly muziky aj pěkné, na které sa dlůho vzpomínalo. Mládež byla tehdá skromější a veselejší. Chasníci
do 16 let na muziku nesměli, bylo to výsadou starších,

kteří měli večer co večer své právo na dědině. Bylo to
veselé a romantické, zpívání tehdá nikomu nevadilo.
Naopak, když byl někdy na dědině klid, tak něco chybělo. Vyváděly se různé taškařice, hlavně, když byly

Na muzice v hospodě u Staňků bývalo vždycky veselo.

odrostlejší děvčata. Nebyl problém, že ráno hledaný
trakař byl na střeše u komína nebo vchodové dveři
byly nečím založené, že sa moselo vylézat oknama.
Většinou sa tomu zasmáli, nikdo se nezlobil. Takovým způsobem se dřív žilo.
Vlasta Strnadová
Máte také nějakou milou vzpomínku na Tichov?
Zavzpomínejte s námi na dobu minulou, napište
nám svoji vzpomínku na výjimečné i zcela běžné
okamžiky života v Tichově. Svoje příspěvky přineste na Obecní úřad, my Vám jej v některém z dalších
čísel otiskneme.

V yh o dn o c e n í S o u t ě ž e „ O C E NU STAROST Y“
V lednovém čísle zpravodaje jsme vyhlásili soutěž
O cenu starosty, která prověřovala, jak se orientujete v historii naší obce. Celkem na obecní úřad došlo
18 odpovědí. Pouze dvě z nich však byly kompletně
správné. Hlavní cena 300 korun proto byla rozdělena
mezi dvě výherkyně.
Těmi se staly:

Paní Františka Slováková z č.116
Paní Vlasta Strnadová č.p.53
Gratulujeme! A děkujeme všem, kteří se do soutěže
zapojili.
Tichovský zpravodaj

A jak měly znít správné odpovědi historické soutěže?
1) Zvonice (na fotograﬁi) dřív stávala v
místech, kde je nyní
Smíšené zboží u Manišů.
2) Ke změně jména
obce Cichov na Tichov
došlo v roce 1924.
3) Obec Tichov se od
Valašských Klobouk
osamostatnila v roce
1993.
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Co s e dě l o v o bc i a o k o l í n a f o tografiích

26. února 2011 v kulturním domě vystoupil taneční
soubor Dúbrava v rámci setkání místních důchodců,
které zorganizovalo Zastupitelstvo obce Tichov.

V závěru večera pak členové souboru v zábavném
vystoupení předvedli, jak se správně pochovává basa
před postním obdobím.

Nejrůznější masky zaplnili 19. února 2011 tichovský kulturní dům a při maškarním karnevalu pro
děti, který pořádal Klub vesnických žen.

V dubnu představitelé obce vzpomněli na tichovské
oběti ploštinské tragédie. Letos jsme si připomínali
již 66. výročí této smutné události.

V požární nádrži v Kamencoch se v dubnu usadil
párek divokých kachen, který se tak stal zajímavou
atrakcí nejen pro děti.

Tak jako každý rok, Tichov několikrát denně před
Velikonocemi obcházeli „šťukotáci“, aby nahrazovali
zvony, které na Zelený čtvrtek „odletěly“ do Říma.

Tichovský zpravodaj
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předpisům pro provoz motorových vozidel. Musí mít
platné STK a zaplacené povinné ručení. Posádku musí
tvořit dvě osoby, přičemž řidič musí mít platný ŘP
a spolujezdec musí být starší 15 let. V průběhu celé
soutěže musí posádka dodržovat pravidla silničního

provozu. Slalomy budou na třech měřených úsecích a
při průjezdu jsou povinné helmy. Posádky se účastní
soutěže na vlastní nebezpečí.
Zahájení závodů je v 8 hodin ráno, v 18 hodin pak
proběhne vyhlášení vítězů.

SPO L EČ E NS K Á RU B RI K A
V druhém pololetí letošního roku oslaví někteří
z našich občanů svá životní jubilea. Všem níže zmiňovaným přejeme především zdraví, štěstí a mnoho
životních sil a energie v každodenním životě a mnoho
radosti.
Ruman František
T68 75 let červen
Bělaška Ladislav
T4
80 let srpen
Trčka Karel
T50 60 let září
Bělašková Anna
T16 60 let říjen
Bělaška Karel
T29 60 let listopad
Kořenková Jiřina
T25 65 let listopad
Naňák Jan
T69 65 let listopad

zapomněli poblahopřát. Tímto se jí omlouváme a přidáváme přání pevného zdraví.

V únoru oslavila rovněž 70. narozeniny paní Jiřina
Trčková T19, které jsme prostřednictvím zpravodaje

Za poslední období došlo v evidenci obyvatelstva
k těmto změnám:
Odstěhovali se:
Štěpánka Trčková
Simona Bartošíková
Stejně jako přicházejí chvíle radostné, někdy prožíváme i chvíle bolestné. Zvláště tehdy, opustí-li nás
někdo z našich blízkých. V době nedávné jsme se rozloučili se třemi našimi občany:
s paní Květoslavou Valsovou T107
s paní Františkou Dorničákovou T44
s paní Annou Bělaškovou T81

Myslivecké sdružení Tichov
vás srdečně zve na

Klub vesnických žen
pořádá

ZVĚŘINOVÉ HODY

DĚTSKÝ DEN

11. června 2011
v sále kulturního domu

Tichovský zpravodaj

25. června 2011
ve sportovním areálu v Kamencoch
připraven je bohatý program
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Přijďte do obecní knihovny
Také obecní knihovnu potkaly v uplynulém období
změny. Především byla přestěhována z prvního patra do přízemí kulturního domu – není třeba zdolávat
schody, knihovna se tak stala přístupnějsí pro staré lidi.
Místnost knihovny byla nově vymalovaná a byla zde
položena nová podlaha.
Momentálně má knihovna zaregistrováno 31 členů, z
toho 11 dětí. Je možné si zde vybrat asi z 1000 knih, z
nichž je část pravidelně obměňována krajskou knihovnou. Své si tu najdou děti i dospělí – obrázkové knížky, pohádky, encyklopedie, beletrie pro děti i dospělé.
Rovněž zde take můžete využít bezplatného interneto-

vého připojení. Půjčovní doba knihovny je každé úterý
a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Tímto bychom Vás chtěli
pozvat do naší malé, ale zato útulné knihovny.

Tic h o ( v ) v n e d ě l i
Nepochybně žijeme v přetechnizované době, která
se nevyhnula ani naší obci. Dříve se veškerá práce dělala ručně a s velkou námahou. Dneska téměř v každé domácnosti máme malou mechanizaci, která nám
usnadňuje a zpříjemňuje práci. Mám na mysli všechny
ty pily, traktůrky, sekačky a podobné motorové nářadí, které dělají sice pěknou práci, ale o to větší hluk. Je
radost pohledět na upravené záhony a trávníky, které
dodávají pěkný vzhled našemu okolí.
Problémem ale je to, co se v souvislosti s touto péčí
o zahrádky často stává, a naše obec není výjimkou.
Mluvím o situaci, kdy se někteří obyvatelé rozhodnou
“zkrášlovat” své zahrádky v neděli. Není žádnou výjimkou, když se při nedělní snídani na balkoně nebo
při odpoledním sezení s návštěvou na terase ozývá
odněkud zvuk sekačky nebo motorové kosy. Takže

idylka je rázem pryč. Čím blíže je tento zdroj hluku,
o to je to horší a nezbývá, než se s tím smířit a nebo
se stáhnout do domu, což je v letních slunných dnech
velká škoda.
Určitě je na zamyšlení, jestli si chceme takovým to
způsobem znepříjemňovat neděli. Naši předkové si
vždycky neděle vážili jako dne návštěvy bohoslužby,
odpočinku, návštěv, výletů a věnování se rodině. Tento
problém už v některých městech a dokonce v obcích
musí zastupitelstva řešit protihlukovou vyhláškou, ve
které podrobně a pod pohrůžkou pokuty zakazují tuto
nedělní činnost.
Myslím si, že tento jev u nás není ještě natolik rozšířený, abychom k tomuto opatření museli přistoupit i u
nás v obci. Každopádně je to ale důvod k přemýšlení.
Petr Trčka, zastupitel obce

No v ý v y s í l a č S l a v n e t
Na katastru obce Tichov, na místě Stráže ve směru na Drnovice byl v uplynulých měsících postaven a
zprovozněn nový internetový vysílač, který nahrazuje
jeden z datových spojů ﬁrmy Slavnet. Z tohoto místa
se nyní bude vysílat pro obce Drnovice, Vysoké Pole,
Újezd a z tohoto místa je rovněž optickým kabelem
napojen stávající vysílač pro Tichov. Pro obyvatele Ti-

Sp o r t o v c i i n f o r m u j í : r o z p i s z á pasů
22.5.2011

16:30

Divnice-Tichov

29.5.2011

10:15

Tichov-H.Lhota

5.6.2011

10:15

D.Lhota-Tichov

12.6.2011

16:30

Bohuslavie-Tichov

Tichovský zpravodaj

chova, kteří jsou na tento vysílač
připojeni, to přináší vyšší stabilitu datového spojení a rychlejší
přístup do sítě internet.

P oz vánka
POZVÁNKA
na pravidelné zasedání Zastupitelstva obce Tichov
Den: 27.5.2011
Začátek zasedání: 19:30
Místo zasedání: Zasedací místnost OU
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