Úvodník
Vážení občané,
vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem
úvodem popřál v roce 2013 hodně zdraví, štěstí, lásky,
úspěchů jak v osobním, tak i v profesním životě. Pokud nežijeme jen katastrofickými titulky médií, víme,
že rok 2012 přinesl i mnoho pěkného. Nepodléhejme hlasu těch, kteří si libují v pesimismu a neustálé

kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti. Hlasu
těch, kteří mají zvláštní radost z neúspěchů a nezdaru. V naší obci máme spoustu pracovitých a kreativních lidí a to mi dodává optimismu. Vždy mě velice
potěší, když se něco podaří a tak mohu s radostí konstatovat, že většina stanovených předsevzetí zastupitelů obce byla splněna. 			
Josef Mudrák

Co se v naší obci v uplynulém roce povedlo?
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Rekonstrukce šaten sportovců v hodnotě 580 tis.
Kč. Na tuto rekonstrukci byla sehnána dotace ze
SZIF ve výši 240 tis. Kč.
Nákup strojů do lesa – traktor, naviják, štěpkovač
v hodnotě 450 tis. Kč, z toho dotace ze SZIF činila 240 tis. Kč.
Byla provedena generální oprava střechy kulturního domu a podlah na sále a obou předsálí v
hodnotě 1,2 mil. Kč. s podílem financí zlínského
kraje ve výši 580 tis. Kč.
Byl vypracován a schválen územní plán obce na
další období 15 let a to v hodnotě 165 tis. Kč. Zlínský kraj přispěl dotací ve výši 115 tis. Kč.
Byla provedena generální oprava střechy kapličky, oprava fasády věžičky včetně nátěru v hodnotě 480 tis. Kč. Obec poskytla 100 tis. Kč. na tuto
opravu farnímu úřadu jako dar a cca 80 tis. poskytla ve formě materiálu.
Jako další byla provedena rekonstrukce 2 autobusových čekáren v celkové hodnotě 100 tis. Kč.
Byla provedena výměna 13 pouličních svítidel o
výkonu 150W za modernější typy o výkonu 70W
z důvodu úspor elektrické energie.
Dokončení odvodnění dětského hřiště uprostřed
obce.
Rozšíření parkoviště u pálenice.
Provedena výměna nábytku v prostorách baru v
kulturním domě.

•
•
•
•
•
•
•

Přemostění potoka v dolní části obce na přejezdu
k bývalému školnímu hřišti.
Zakoupení betonové garáže a její osazení na vypanelovanou plochu u hřiště, která bude sloužit jako
provozní sklad pro sportovce.
Zakoupení otáčivé radlice a sypače pro zimní
údržbu.
Provedení opravy přívodu elektřiny do pálenice z
důvodu jeho přerušení.
Zakoupení přívěsu za traktor a tankovacího vozíku na PHM.
Byly též zajišťovány různé společenské a sportovní
akce v obci jak finančně, tak i materiálně.
S některými realizovanými akcemi jsem Vás seznámil v minulém čísle zpravodaje.
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Co plánujeme na letošní rok ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokončení místnosti pro rodinné a sportovní vyžití dětí a mládeže včetně přestěhování knihovny.
Bude provedena oprava místního rozhlasu – stávající zařízení bude vyměněno za bezdrátové
(hodnota díla cca 930 tis.Kč).
Přestavba hasičské zbrojnice. Při poskytnutí dotace je akce naplánována v celkové finanční částce cca 730 tis. Kč.
Výstavba repliky historické zvonice v horní části
obce v hodnotě cca 400 tis. Kč.
Přístřešek (pergolu) před vstupem do KD.
Úpravy zbývajících 2 autobusových zastávek a vybudování přístřešků na kontejnery na plasty.
Oprava WC v sále KD + nové zábradlí.
Oprava rozvodů elektřiny v KD.
Položení polorour u č.p. 68, popřípadě zatrubnění
směrem ke kravínu.

•
•
•
•
•

Regulace potoka v dolní části obce a vybudování
mostu u č.p.2.
Pokud obec získá pozemky v „Dolňansku“ , bude
zde vybudována odpočinková zóna pro malé i velké.
Zakoupení zařízení WIFI pro KD, knihovnu, pohostinství a zahrádky.
Vybudování bezbariérového vstupu do KD.
Vybudování zahrádky občerstvení nad KD.

Vážení občané, v roce 2013 jsme před sebe položili mnoho dalších úkolů a věřím, že s Vaší podporou
a pomocí budeme za rok moci říct, že to byl vydařený rok a že Tichov je opět trochu blíže představám obyvatel a návštěvníků vesnice, ve které stojí
za to žít.

Jak je to se silnicí mezi Tichovem a Drnovicemi?
Neustále se množí dotazy, jak to v současné době vypadá se silnicí mezi Tichovem a Drnovicemi.
Tato silnice byla nabídnuta současným majitelem k
odprodeji, popř. k pronájmu a to jak krajskému úřadu tak Tichovu nebo Drnovicím. Ani i po několikerém jednání krajský úřad doposud neprojevil o tuto
silnici zájem, spíše naopak. Proto jsme se v zastupitelstvu obce dohodli, že se budeme snažit tuto silnici v zimních měsících udržovat. Po jednání s majitelem vozovky došlo k dohodě, že ji můžeme udržovat
a tím usnadnit obyvatelům obce dojíždění do Anvisu
Drnovice, tak i dále za prací.
Momentálně je stav věcí takový, že jsme se dohodli s
obcí Drnovice na odkupu této silnice, popř. finanční
výpomoci při jejím udržování. Toto řešení jsme také
navrhli krajskému úřadu.
Vzpomněl bych i cestu Tichov – Smolina, která sice
vloni prodělala opravy nástřikem, ale je přislíbené zá-

stupci krajského úřadu a zástupci ŘSDZK, že by tato
vozovka mohla dostat nový povrch v podobě koberce.
Budeme se jistě těšit.

Hasiči se vloni nenudili
V neděli 20. ledna 2013 se uskutečnila výroční valná hromada valašskoklobouckého okrsku Sboru dobrovolných hasičů. Za účasti čelních představitelů jednotlivých sborů i starostů jednotlivých obcí hasiči
vzpomenuli všechny důležité milníky loňského roku.
V Tichově zahájili hasiči loňský rok poutí na Hostýn. Do okrskové soutěže se zapojily hned se čtyřmi
družstvy a týmy žen a mužů se vydaly i na pohárové

soutěže do okolí, například do Lhotky u Sazovic, Drnovic, Poteče, Lidečka, Loučky či Vysokého Pole.
Z kulturních akcí se za jejich přispění konalo stavění i kácení máje a dětský den. V květnu byli hasiči povoláni k požáru domu a stodoly v Drnovicích. Během
roku proběhlo školení členů, kontrola hydrantové sítě
a údržba techniky.
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SP O L EČ ENS K Á RU B RI K A
V letošním roce oslavila nebo oslaví své životní jubileum celá řada našich obyvatel. Jsou to tito:
Marie Sochorová
Anna Vlčková		
Marta Bělašková
Jaroslav Maňas		
Strušková Marie
Josef Bělaška		
Aloisie Manišová
Jindřich Maniš		

109
20
23
66
121
14
67
112

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

březen
únor
únor
březen
duben
duben
duben
červen

Jindřich Kořenek
František Bělaška
František Kudela
Milan Vaculín		
Marie Staňková
Marie Šerá		
Františka Slováková
Josef Kostka		
Zdeňka Bělašková

89
16
33
20
24
51
116
34
13

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

červenec
září
září
září
říjen
říjen
listopad
listopad
prosinec

Tří k r á l o v á s b í r k a 2 0 1 3
Již tradičně proběhlo v prvním lednovém víkendu tříkrálové koledování. Děkujeme všem, kteří opět
ochotně přijali naše koledníky ve svých domovech a
umožnili jim nést radostnou zvěst o narození Krista. Děkujeme za solidaritu s trpícími a lidmi v nouzi,
kterou jste vyjádřili svými dary. Tato solidarita nám
všem umožňuje oprostit se ze zahledění jen na své
potřeby a vidět také nouzi druhých. Díky tomu můžeme zakusit i radost z této pomoci. Velký dík patří všem třem stovkám dobrovolníků, kteří se do sbírky zapojili jako koledníci nebo vedoucí skupin a poděkování patří také rodičům malých koledníků za jejich vstřícnost.
Výtěžek sbírky putuje stejně jako každý rok na společné konto Charity ČR. Rozdělení v olomoucké arcidiecézi se řídí jednak rozdělením schváleným radou ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí
(65 % samostatné a společné projekty farních a oblastních charit, 15 % projekty diecézních charit, 10
% humanitární pomoc, 5 % projekty pomoci organizované sekretariátem CHČR, 5 % režijní náklady
na pořádání sbírky), ale také odhlasovaným rozhodnutím podzimního setkání ředitelů na Svatém Hos-

týně v roce 2003 (rozhodnuto 58 % přímo k dispozici na záměry F/OCH, 5 % záměry F/OCH na společnou pomoc charitám v existenční krizi – Krizový
fond, 2 % záměry F/OCH na společnou pomoc potřebným – Nouzový fond).
Přehled výsledků koledování v jednotlivých obcích
na území Charity Valašské Klobouky:
Valašské Klobouky 			
115.118,Lipina
			
8.549,Smolina
			
10.200,Tichov
			
12.680,Poteč
			
25.710,Študlov
			
16.306,Lačnov
			
34.344,Valašské Příkazy 			
16.281,Mirošov
			
3.415,Brumov-Bylnice
			
92.500,Návojná
			
11.162,Nedašov
			
36.276,Nedašova Lhota
			
16.335,CELKEM
		
398.876,			

Charita Valašské Klobouky

Všechny tichovské seniory srdečně zveme na

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
16. února 2013

v místním kulturním domě
začátek v 15:00
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Co s e d ě l o v o b c i a o k o l í n a f otografiích

Na konci června se konal již tradičně v areálu v Kamencoch Dětský den. Jeho součástí byla letos nově i
výtvarná soutěž.

14.července 2012 se konal Turnaj pohár starosty
obce. Pořadí turnaje bylo následovné: 1. místo Drnovice, 2. Tichov, 3. Újezd, 4. Lačnov.

12.srpna 2012 se uskutečnilo historicky první Mistrovství Tichova v cvrnkání kuliček a to na Ranči u
Dvou Baránků.

Na konci prosince pořádali sportovci zabijačku, zabijačkové dobroty pak nabídli k odkupu všem zájemců z řad občanů.

Ani letos nechybělo již tradiční rozsvicování vánoč- Na mikulášské besídce pro děti, která proběhla na
začátku prosince, vystoupil soubor malých tanečníků
ního stromu. Tentokrát vystoupili i děti ze ZŠ DrnoKlobučánek.
vice a Vysokého Pole.
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Jak je to s v ypouštěním odpadních vod?
Jedním z problémů, se kterými se v posledních letech potýká řada měst a obcí, je problematika vypouštění odpadních vod. Stále roste tlak ze strany státního
ministerstva životního prostředí ČR, které je následně pod velkým tlakem evropských orgánů zabývajících se problematikou ochrany přírody. Hlavní příčina spočívá v tom, že náš stát se v roce 2006 při přijmutí dotačního balíku, určeného na projekty spojené s odkanalizováním měst a obcí ČR, zavázal k přijetí a dodržování nového zákona o odpadních vodách,
jež byl schválen v roce 2010. Na základě tohoto zákona vešla v platnost řada nových opatření, které jsme
jako obec, jež má ve svém vlastnictví obecní kanalizaci a je tudíž veřejným provozovatelem této kanalizace, nuceni dodržovat. Jedná se o záležitosti, o kterých
širší veřejnost nemá mnoho informací a my, jako vedení naší obce, potřebujeme z důvodu proběhlé kontroly dořešit a následně předložit řadu podkladů, abychom se vyhnuli finančním sankcím. Proto se budeme v tomto článku snažit logicky objasnit základní
věci téhle problematiky. Díky nově přijatému zákonu
jsme byli nucení zřídit smluvní vztah s osobou, která
má autorizační povolení spojené s odpadními vodami a zpracovává pro naši obec všechny potřebné úkony a odborný dohled nad provozováním obecní kanalizace. Hlavní náplní práce je zpracování a vyhodnocení povinných výkazů, které se ve stanovené termíny odevzdávají na ministerstvo životního prostředí. Data k těmto materiálům se získávají z čtvrtměsíčních laboratorních vzorků, které na základě smlouvy
o dílo pro nás odebírá a zpracovává odborná firma.
Všechny tyto materiály jsou dále potřebné pro udělení povolení vypouštění odpadních vod, jež stanovuje
maximální vypouštěcí limity. Tento dokument je vydáván na dobu určitou (pro naši obec od roku 2010 –
2014) a bez jeho platnosti nebo nedodržení bychombyli vystaveni finanční sankci, o jejíž výši by rozho-

dl legislativní orgán ministerstva životního prostředí.
Dalšími potřebnými dokumenty, které jsme prozatím
nepředložili pracovníkům kontroly a máme stanovený termín k jejich doložení, je schválený plán obecné kanalizace, zřízení rezervního fondu a majetkové
smluvní vztahy s obyvateli napojenými na obecní kanalizaci. Pokud nedoložíme tyto popsané věci, bude
nám vyměřen finanční postih, který budeme nuceni
zaplatit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve zpravodaji uveřejnit návrhy smlouvy, která je zapotřebí uzavřít se všemi vlastníky nemovitostí, jež jsou napojení na obecní kanalizaci. Originály smluv pak budou
k podpisu nachystány na obecním úřadě, a pokud
návrh nebude připomínkován, budeme Vám smlouvu předkládat k podpisu při platbě za komunální odpad na rok 2013. K této věci je za potřebí dodat, že
obec prozatím nepřistoupí k výběru peněz za provoz
obecní kanalizace, i když zákon ukládá, že provozovatel by měl jako řádně hospodařící subjekt pokrýt výši
svých vynaložených financí výběrem od subjektů využívající veřejnou kanalizaci. I když se to určitě bude
zdát řadě lidí nelogické a samozřejmě nepopulární, je
zapotřebí si uvědomit, že provoz i takové kanalizace,
která není ukončena čističkou odpadních vod, znamená náklady. Ty jsou prozatím v naší obci, ale také
ve velké řadě dalších podobných obcí, hrazeny z veřejných rozpočtů, a proto je jisté, že vedení státu bude
stále více tlačit na to, aby se tato skutečnost změnila a
byla tak, jako řada podobných věcí, převedena na prostého občana. Jen pro představu uvádíme, že náklady
naší obce na provoz kanalizace činí ročné 46.000,- Kč
a skládají se z platby za vzorkování 18.000,- Kč, dále
zaplacení technického autorizovaného dozoru správy
obecné kanalizace 8.000,- Kč a odvodu do rezervního
fondu ve výši 20.000,- Kč. Tolik jen v krátkosti stručné vysvětlení dané problematiky.

P o z o r, p o p l a t e k z a o d p a d s e z v y š u j e
Jak jste si jistě všichni všimli, zvýšil se poplatek za
komunální odpad. Vychází to ze zákona, podle kterého se tento poplatek vypočítává z nákladů loňské skutečnosti a poplatku za rok, který může být až 250 Kč
na osobu. Přímé náklady z loňského roku činily 291
Kč na osobu a 9 Kč se připočítalo z poplatku, z kterého je možno použít až 250 Kč.
Poplatek za komunální odpad pro rok 2013 tedy činí
300 Kč na osobu a 250 Kč pro chalupáře a pasekáře

za nemovitost za rok.
Poplatek ze psů zůstal na stejné úrovni, což je 100 Kč za
jednoho psa, pasekáři neplatí nic. Poplatek za komunální odpad je možné zaplatit
dvěma splátkami.
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Pre z i de n t s k é v o l by 2 0 1 3 a n e b jak jsme u nás volili?
Historicky první volbu prezidenta České republiky
vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb., v částce 119, která byla rozeslána dne 3. října 2012.
Volba prezidenta České republiky se konala ve dvou
dnech, na území České republiky v pátek 11. ledna
2013 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 12. ledna

2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky se konalo v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
V následující tabulce se můžete podívat, jak jsme v
obou kolech volby volili u nás v Tichově (Zdroj: ČSÚ).
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Organizace správ y daně z nemovitosti od roku 2013
V souvislosti s účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, dochází od 1. 1. 2013
ke vzniku 14 finančních úřadů s krajskou územní působností a zániku současných 199 finančních úřadů,
které budou přetransformovány na územní pracoviště. Tyto změny se výrazným způsobem promítnou do
správy daně z nemovitosti, neboť se mění místní příslušnost správce daně. Od 1. 1. 2013 bude v každém
kraji jeden finanční úřad, tj. místně příslušný správce daně, který bude mít svá územní pracoviště. Vzhledem k výše uvedenému bude od zdaňovacího období
roku 2013 vyměřovaná poplatníkům jedna daň z nemovitosti za všechny nemovitosti v kraji a kompletní
spis daně z nemovitosti bude uložen pouze na jednom
územním pracovišti.
Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci
úřední, bez nutnosti jakéhokoliv úkonu poplatníka.
Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke
změně okolnosti rozhodných pro vyměření daně, není
nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Noví majitelé nemovitosti budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznaní za všechny své nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje.
Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti
v kraji jedinou platbou. Spravujícím územním pracovištěm pro poplatníky s místem pobytu/sídlem v příslušném kraji je územní pracoviště v místě původního
finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se
nacházelo místo pobytu/sídlo poplatníka v roce 2012.
Nemá-li poplatník místo pobytu v příslušném kraji a

má zde nemovitosti, které nyní spadají do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedochází. Budoucím
spravujícím územním pracovištěm je dnešní finanční úřad. Nemá-li fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v územní působnosti několika dnešních finančních úřadů, bude zvole-

no územní pracoviště podle umístění staveb. Algoritmus pro umístění spisů poplatníků na územní pracoviště včetně grafického znázornění je uveden na internetových stránkách české daňové správy – http://cds.
mfcr.cz, pod záložkou „Aktuální informace ke vzniku
Finanční správy“, nebo jej získáte na každém pracovišti finančního úřadu.
Ing. Vlastimil Šenkeřík, vedoucí ref. majetkových
daní a ost. agend FÚ ve Val. Kloboukách

Za s bě r s t a r é h o e l e k t r a m ů ž e t e v yhrát tablet
Jak by se vám líbilo vyměnit pět vysloužilých elektrospotřebičů za nový tablet Samsung? Společnost
Asekol vám tuto možnost dává ve své soutěži k podpoře sběru starého elektra. Stačí přinést vyřazené mobily, kalkulačky, videopřehrávače, žehličky, ovladače
nebo jakékoli jiné přístroje do místa zpětného odběru, nechat si orazit soutěžní leták a vyplněný jej odeslat do konce února na určenou adresu. Počet letáků
na jednu osobu není omezen, losovat se bude pět výherců z každého kraje.
„Občané se mohou do soutěže zapojit odevzdáním elektrospotřebičů v místě zpětného odběru v ulici Brumovská ve Valašských Kloboukách. Čím více
elektra donesou, tím větší budou mít šanci za výhru,“
pověděla referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková.

Spotřebiče je nutné odevzdávat v nedemontovaném
stavu. Obsluha potvrdí odevzdání každého kusu elektra razítkem do letáku, který je ke stažení na webu
města Valašské Klobouky v dokumentech odboru životního prostředí. Jakmile soutěžící nasbírají pět razítek, mohou vyplněný leták odeslat na adresu PHM,
s.r.o., P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3. Slosování proběhne 15. března 2013 a vítězové budou pozváni k
předání cen na krajský úřad.
			
Město Valašské Klobouky
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Vzp o m í n k a n a K o s o v c e a n e b dobrá propagace Valašska na Chodsku
Před ukončením vojenské služby pozvali si chlapci z
Gottwaldovského kraje (byli na vojně od roku 1921 do
1953 za generála Čepičky a Gotwalda), kteří sloužili
v Horšovském Týně, valašskou lidovou hudbu Kosovce navybírané z Tichova, aby jim zahráli. Nešlo pouze o to udělat si na rozloučenou takovou tu obyčejnou
tancovačku, nýbrž ukázat pracujícím plzeňského kraje
na lidové umění a tvořivost valašského lidu. Proto pro
Kosovce sjednali několik vystoupení a to ve Kdyni pro
zaměstnance přádelny, v Tlučné u Plzně pro horníky
dolu Krimich, v Holýšově v patronátním závodě útvaru
a nakonec v Horšovském Týně na rozloučenou s místním obyvatelstvem. Program Kosovců byl doplněn ještě
zpěvem vojenského kulturního kroužku.
Za ty čtyři dny, které Kosovci strávili na Chodsku,
prožili mnoho krásných chvil jak vojáci, kteří je pozvali,
tak i naši muzikanti a hlavně jejich obecenstvo. Musí se
říci, že celý zájezd byl dost odvážný a spojený s určitým
rizikem, ale podařil se. Všude měli Kosovci naprostý
úspěch. Vždyť valašská hudba v krojích, které tam byly
neznámé, s programem starých lidových písní, vhodně
aktualizovaných vyprávěním, to bylo něco úplně nového. A během několika dní jste nikde neslyšeli mluvit o
ničem jiném než o Kosovcích.
Velkou úlohu v tomto úspěchu mělo i to, že Kosovci tvořili s vojáky od prvního momentu setkání dokonalý celek. Po jediné zkoušce se s nimi sezpívali, takže
je mohli doprovázet při vystoupeních. Skupina chlapců
ve slováckých krojích tančila před valašskou muzikou a
mezi nejpěknější i nejpůsobivější chvíle patřil odchod z
kasáren přes město do sálu. Za veselého zpěvu šla včele
skupina cifrujících Slováků, potom malebná muzika a
pak ostatní. Při koncertním vystoupení, i potom při ta-

neční zábavě, byl mezi účinkujícími a obecenstvem velmi pěkný vztah. Hudba Kosovců přišla do noty každému, ať mladému či starému. Všichni jednohlasně prohlašovali, že tak pěknou zábavu tu ještě neměli. Mnozí se divili, že je vůbec něco takového s dechovou hudbou možné.
Na poslední dny vojny našich chlapců z Valašska a Slovácka budou pěkně vzpomínat nejen oni, nýbrž všechno horšovskotýnecké obyvatelstvo, které se dalo slyšet:
„Takovou partu jsme tu ještě neměli a také se žádný
ročník ještě tak pěkně nerozloučil jako tito Moraváci!“

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.

Záp i s d o z á k l a dn í š k o l y

Základní škola Valašské Klobouky oznamuje, že zápis do 1.tříd se uskuteční v pátek 8. února 2013 od
13.00 hodin do 17.00 hodin v přízemí budovy základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které do 31. srpna 2013 dovrší šesti let a rodiče s dětmi, kterým byl v
loňském roce povolen odklad školní docházky.
Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy praktické a Základní školy speciální Smolina pro školní rok
2013/2014 se koná od 4. 2. 2013 - 15. 2. 2013 v době
od 8:00 - 14:00 hodin v budově školy ve Smolině a v
budově odloučeného pracoviště v Návojné. Tel: 577
008 760 - 770.
Tichovský zpravodaj 												
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