ÚVODNÍK
Léto, prázdniny a s nimi i dovolené jsou už opět v
plném proudu. Mnozí z nás se při cestě k moři a za
sluníčkem zase jednou mohou přesvědčit o tom, že
ač jsme nespokojeni s životní úrovní, pořád v mnoha zemích žijí lidé v daleko horších podmínkách.
Domnívám se proto, že máme pádné důvody, proč
se vždy z našich cest těšit domů – do naší vesnice.

V uplynulých měsících se totiž podařilo naši obec
zase o něco zkrášlit a věřím, že jsme ještě neskočili.
Přeji Vám všem příjemné prožití léta, dětem aby
pomalu ubíhaly prázdniny a ať jdou do školy s
chutí a elánem.
Starosta obce Josef Mudrák

C O S E V N A Š Í O B C I P O D A Ř I LO ?
* Byla provedena změna ve značení popelnic určených na vývoz s tím, že majitel popelnice dostane
známku buď na půl roku anebo celoroční dle zaplacených poplatků.
* Začala kompletní obnova kulturního doma. Došlo
zde k výměně krytiny, nové laťování, folie. Dále byla
nad jevištěm a horním přísálí, kde byla rovná střecha,
zhotovena nová vazba.
Na sále bude provedena generální oprava podlah včetně položení nových podlahových krytin v obou přísálích a nové podlahy na jevišti. Vše bude zakončeno
úpravou vstupu na bezbariérový ze směru od obecního bytu a tím pak bude otevřeno horní přísálí pro setkávání rodičů a dětí, popř. sportovního vyžití mládeže. Tento realizovaný projekt je spolufinancován z
prostředků Zlínského kraje a naší obce. Předpokládané výdaje projektu činí asi 1.115.000 Kč, z toho nám z
prostředků Zlínského kraje bude poskytnuta podpora
ve formě dotace ve výši 595.000,- Kč.
* 3. března se uskutečnila Beseda s důchodci spolu s
divadelním představením ochotníků z Rokytnice. Na
této akci se dohodlo vedení obce s důchodci na uspořádání zájezdu na podzim. Místo a datum bude ještě
upřesněno.
* Byla započata generální oprava čekáren a to na Tanečnici, která se blíží ke konci, a další bude v Kamencoch.

* Zastupitelstvo obce pořádalo Košt slivovice v sále
KD s pohoštěním a hudbou. Soutěže se zúčastnilo 70
vzorků slivovice.
* Sportovci uspořádali v Kamencoch jízdu na sně-

hu. Jezdilo se na čemkoliv a závodit mohli jak děti,
tak dospělí.
* TJ uspořádalo turnaj „O pohár starosty obce“, kterého se zúčastnila 4 mužstva. Zároveň byly předány
nově zrekonstruované šatny sportovcům.
* Klub vesnických žen uspořádal pro děti Dětský
karneval a sportovní odpoledne v rámci mezinárodního dne dětí v Kamencoch.
* Pro hasiče, zvláště však pro mladé a děvčata hasič-
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ky, byla zakoupena sportovní hasičská stříkačka, aby
se mohli též zúčastňovat pohárových soutěží.
* Zažádali jsme rovněž o dotaci na vnitřní úpravy
hasičské zbrojnice, bohužel ty jsme neobdrželi.
* Zastupitelstvo obce schválilo příspěvky pro spolky
a sdružení v obci (TJ – 30 000 Kč, KVŽ – 15 000 Kč,
myslivci – 5 000 Kč a včelaři – 3 000 Kč)
* Na neinvestiční výdaje ZŠ Valašské Klobouky bylo
zaplaceno 170 000 Kč, což činí cca 5 700 Kč na žáka.
* Příspěvek na autobusovou dopravu činí 25 000 Kč.
* Dětem jsme zakoupili dvě trampolíny v hodnotě
cca 9 000 Kč.
* Opravila se cesta od pana Obadala k Vašům a následně též směrem do Smolínek v kopci „Flek“.
* Taky se podařilo částečně opravit cestu na Taneč-

nici směrem k domu pana Kořenka.
* Co se týče hospodaření v lesích, tak bylo vysázeno
přibližně 3 000 ks stromků a 50 ks odrostků.
* Byla provedena probírka na Tanečnici a dokončena probírka v lokalitě Smolínky. Bylo zde vytěženo
zhruba 170 m3 dřeva z obecních lesů, na pořez bylo
vytěženo 50 m3, kdy řezivo bude využito na opravu
Kulturního domu, kapličky a repliky roubené studny
umístěné na kašně uprostřed obce.
* Zatím se nám nepodařilo položit skruže u domu č.
68, opravit mostek u domu č. 1, upravit přejezd na bývalou školní zahradu a usadit mobilní garáž pro potřeby fotbalistů, která byla získána od PČR bezúplatným převodem. Též je zapotřebí oprava hlavního přívodu elektriky na pálenici.

N A C O J S M E Z Í S K A L I D O TA C E ?
Obci se podařilo získat dotace na realizaci těchto projektů:
1)Transformace částečně nevyužitých objektů na
nové využití pro setkávání rodičů a dětí a sportovního vyžití mládeže (týká se to KD). Tento projekt je financován z prostředků Zlínského kraje a obce Tichov
(viz.výše).

2)Stavební úpravy šaten TJ v Tichově. Tento projekt
je realizovaný za podpory MAS Ploština z Programu
rozvoje venkova přes ROSZIF Olomouc z programu
LEADER a obce Tichov.
3) Nákup lesní techniky – traktor, štěpkovač a naviják. Tento projekt je realizovaný z Programu rozvoje venkova ČR přes ROSZIF Olomouc a obce Tichov.

POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE
Obecní úřad touto cestou vyzývá spoluobčany, zejména ty starší, aby důkladně zvážili všechny okolnosti dříve, než neznámé a podezřelé osoby slibující „hory doly“ vpustí do své domácnosti. Ušetří si
tím nejen svoje peníze za mnohdy pochybné zboží a
„služby“, ale i mnoho dalších starostí spojených s vyšetřováním.
V případě pohybu takovýchto podezřelých osob po
obci raději volejte OÚ na tel. 577 320 309 nebo na
603 858 375, popřípadě přímo Policii ČR na bezplatné lince 158.

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ – RUD nově
Nový způsob rozdělování daní, který schválila v pátek 13. července 2012 poslanecká sněmovna, přinese nejen spravedlivější rozdělování daní mezi velká
města a malé obce a narovná tak letitou diskriminaci,
ale zejména přinese nové možnosti pro lepší obnovu
a rozvoj obcí díky větším penězům do obecních pokladen.
Novela zákona umožní v obcích daleko lépe plánovat investice, opravy a další rozvoj. Menší závislost
obcí na dotacích dovolí investovat do toho, co obec
nejvíce pálí. Obce budou mít větší příjmy z daní. I ta
nejmenší dostane nově minimálně devět tisíc korun
na 1 obyvatele. Dnes má pouhých 6800 Kč.

Celkově se ale obcím v rámci RUD rozdělí více peněz, především díky tomu, že novela zákona přidává
do rozpočtového určení daní prostředky původně určené na národní dotační tituly.
Je sice pravda, že
nejvíce peněz po
této novele získají obce od 500 do
5000 obyvatel, ale
myslím si, že dobrá bude každá koruna do obecní pokladny, kdy do obce by mělo dojít
cca 500 tisíc korun navíc.
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Z O B EC NÍ K R O N I K Y
V rámci vzájemné spolupráce obcí Mikroregionu
Ploština byly nově pořízeny kompletní kopie obecních kronik, které jsou uloženy v Okresním státním
archivu na Klečůvce.

dem veliká bída. Ve všech sousedních obcích bylo na
pohořelé sbíráno a za přispění tehdejšího okr.hejtmana
p.St.Maslovského a jiných dobrodinců bylo umožněno
postiženým nové zděné domky si vystavěti.

To znamená, že každá obec tohoto mikroregionu
(tedy i Tichov) získala okopírované svazky kronik,
aby byly obci k dispozici a nemusely zástupci obcí například kvůli shánění historických informací dojíždět
na Klečůvku. Na obecním úřadě jsou tak nyní k nahlédnutí celkem čtyři svazky kronik a to:
Obecní kronika 1923 – 1962
Obecní kronika 1967 - 2000
Školní kronika 1900 - 1945
Školní kronika 1940 - 1943
Pro představu, jaké zajímavosti je možné v obecních kronikách najít, Vám přinášíme úryvek z prvního dochovaného zápisu kroniky (tedy z roku 1923).
Starostou obce tehdy byl František Polách (č.17). Prvním kronikářem pak byl zvolen Karel Bača, řídící učitel při zdejší škole.

Roku 1905 vykopal hospodář v č.1 František Tichý ve
svém domě 22 kusy dukátů z ryzího zlata pocházejících
z 16. A 17.století původu rakouského, polského, švédského i tureckého. Prodány byly krajinskému museu v
Uh.Brodě, kus po 12 korunách.

„Dle posledního sčítání lidu z roku 1921 jest zde 444
obyvatel a to 209 mužského a 235 ženského pohlaví,
národnosti vesměs české, náboženství římskokatolického. Zaměstnání jsou ponejvíce zemědělci. Chudší lid
odchází za výdělkem do ciziny hlavně na Slovensko.
Hostinec jest v obci jeden v č. 18, obchody dva v č.18
a 64. V zimě chudší lid, zvláště ženy, zaměstnávají se
prošíváním podešev na valašské papuče pro papučáře
ve Valašských Kloboukách, čímž také částečně na výživu přispívají. Zvláštního kroje není, svérázný valašský
kroj lid již dávno odložil. V mluvě se dosud dochovalo
pěkné valašské nářečí. Asi v 15 domech mají zde dosud
mlýnky na mouku s pohonem na šlapání zvané „Žrna“
a mnozí mouku chlebovou melou výhradně jen na těchto mlýncích. (…)

Podobně v roce 1913 nalezla Anna Rumanova č.10
při kopání na trati „Zákamenčí“ pohanský hrob. Domnívala se, že snad najde poklady a vytrvale kopala
dál. Vykopala 10 dalších hrobů, pokladu však nenašla.
V hrobech byly nalezeny popelnice s popelem, kůstkami a drobnými bronzovými ozdobami. Když bylo jmenované tehdejším správcem školy Fr. Vaňkem vysvětleno, že pohřebiště jest asi velmi staré a že peněz tam
nenajde, ustala v kopání a ničení popelnic. Na vyzvání správcem školy přihlásilo se zemské muzeum v Brně
a vyjednávalo o podmínkách kopání. Pro neustupnost
majitelky vyjednávání ztroskotalo a pohřebiště zůstalo neotevřeno. Několik rozbitých popelnic uloženo bylo
v kabinetě zdejší školy. Dle úsudku znalců pochází pohřebiště asi z doby 1000 let před Kristem.“

Obec spojena jest s okresním městem Val.Klobouky
okresní silnicí, odkuž pak s ostatním světem spojuje autobus jezdící pravidelně na nádraží do Bilnice a zpět.
Přifařena jest též do Val.Klobouk a tam jest také poštovní telegrafní a telefonní úřad. Z Klobouk do obce zřízena jest pěší pošta.
Dle sdělení pamětníků v roce 1898 stihlo obec Tichov
velké neštěstí. Více než polovina stavení i se školou vyhořelo do základů, poněvadž stavby byly vesměs dřevěné. Nikdo nebyl proti požáru pojištěn a nastala mezi liTichovský zpravodaj 												
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CO S E D ĚLO V O B C I NA F O T O G R A FIÍCH

V únoru 2012 se konaly již tradiční závody ve sjezdu na čemkoliv, kterých se zúčastnili jak malí, tak
velcí a to na nejrůznějších sjezdových vozidlech.

3. března se v kulturním domě uskutečnilo divadelní představení ZLATÁ KUKUŘICE - westernová komedie v podání divadelního uskupení PAŘEZ.

Ani letos nechyběl tichovský košt slivovice - konkrétně jeho už 10.ročník. Degustátoři museli letos
ohodnotit sedmdesát vzorků pálenek.

V dubnu představitelé obce vzpomněli na tichovské
oběti ploštinské tragédie. Letos jsme si připomínali
již 67. výročí této smutné události.

Druhou srpnovou neděli se konalo na nedalekém
Klub vesnických žen uspořádal na konci června pro
děti zábavné odpoledne. Součástí byla i výtvarná sou- Ranči u dvou baránků Mistrovství obce v kuličkách.
Počasí přálo a všichni strávili příjemné odpoledne.
těž pro malé kreslíře.
Tichovský zpravodaj 												
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JAK ČTEME?
Nedávno jsem zpracovávala půlroční výkaz místní
obecní knihovny a zároveň mě napadlo, že by nebylo na škodu zveřejnit pár údajů i zde ve zpravodaji.
UŽIVATELÉ:
Celkový počet čtenářů: 			
33
-do 15-ti let:					
13
Nově zaregistrovaní v r. 2012: 		
3
Celková návštěvnost za 1. - 6. měsíc 2012:
115 osob
Počet vstupů do el. katalogu knihovny:
833
Naučná literatura pro dospělé:			
12
Naučná literatura pro děti:			
8
Krásná literatura dospělým:			
75
Krásná literatura dětem:			
43
Celkem:				
138
Počet návštěvníků webu knihovny:
876
(www.knihovnatichov.webz.cz)
V měsíci červnu bylo z rozpočtu obce zakoupeno
20 zcela nových a zajímavých knih jak pro dospělé,
tak pro děti. Najdete zde knihy všech různých žánrů a autorů. Menší část knižního fondu tvoří knížky

klasických autorů (Sienkiewicz, Dumas, Tolstoj atd.),
ovšem z větší části knihovna obsahuje knihy populárních autorů současnosti pro všechny generace (Javořická, Lanczová, Woodová, Wilsonová, Steel, Deveraux
atd.) Průběžně jsou knihy také obměňovány z výměnného souboru Knihovny F. Bartoše ve Zlíně.
Zkuste si udělat chvilku i v této uspěchané době internetu a přijďte se alespoň podívat. Třeba vás přece jenom něco zaujme…
Jarmila Strušková

CO NO V É H O U H A S I Č Ů ?
Stejně jako každý rok, i letos se naši hasiči zúčastnili soutěže v požárním sportu. Letos se konala soutěž
13. května 2012 v Lipině. Můžeme se pochlubit tím, že
máme z našeho 17. okrsku nejvíce družstev.
A jak naše družstva dopadla?
Mladší žáci obsadili krásné 3. místo
Mladší žákyně obsadily 1. místo
Dorostenky obsadily 3. místo
Muži se umístili bohužel až na 5. místě
Je to požární sport, někomu se daří někomu ne. Ale
naše děvčata se začala účastnit také pohárových soutěží. 21. 7. se zúčastnila noční soutěže ve Lhotce u Sa-

zovic a 5. srpna pohárové soutěže v Poteči, kde se z
dvanácti družstev žen umístila na 6. místě. Za to, že
reprezentují naši obec, jim patří velký dík. Dohromady se dali také muži a vyjeli do Poteče a Lidečka. V
Poteči se jim útok nevydařil, zato v Lidečku předvedli
dobrý výkon a útok měli pod 20 vteřin. Ženám se v Lidečku nedařilo. Chtěl bych ještě poděkovat panu Dorničákovi st., že se našich hasičů a hasiček ujal a všude jezdí s nimi.
Velitel SDH Bělaška Josef

JAK J S O U NA T O M NA Š I F O T B A L I STÉ?
Sezóna podzim-jaro 2011/2012 se tichovskému
týmu moc nevydařila. Získal 25 bodů a skončil na 10.
místě. Jedinou útěchou bylo, že od 6. místa je dělila jediná výhra. Pozitivní je fakt, že fotbalisté dokázali jednou porazit a jednou remizovat postupující tým Šanova, který bude v nové sezóně bojovat ve 3. třídě Zlínského kraje. Naopak negativní byla podzimní porážka
11:0 od Sehradické zervy. Hodně zápasů naši fotbalisté prohráli o jednu až dvě branky i se silnějšími týmy.
Teď je ale třeba rychle zapomenout na sezónu minulou a soustředit se na novou. Příprava začala 2. ročníkem turnaje „O pohár starosty obce“, kde naši kluci

vybojovali 2. místo, když ve finále podlehli v penaltovém rozstřelu se sousedními Drnovicemi.
Turnaj měl dobrou úroveň, chyběla však podpora domácích diváků. Na turnaji fotbalisté Tichova
zkoušeli
nové hráče, které
by chtěli draftovat do mužstva.
Tým totiž začínají opouštět hráči,
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kteří dojížděli několik sezón z okolí Zlína. Což je velmi náročné, jelikož naráží na nezájem mateřského oddílu, za který nastupovali. Věříme však, že se vše podaří vyřešit a v nové sezóně, která začíná 12. srpna na
hřišti v Loučce v 16:30, opět naši fotbalisté zabodu-

jí a dovezou body. Na závěr bych chtěl klukům poblahopřát k ceně „Nejslušnější tým Zlínského okresního
přeboru“, kterou obdrželi při losování nového ročníku 2012/2013. Kopané zdar.
Milan Ruman

SPO L EČ E NS K Á R U B R I 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.

Za poslední období došlo v evidenci obyvatelstva
k těmto změnám:

Božena Trčková
František Havelka
Františka Šomanová
Marie Bělašková
Anežka Kostková
Marie Vašičková
Božena Rumanová

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 dvěma našimi občany:
s paní Anežkou Poláchovou - nejstarší občankou Tichova a s panem Josefem Rumanem. Čest jejich památce.

T50
T113
T15
T4
T34
T46
T68

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

září
říjen
říjen
říjen
listopad
listopad
prosinec

SP O L EČ E NS K Á R U B R I K A

Narodil se:
Vít Šobáň

Společenství vlastníků lesa Smolinky
Vás srdečně svou na tradiční

POBOŽNOST
U STUDÁNKY
U ŠERÉHO
V neděli 26.srpna 2012
Začátek ve 14 hodin

NO V É I NF O RM A Č NÍ Z D R O J E

Pokud chcete být informováni o tom, co se v obci
děje a máte doma připojení k internetu, není nic jednoduššího. Sledujte webové stránky naší obce na adrese www.tichov.cz. Web dostal novou modernější podobu, která je však stále jakousi pracovní verzí,
která má mouchy. Ty se ale budou postupně vylaďovat a veříme, že budou již brzy plnit svoji funkci. Na
webu najdete spoustu nových užitečných rubrik, jako

je společenská kronika, úřední deska nebo kalendář
akcí.
A protože naše obec chce jít s dobou, byl vytvořen
rovněž profil obce na sociální síti Facebook. Takže vy,
kteří jste registrování v této platformě, určitě si vyhledejte profil obce na adrese této adrese: www.facebook.com/tichov.
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