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Úvodník
Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu svých
nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč
všednosti, práce, povinností a starostí, a už je tu Nový
rok. Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a vytyčení si nových cílů, které bychom chtěli
během nastávajícího roku uskutečnit v soukromém i
pracovním životě.
Je to ale čas pro ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho,

co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo naopak nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a každý z nás měl jistě pár těch špatných dnů, prožili jsme
si svá trápení, smutky i nezdary. Ale jistě jsme zažili i
dny dobré, veselé a radostné. A na to dobré je třeba se
soustředit a dále rozvíjet a nebát se překážek.
Do nového roku vám přeji více hezkých dní
než těch špatných, více lásky než zášti, více hojnosti
a radosti než smutku a trápení. Také vám přeji pevné
zdraví a hodně úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě.
Josef Mudrák, starosta obce

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

•
•
•

V obecní pálenici bylo vypáleno v sezóně
2013/2014 6920 litrů stoprocentního etanolu.
Instalovaly se 3 kusy nerezových chladičů do pálenice, neboť staré již dosloužily
Opravili jsme vyzdívky ze šamotu ve všech kotlích
Pořízena vozidla pro místní SDH
Vybudováno sociální zařízení ve zbrojnici, zbývá
dopojit na vodovodní řád
Byla vyměněna část oken na zbrojnici
Pořídil se traktorový nosič kontejnerů, 5 ks kontejnerů, mobilní štěpkovač a též nový traktor s
čelním nakladačem. Tímto bychom chtěli řešit
uložení bioodpadu (trávy, větví, kuchyňského odpadu a jiných rostlinných zbytků) a to v nově vybudované kompostárně, kterou plánujeme příští
rok zprovoznit v dolní části obce. Tato technika
byla z větší části pořízena z dotací SFŽP ČR, kdy
fond nám poskytl 90% nákladů, tzn.cca 1 500 000
Kč.
Recyklovali jsme staré betony a obrubníky, které
budou použity na opravy obecních cest.
Zakoupil se zavlažovací systém na fotbalové hřiště
Byla vyměněna část kanalizace v Kamencoch
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Opravena cesta na paseky směrem k Sochorům a
Metyšům
Proběhlo zalesnění na zakoupeném pozemku na
Tanečnici (1,5 ha)
Byly zalesněny paseky, kde se neujaly všechny
stromky – cca 3 000 stromků
Prováděly se se též prořezávky a probírky v obecních lesích
Bylo opraveno schodiště v místní kapli a vyrobeny
4 lavice
Byla dovybavena knihovna novou technikou a
novými knihami
Zakoupilo se nové topidlo do obecního bytu
Odvodnění dětského hřiště uprostřed obce
Pořádání různých sportovních a kulturních akcí v
průběhu roku s ostatními složkami obce
Zakoupena digestoř a myčka na nádobí do kuchyně kulturního domu
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Co plánujeme na další volební období ?
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dořešit třídění odpadů. Pro rok 2015 zůstává poplatek za komunální odpad stejný jako letos, tzn.
poplatek za 1 osobu je 300 Kč, pasekáři a rekreační chalupy mají 250 Kč za objekt.
Nově je zrušen poplatek za psy v celé obci
Vybudovat komunitní kompostárnu
Připravit projektově, popřípadě i začít se stavbou
čističky odpadních vod a to bez toho, že bychom
chtěli dělat novou kanalizaci v obci
Zbudovat pod stávajícím hřištěm víceúčelový
sportovní areál
Pokračovat ve výkupu pozemků pod hřištěm a
tam, kde se zvažuje nová zástavba.
Dokončit rekonstrukci hasičské zbrojnice, tzn.
připojit vodu, udělat novou podlahu a vrata
Opravit hasičskou nádrž v Kamencoch
Zbudovat lávku u č.2
Opravy obecních komunikací v okrajových částech obce
Opravy obecních lesních a polních cest
Vybudování kanalizace od čp.68 směrem ke kravínu
Úprava dolní zastávky, přístřešek pro kontejner
Dořešit cestu Tichov – Drnovice

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•

Oprava opěrky u čp.69
Rekonstrukce chodníků od čp.80 směrem do dolní části obce
Zpevnění koryta potoka u čp.1 a instalace svodidel.
Oprava zábradlí naproti čp. 66
Vybudování ubytování v budově pálenice
Modernizace moštárny
Dořešení vývozu výpalků ve vlastní režii
Rekonstrukce stávajících garáží u pálenice
Zateplení a nová fasáda na KD
Zbudování drobné provozovny kadeřnictví
Rekonstrukce kříže u KD
Vybudování suchých poldrů
Zakoupení většího fekálu, menší prodat
Zakoupení stroje na zemní práce
Zakoupení sekacího traktoru pro sportovce
Vysadit sad nad čp.90 a u hřiště
Podílet se na odkupu a přestavbě tábora Ploština
Rekonstrukce veřejného osvětlení na úsporné
LED
Iniciovat vznik Klubu důchodců
Obnovit tradici vítání občánků
Vytvořit nové webové stránky

M I M O Ř Á D N Á U D Á LO S T V M U N I Č N Í C H S K L A D E C H V E V R B Ě T I C Í C H
K explozi prvního skladu došlo dne 16.října
2014. Silná exploze, ke které došlo v 10:45, zcela zničila
objekt č.16 v půdorysu cca 50x15 m a způsobila malá
poškození v okolních obcích. Při výbuchu zahynuli dva
zaměstnanci provozovatele skladu. V objektu se nacházela vojenská munice v množství cca 57 tun výbušnin.
K explozi skladu č.12 došlo 3.prosince též v ranních hodinách. Při této explozi nebyl nikdo zraněn ani zabit.
Příčiny explozí obou skladů jsou v současné době předmětem šetření. V případě exploze prvního skladu lze
uvažovat o chybě lidského faktoru při manipulaci s
municí. Jedna z vyšetřovacích verzí je v obou případech
spáchání úmyslného trestného činu!
V současnosti je oblast označena policejními
páskami a varovnými cedulemi a je nepřetržitě střežena
policisty a vojáky ve zvýšeném počtu. Celý areál a přilehlý perimetr je ohroženou oblastí, kde probíhá zásah
složek integrovaného záchranného systému.
Nyní lze říci, že cca po 14 dnech od posledního
výbuchu bude zahájeno opětovné plošné čistění areálu.
To bude prvotně zaměřeno na přístupové komunikace
a okolí jednotlivých objektů, točny vozidel apod., aby
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bylo možné naskladněnou munici bezpečně odvézt a to
do muničního skladu v Květné v Pardubickém kraji.
Nalezená poškozená nebo nebezpečná munice pyrotechniky bude zničena na místě v provizorní trhací
jámě, nebo bude převezena ke zničení do vojenského
prostoru Libavá.
Pro lepší informovanost občanů okolních obcí,
kteří se chtějí na cokoliv v souvislosti s výbuchy v muničních skladech zeptat, popřípadě našli jakýkoliv nebezpečný předmět, který má souvislost s výbuchy, ať
zavolají na speciální linku 974 666 555. Nadále trvá
varování občanů před vstupem do nebezpečné oblasti.
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V O L B Y D O Z A S T U P I T E LS T VA O B C E 2 0 1 4
Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval všem, kteří se aktivně vyslovili v letošních komunálních volbách bez ohledu na
to, jak rozdělili své preference na volebních lístcích.
Věřím, že všichni zvolení zastupitelé věnují své úsilí k
tomu, aby se naše obec dále rozvíjela ke spokojenosti
všech občanů.
SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Josef Mudrák
Starosta obce
Josef Bělaška
Místostarosta obce
Mgr. Hana Bednářová
Zastupitelka obce
Lukáš Bodlák
Zastupitel obce
Ing. Lubomír Strnad
Zastupitel obce
Ing.Lenka Maňasová
Zastupitelka obce
Petr Šoman
Zastupitel obce
Josef Slovák
Zastupitel obce
MUDr. Miroslava Strnadová Zastupitelka obce

SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ A KOMISÍ,
KTERÉ ZŘIZUJE ZASTUPITELSTVO OBCE:
KONTROLNÍ VÝBOR
Bodlák Lukáš - předseda kontrolního výboru
MUDr. Miroslava Strnadová - členka KV
Petr Šoman - člen KV
FINANČNÍ VÝBOR
ing. Lubomír Strnad - předseda výboru
Josef Slovák - člen
Ing. Lenka Maňasová - členka
SOCIÁLNĚ - KULTURNÍ KOMISE
Mgr. Hana Bednářová - předseda komise
Pavel Maniš - člen
Pavlína Machů - členka
Závěrem bych chtěl popřát všem zvoleným zastupitelům i Vám občanům, aby následující 4 roky byly pro
naši obec úspěšné a společně jsme přispěli k tomu,
abychom se všichni v naší obci cítili dobře.
Josef Mudrák, starosta obce

A K T UA L I T Y Z O BC E
ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V TICHOVĚ

Zastupitelstvo obce Tichov se na svém zasedání dne 25.7.2014 usneslo vydat vyhlášku, která na
celém území obce zakazuje podomní a pochůzkový
prodej. A to z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel a
návštěvníků obce.
Vyhláška by také měla zlepšit podmínky pro
život v obci. Pokud vás takovíto prodejci ve vašem
domě navštíví, ve svém zájmu neprodleně informujte
Obecní úřad Tichov nebo Policii ČR, obvodní oddělení Val. Klobouky na tel 725 292 343. Dodržování této
vyhlášky bude samozřejmě kontrolovat jak obecní
úřad, tak i PČR.

Naše obec má spoustu zajímavých tradic a
nové zastupitelstvo obce by rádo tyto tradice rozšířilo i o vítání našich nových občánků. Obec by tímto
způsobem chtěla poděkovat mladé generaci, která se
rozhodla a v budoucnosti rozhodne žít v Tichově, založit zde rodinu a přivést v naší obci na svět své děti.
Zároveň zastupitelstvo obce zvažuje zavedení finančního daru rodině novorozence.
Doufáme, že tato nová tradice „napomůže“ k
rozrůstání naší obce a již tento rok nové občánky slavnostně přivítáme.
*ZO*
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SPO L E Č E NS K Á RUBRI K A
V roce 2015 oslaví své životní jubileum celá řada našich obyvatel. Jsou to tito:
Trčka Milan
Janáč Zdeněk
Šoman Josef
Maniš Stanislav
Vaculínová Pavlína
Sochorová Ludmila
Kostka Milan
NARODILI SE:
Šoman Prokop
Ryzová Jolana
Kostka Tobiáš

T24
T82
T32
T67
T20
T84
T120

leden
duben
duben
květen
červen
srpen
srpen

60 let
60 let
75 let
75 let
60 let
60 let
60 let

T32
T27
T1

Ptáček Otakar
Trčka Josef
Bělaška Josef
Petříková Ludmila
Strnadová Vlasta
Trčková Marie
Trčka Miroslav

T80
T19
T23
T58
T53
T18
T18

ZEMŘELI:
Maniš František
Dorničák Ladislav

T26
T44

září
70 let
říjen 80 let
říjen 70 let
říjen 65 let
prosinec 70 let
prosinec 70 let
prosinec 70 let

Ob e cn í k n i hov n a
Ráda bych napsala pár slov o místní knihovně, která mi byla svěřena. Knihovna se nachází v 1.
patře KD. V knihovně se nachází kolem 1000 knih a
navíc k tomu ještě
obměňujeme výměnné soubory,
který nám zasílá
Krajská knihovna
Františka Bartoše
ve Zlíně.
Každý rok rozšiřujeme výběr
knih a ani rok
2014 nebyl výjimkou. Dokoupili
jsme 30 knih pro
dospělé i dětské
čtenáře. Momentálně knihovna
má 40 dospělých
čtenářů a 20 dětských čtenářů.

V knihovně se nachází i dětský koutek, kde
děti najdou hry, stavebnice a mnoho dalších hraček.
Teď navíc byly dokoupeny nové hračky a hry pro
děti.
Snažím se podnikat s dětmi různé hry a aktivity např. tvoření adventního kalendáře. Letos jsem
se rozhodla uspořádat malé posezení pro děti a rodiče na poslední den knihovny. Tohle posezení má
název: ,,I k nám letos přišel Ježíšek!“ Děti uvidí, co
Ježíšek zanechal v knihovně pod stromečkem a s čím
si můžou chodit během roku hrát. Pro děti budou
připraveny různé hry.
Ráda bych ještě poděkovala za příjemnou
spolupráci s OÚ, bez něj by se mnoha věcí nemohla
uskutečnit.
Závěrem Vám chci popřát krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do roku 2015 a
budu se na Vás těšit v naší útulné knihovně.
Machů Denisa, knihovnice

Všechny tichovské seniory srdečně zveme na

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
14. února 2015
v místním kulturním domě
začátek v 15:00
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R ep r e z e n t ace t i c h ov s ký c h h as ičů a ha siček na sout ěžn ích dr ah ác h
Činnost sboru v oblasti požárních soutěží začala letos
opět okrskovou soutěží, která se konala v Mirošově,
kde se zúčastnili naši muži i ženy. Soutěž probíhala
ve třech kolech a již po prvním kole se muži chytali
na prvních místech. Konečné umístění bylo takové, že
ženy získaly první místo a postupovaly.
Další soutěž tedy pro Tichov bylo okresní kolo
v Březové, kde jak muži, tak ženy vzorně reprezentovali náš okrsek a obec a po prvních disciplínách se
(štafety a běh na 100 m s překážkami) drželi jak muži,
tak ženy na třetí příčce. Zlom přišel až v disciplíně požární útok, kde nestačila naše technika, a spoustu času
jsme promrhali čekáním na vodu. Konečné umístění
bylo tedy: ženy 5.místo a muži 8.místo Z velké konkurence 15 družstev v obou kategoriích.
V soutěžích jsme dále pokračovali v Jihovalašské lize nočních soutěží, která měla celkově 7 kol, přičemž první kolo se konalo 21.6. v Loučce, dále 19.7. v
Poteči a poté vždy ob týden v Mirošově, Drnovicích,
Vysokém Poli, Štítné nad Vláří a Vrběticích. Ve všech
kolech jsme si nevedli vůbec špatně, ale konkurence je
příliš velká a disponuje kvalitnější technikou., kterou
jednoduše s tím, co máme, nepředběhneme. Mimo
jiné jsme se účastnili i mimoligových soutěží ve Val.
Příkazech, Lidečku a čertovské soutěži ve Vrběticích.
Za zmínku stojí jistě výkon z Lidečka, kde se muži dostali na těsnou hranici 18 sekund.
V neposlední řadě třeba zmínit, že ženy byly
pozvány, aby se utkaly o Pohár hejtmana Zlínského
kraje, kde z konkurence výběru Zlínského kraje po
prvním kole předvedly hezký výkon, který ale byl

anulován z důvodu protestu kvůli závadě na přetlakovém ventilu. V dalším kolem bohužel zklamala naše
výbava a utrhla se hadice od proudnice, tudíž pokus
byl nehodnocen a tím se ženy propadly na 13.pozici.
Přesto jim ale patří poděkování celého sboru.
Jistě jste si všimli, že od drnovské soutěže se
ukazujeme v nových dresech, které jsme si sami navrhli a ochotně nám vyšel vstříc Ing.Vlastislav Mudrák, ředitel společnosti Polfin Ploština s.r.o., za což
jsme mu vděční a patří mu velký dík. Děkujeme také
samozřejmě obci Tichov a panu starostovi Josefu
Mudrákovi a celému sboru SDH za celkovou podporu
a vstřícnost.
Velitel SDH děkuje panu Ladislavu Dorničákovi st. za věnovaný čas, který obětuje pro zdárný
průběh celé soutěže a je ochoten s nimi i nadále pokračovat.
V případě zájmu jsou fotografie a videa umístněny na webových stránkách SDH Tichov www.sdhtichov.wz.cz.

B il a n c ov á n í na š ic h m la dý c h t ichov ský ch hasičů
Můžeme říct, že rok 2014 byl pro naše mladé hasiče
veleúspěšný.
Už na konci ledna začaly děti volat a psát, kdy už bude
konečně trénink, že není žádná zima, abychom byli
připraveni na sezónu…
Našli jsme místo, kde budeme trénovat, ale bylo potřeba naše mladé zapojit do úpravy terénu. Není to
sice nic dokonalého, ale pro hasičskou přípravu dostačující. Zásah nebývá vždy nalajnovaný podle potřeb zasahujících. Ať si naši nástupci zvykají. Pro nezúčastněné náš trénink probíhá za kravínem. K tomu,
abychom tam mohli fungovat, nám byli nápomocni
starosta obce pan Mudrák a technikou a elektrickým
připojením starosta hasičů pan Kostka.
Pro děti nejdůležitější činnost „soutěže“ začala kvůli
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nepřízni počasí až na konci června okrskovou soutěží
v Mirošově. Z našeho SDH se zůčastnili: mladší žáci ,
starší žákyně, dorost a ozdobou dne byli naši nejmenší (ŠPRŤOUCHLATA). Z této soutěže jsme si přivezli
tři zlaté a jeden stříbrný pohár z našeho 17. okrsku.
Nedlouho poté jsme se zúčastnili Memoriálu Jaroslava Jiříka v Lipové v počtu dvou družstev mladších a
starších žáků. Za výjimečně slunného počasí a výborné nálady jsme vybojovali 3. a 5. místo ve velmi těžké
konkurenci 12 družstev.
Vrcholem letošní sezóny byla dětská pohárová soutěž
u nás v Tichově, která se konala 2. srpna v areálu v
Kamencoch. Soutěž byla vyhlášena pro dvě kategorie:
mladší a starší žáci v požárním útoku. Soutěž byla netradiční, protože se nasávalo přímo z koupaliště
leden 2015

Bilancování našich mladých tichovských hasičů
(...pokračování)
a starší žáci museli zdolat útok „HORE KOPCEM“!
Což se dětem velice líbilo. Krásné počasí přilákalo
mnoho lidí, za což jsme rádi. Pohárovky se zúčastnilo
11 družstev z blízkého i dalekého okolí. Naši žáci se
nenechali zahanbit a po dvou kolech nakonec získali
jedno první, jedno třetí a jedno čtvrté místo. Na závěr
opět excelovala naše drobotina. Jejich píle a naše trpě-

livost byla odměněna památečními medailemi.
Závěrem bychom chtěli poděkovat dětem za snahu a
zodpovědný přístup, panu starostovi obce za podporu, ostatním členům SDH, kteří nám byli nápomocni
v našem snažení a velký dík patří také našim sponzorům.
Josef Bělaška, Martin Janáč

Z činnosti mysliveckého sdružení
Vážení spoluobčané,
rád bych vás na konci tohoto roku jménem MS
Tichov pozdravil a obeznámil s činností našeho sdružení v tomto roce. Naše MS vykonává právo myslivosti
na 597 ha, které máme pronajaté od honebního společenství Tichov. Honitba je to nevelká, ale zato rozmanitá. Každý z nás zná pohled od „Sochorů“ směrem na
jižní Valašsko (pro mě jeden z nejkrásnějších výhledů,
které znám) nebo si vzpomenete na cestu na Tanečnici, kde jistě potěší váš pohled pasoucí se zvěř srnčí
se svými přírůstky. Pokud někteří z nás chodí do naší
severní části honitby (u „Sochorů“, Jamy, Smolinky)
a budou mít štěstí, můžou se potkat se zvěří mufloní,
jelení, srnčí, černou. Nebo jak tomu bylo letos - i s
medvědem hnědým (nevím, jestli se dá mluvit o štěstí
ho potkat). A to je jenom část toho, co nám tichovská
krajina nabízí.
Jako každá obec, i ta naše, má svá humna, tam
se častěji než kde jinde setkáváme se zvěří drobnou
(zajíc/bažant). Jistě to není v takovém počtu, jak pamatují ti dříve narození, ale snažíme se budováním
políček a přikrmováním i v letních měsících držet
stavy v takové míře, že můžeme vidět každý rok nové
přírůstky.
Po loňské mírné zimě nejenom naše MS zaznamenalo nárůst zvěře černé (divoké prase), což se
projevilo i v nárůstu ulovených kusů. K dnešnímu
dni je uloveno celkem 18 kusů. Z důvodu, že prase
divoké je zvěř noční a lov probíhá především za snížených světelných podmínek, lze to považovat za velký
úspěch.
Myslivost není jen o lovu, to ví každý z našich
11 členů. Pro to, aby naše MS mohlo lovit, musíme
především chovat. Všichni z našeho MS se starají o
nějaký přidělený krmelec, seno si obstarává každý
sám a co se týče jadrného krmiva, to zajišťuje z finančních zdrojů MS.
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Na začátku roku jsme uspořádali zvěřinové
hody, a jak někteří z vás vědí, v letošním roce jsme
si pochutnali ještě dvakrát. Již tradičně pomáháme
místnímu Klubu vesnických žen s pořádáním dětského dne – a to jak finančně, tak i třeba střelbou ze vzduchovky.
Dalším příjmem finančních zdrojů jsou i brigády, které nám pomáhá zajišťovat firma Polfin Ploština s.r.o.
Tradičně jako každý rok začátkem prosince
pořádáme hon na drobnou zvěř a po Vánocích pořádáme štěpánskou naháňku.
Letos poprvé jsme se pokusili otevřít myslivecký kroužek pro děti a příznivce myslivosti, z důvodu nezájmu dětí kroužek nakonec nebyl otevřen. To je
to jediné, co nás tak trochu trápí. Malý zájem mladých
lidí o myslivost a přírodu vůbec. Tomuto problému
bychom se chtěli více věnovat a pokud by byl zájem
od mladých lidí a dětí, tak přijďte mezi nás. Rádi vás
uvítáme.
Jinak bych Vám chtěl popřát jménem všech
členů MS do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky, a
abychom se v tom novém roce 2015 ve zdraví potkali
– třeba i v přírodě.
Petr Trčka, předseda MS

leden 2015

Fot b a l i s t é - TJ Pl oš t i n a Tic h ov
Místní fotbalový tým TJ Ploština Tichov se v
sezóně podzim – jaro 2013/2014 umístil pod vedením
Jaroslava Maňase na 6. místě. Střelcem týmu za tuto
sezónu se stal Ladislav Majzlík s 9 góly.
Sezónu 2014/2015 tým začal pod vedením nového trenéra - Davida Ščuglíka. S tímto vedením začali hoši podzim 2014 a umístili se na krásném 2. místě
s 24 body hned za sousedními Drnovicemi, které disponují jen jedním bodem navíc. S tímto jediným týmem také Tichovjané prohráli v základní hrací době.
Střelcem týmu za podzim je Josef Struška s 8 vstřelenými góly.

Co se v klubu děje můžete sledovat na facebookovských stránkách – TJ Ploština Tichov. Během
roku 2014 byly na hřiště instalovány nové ochranné

sítě, také betonová garáž byla sladěna s fasádou šaten
a hráči se zapojili i do jiných prací spojených s provozováním hřiště. V dalším roce by měla proběhnout
výměna stávajících laviček za nové, aby měli fanoušci
větší pohodlí.
Co se týče kulturní stránky, měli sportovci
po celý rok napilno. Hned v úvodu roku (15.2.2014)
uspořádali sportovní ples, kde hrála skupina Quatro.
Návštěvníci mohli vyhrát hodnotné ceny v tombole,
občerstvit se vynikajícím srnčím gulášem, atd. Dokonce přišly i mažoretky :-)
Ani se nenadáli a museli na sebe obléct první
sobotu v březnu všelijaké převleky, aby mohli dostát
tradiční akci – fašankám. Svoje zastání tu měli: zdravotní sestřičky, řezník, čarodějnice, mimino, šašek,
kominík, doktor, kat, polednice a další až po kněze s
jeptiškami.
V létě za parného dne 19. července byl uspořádán tradiční fotbalový turnaj o pohár starosty obce
Tichov. Vyhrál tým Bratřejova, 2. místo obsadila
Mladcová, 3. Tichov a 4. Lačnov.Jako poslední akce se
pořádala hodová zábava (25.10.2014), kde hrála skupina Pepíno Band.
Fanoušci celému týmu přejí, aby v novém roce
začali sezónu tak dobře, jako skončili tu předchozí a
každý zápas se ze šaten ozýval známý chorál Tichovééék, Tichovééék...
Za TJ Ploština Tichov
Ing. Lenka Maňasová

K l ub v e s n i c ký c h ž en
Rok se sešel s rokem a my jsme se znovu sešli na Mikulášské besídce. Svatý Mikuláš nás navštívil 7.prosince 2014 se svými pomocníky-andělem
a čertíky. Všechny hodné děti odměnil balíčkem s
dobrotami a ty mu na oplátku krásně zarecitovaly a
zazpívaly. Celé odpoledne provázel bohatý program.
Maminkám, které tohle příjemné odpoledne připravily, děkuji. A zase za rok se těšíme na příchod Svatého
Mikuláše.
A teď si připomeneme, co se za ten rok událo.
V březnu se nám děti proměnily v různé pohádkové
bytosti a přišly si zatančit a zahrát hry na KARNEVAL. Samozřejmě nechyběla tak oblíbená tombola, na
kterou se děti těší a očekávají, co vyhrají.
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V červenci se děti prošly ,,CESTOU POVOLÁNÍM“.
Cestou potkaly myslivce, malíře, zahradníka, učitelku, stoláře, lékařku, cukrářku, zedníka.
Obecní úřad nám zakoupil do kuchyňky nový digestoř a myčku, která všem usnadní práci při různých
oslavách a jiných akcí.
A nakonec bych chtěla poděkovat maminkám, které
jsou ochotné, v tak malém počtu akce pro děti organizovat a děkuji Všem sponzorům zvláště obecnímu
úřadu. Do Nového roku Vám přeji hodně zdraví, spokojenosti, osobních úspěchů a těším se na další spolupráci.
Pavlína Machů

leden 2015

C o se d ě l o v o b c i a ok olí na f otog rafi ích

Fašankový průvod 2014, který zajistili místní sportovci.

Odpoledne pro seniory zpestřil lidový vypravěč.

V obci jsme opravili chodníky z Kamenců až ke
zvonici.

Do kuchyně kulturního domu byla zakoupena nová
myčka a digestoř.

Ani letos nechybělo již tradiční rozsvicování vánočního stromu. I tentokrát vystoupili i děti ze ZŠ
Drnovice a Vysokého Pole.

Na mikulášské besídce pro děti, která proběhla na
začátku prosince, na děti čekal bohatý program.
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