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Obec občanům a občané obci“
S postupujícím obdobím kalendářního roku postupují i stavební práce na několika akcích v obci.
Budova Fojtství v centru obce již poskytuje opět zázemí pro provozování pohostinství a již je
tímto pohostinstvím zajištěno mimo jiné i vyvařování a rozvoz obědů místním seniorům.
Kolem mateřské školy byl opraven povrch místní komunikace, včetně rozšíření parkovacích
míst před školkou. Drobné stavební úpravy se dotkly taktéž interiéru školky a také místní
základní školy.
V měsíci září se zahájí stavební práce v areálu objektu KARMEL, kde v rámci zajištění
bezbariérovosti bude zřízen výtah formou přístavby. Tato akce je částečně finančně podpořena
dotací MSK, práce i administrativu zaštiťuje Slezská diakonie.
Na přelomu srpna a září započnou výkopové práce a další stavební práce spojené s výměnou
vodovodního řadu na horním konci obce. Harmonogram počítá se zahájením prací ze strany od
Kunčic p.O., tedy od č. p. Tichá 453. Lze v rámci stavby předpokládat drobná dopravní
omezení. Tuto stavbu pro SmVaK zajišťuje fy LXM Group, na kterou je taktéž možné se
v případě dotazů a připomínek obracet (tel.č. 739 663 006).
Další dopravní omezení se vyskytují občas na hlavní komunikaci ve směru na Kopřivnici, kde
Správa silnic MSK opravuje zábradlí u vodního toku. Omezení lze přibližně od druhé půli září
očekávat taktéž v úseku od cementového mostu po lávku u Kneblů (u č.p. Tichá 241 – 217),
kde dojde k rekonstrukci stávajícího chodníkového tělesa. Tato akce je částečně
spolufinancována z prostředků MSK.
Pevně doufám ve Vaši vstřícnost a pochopení výše uvedených omezení, jež povedou ke
zkvalitnění funkčnosti zázemí obce.
Varování – v průběhu letních prázdnin se několikrát vyskytl v nočních hodinách nešvar –
házení různých předmětů na rodinné domy, ale především na projíždějící vozidla. Prosím
občany o možnou spolupráci při identifikaci viníků, kteří se tímto dopouštějí trestného činu.
Řidiče vyzývám k obezřetnosti a v nočních hodinách k opatrnosti.
A vzhledem k vyššímu počtu majetkoprávních deliktů (krádeží) v okolních obcích mám potřebu
varovat všechny občany a nabádám spoluobčany k preventivnímu průběžnému uschování
volně umístěných předmětů a řádné zajištění svých nemovitostí.

V měsíci srpnu 2019 byla provedena firmou SWIETELSKY
stavební s.r.o. celková obnova stávajícího asfaltového krytu
místní komunikace ve středové části obce kolem mateřské
školy, včetně odstavné plochy. Celkové výdaje na rekonstrukci činily cca 1 mil. Kč, přičemž
projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR z dotačního
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019, a to ve výši cca 640 tis. Kč.
V měsíci srpnu 2019 byla mezi obcí Tichá a firmou AZ GEO
s.r.o. uzavřena smlouva o dílo na zpracování Studie nakládání
s odpadními a dešťovými vodami na území obce Tichá v ceně
za dílo cca 423 tis. Kč. Předmětem této zakázky jsou geologické

průzkumy, hydrologický posudek a projektové práce k vytvoření studie řešící odvádění a čištění
odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami. Projekt je finančně částečně
podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora návrhu
řešení nakládání s vodami na území obce v předpokládané výši cca 317 tis. Kč.
Výzva - Zachovejte půdu na katastru obce Tichá pro budoucí pokolení v naší obci
Nedovolte, prosím, aby téměř veškerou půdu v obci vlastnili nadnárodní velké
společnosti se sídlem například v hlavním městě ČR či dokonce mimo republiku apod.
Nikdy již následně nelze ovlivnit, jak a kým se na takových pozemcích bude hospodařit.
Zachovejme obci územně samosprávný celek se základní možnou integritou, a do
budoucnosti ponechme právo hospodařit především místní zemědělce na „místních“
pozemcích.
V případě, že přesto uvažujete o prodeji svých pozemků na katastru obce Tichá,
žádáme Vás za obec Tichá, abyste se tyto pozemky alespoň pokusili nabídnout
k odprodeji obci Tichá, která je bude zachovávat v rámci zachování území vlastního
územního celku formou pronájmů dalším pokolením.
Děkujeme za pochopení - vedení obce.
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce

Plánovaná rekonstrukce vodovodního řádu

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna

Frýdlant n. O. , v měsících září a říjnu 2019:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
září
04.09.2019
18.09.2019
říjen
02.10.2019
16.10.2019

30.10.2019

 ŠTĚPKOVÁNÍ:

Ve dnech 29.10.2019 – 01.11.2019 v době od 7:30 do 14:00 hodin budou provádět
pracovníci obce štěpkování klestí a větví, které pochází z vašich zahrad.
Zájemci o tuto službu nahlaste svůj požadavek na tel. č. 556 858 128, případně
email obecni.urad@ticha.cz do 25.10.2019!!!!
 Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout tašky na tříděný

odpad, k dispozici jsou i tašky větších rozměrů.

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva obce
ve středu 11.09.2019 od 17 hodin v Kulturním domě v Tiché.
Program bude upřesněn na pozvánce zveřejněné na úřední desce obecního úřadu a na
webu obce.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ,
ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU
Tato akce proběhne v pátek 11. října a v sobotu 12. října 2019.

Objemné odpady

bude možno odložit do přistavených kontejnerů na
stanovištích podle uvedeného rozpisu:
11.10.2019

15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:15 – 16:30
16:45 – 17:00

Žuchov – u domu č.p. 386
Žuchov – u domu č.p. 244
Niva – u domu č.p. 319
Pružiny – u domu č.p. 283

12.10.2019

09:00 – 11:00
09:15 – 11:15
09:30 – 11:30
09:45– 11:45
10:00 – 12:00
10:15 – 12:15
10:30 – 12:30

u Vašíčkova mostu
u pěstitelské pálenice
střed obce – parkoviště
u střediska ZD Tichá
u ČOV
u dolní prodejny
u domu č.p. 33

Sběr nebezpečných odpadů

provede firma SLUMEKO, s.r.o.

Kopřivnice, na následujících stanovištích:
12.10.2019
9:00 – 9:30
pěstitelská pálenice
9:30 – 10:00
střed obce – parkoviště
10:00 – 10:30
dolní prodejna

Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude proveden jednotkou
SDH Tichá v sobotu 12.10.2019.

Šrot ukládejte podél místní komunikace opravdu až v den odvozu,
v minulosti totiž železo uložené u komunikace již přede dnem svozu
do rána zmizelo!!!
V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte obecní
úřad – 556 858 128, kde si dohodnete termín vývozu přímo od vašeho domu.

Škola informuje:
Naše děti – naše budoucnost
Dítě, které rozmazlujeme, chráníme a má vše, co chce, si rozvíjí mentalitu
"Mám právo" a vždy preferuje jen samo sebe, ignoruje úsilí rodičů, rodiny a
přátel. Pokud jsme tento typ ochranného rodiče, tak opravdu ukazujeme lásku?
Nebo pomáháme zničit Vaše děti?
Můžete dát svému dítěti vlastní pokoj ve velkém domě, dobré jídlo, počítač,
tablet, mobilní telefon a velkou televizi, ale když budete mýt podlahu nebo
malovat zeď, děti to musí zažít také.
Po jídle, ať umyje nádobí se svými bratry a sestrami, ať si složí prádlo nebo
vaří s Vámi, vytrhá plevel nebo seká trávník. Neděláte to proto, že jste
chudý a nemůžete si dovolit pomoc. Děláte to proto, že je milujete a chcete,
aby pochopily určité věci o životě.
Děti se musí naučit ocenit množství úsilí, které je třeba udělat, aby bylo
vše, jak má být. Musí zažít potíže v životě, které lidé musí překonat, aby
byli úspěšní, a musí se dozvědět, že přes jeden neúspěch jsou schopni uspět.
Děti se musí také naučit, jak pracovat a hrát si s ostatními a že nebudou
vždy vyhrávat, ale vždy mohou pracovat tvrději, aby dosáhly svých cílů. Pokud
udělají, co je v jejich silách, tak mohou být hrdí na své veškeré úsilí.

Seznámení s dravci
Ve čtvrtek 20.6.2019 k nám do školy přijel pan Jaroslav Oszelda s dravými
ptáky, kteří žijí u nás. Žáci si mohli dravce prohlédnout zblízka a některé
pohladit. Pan Jaroslav Oszelda s kolegou předvedli, jak dravci létají, loví a
jak se o ně starají. Štěstí, že při asistenci našich učitelek, si žádný
dravec žádnou paní učitelku neodnesl…

Závišický ovál
V pátek 21.6.2019 se v Závišicích konaly atletické závody pro žáky 4. a 5.
třídy v disciplínách sprint 50 m, 300 m, skok daleký a hod míčkem. Naši školu

reprezentovalo jedno družstvo chlapců – Tomáš Bok, Michal Genzer, David
Janáč, Jan Čajánek a jedno družstvo dívek ve složení - Aneta Rozumková,
Veronika Fusová, Adéla Bordovská a Kateřina Pavelková.
V konkurenci 4 škol se naše škola umístila na 2. místě, když družstvo děvčat
vyhrálo a družstvo chlapců skončilo na 3. místě.
V celkovém pořadí všech děvčat se na 1. místě umístila Aneta Rozumková a na
2. místě Adéla Bordovská.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke skvělým výsledkům
v atletických disciplínách.

Poděkování tichavským myslivcům
Jedno úterní dopoledne (25.6.2019) děti z naší MŠ a ZŠ Tichá prožily tropický
letní den v příjemném lesním chládku tichavského lesa, kde pro ně místní
myslivecký spolek připravil zábavně vzdělávací program.
Děti prošly lesní stezkou se
šesti zastaveními. Na každém
z nich
se
dozvěděly
něco
nového. Vyzkoušely si, jak se
střílí ze vzduchovky i luku.
Seznámily
se
s výmarským
ohařem, který dětem předvedl,
jak umí dohledat zvěř. Na
dalším
zastavení
se
děti
naučily rozeznat shoz jelení,
srnčí a další znaky přítomnosti
spárkaté
zvěře.
Také
se
dověděly,
že
myslivci
zvěř
nejen dobře znají, ale také o
ni musí pečovat. A to převážně
v zimních
měsících,
kdy
do
krmelců nosí seno, oves, kaštany i žaludy, které děti pomáhají na podzim
myslivcům sbírat.
Myslivci jsou nejen znalci zvěře, ale také celé přírody, a tak děti na dalším
zastavení vyzkoušeli z poznávání listnatých a jehličnatých stromů. Stezku
děti zakončily veselými písničkami o lese a zvěři, s hudebním doprovodem
mysliveckého akordeonu a lesního rohu.

Ukončení školního roku
V pátek 28.6.2019 jsme slavnostně ukončili školní rok 2018/2019 na školním
hřišti.
Zhodnotili jsme celý školní rok, v čem jsme byli úspěšní, co se podařilo a na
čem je ještě třeba zapracovat. Byl to rok náročný, museli jsme také překonat
a vyřešit několik překážek, ale společnými silami jsme vše zvládli. Proběhlo
i vyhodnocení sběru papíru a sušené kúry. Písničkami jsme se rozloučili
s našimi žáky 5.třídy, kteří budou pokračovat na dalších vybraných školách.
Přejeme jim hodně sil a energie ve zvládnutí dalších školních let.
Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu školního roku 2018/2019.
Poděkování patří také paní starostce Mgr. Michaele Štefkové za vstřícnou
spolupráci se školou.

Prázdniny končí, nový školní rok začíná a my se těšíme na Vás a
vše hezké, co nás čeká.
Naše nové prvňáčky s jejich rodiči a ostatní žáky srdečně zveme k
slavnostnímu zahájení školního roku 2019/2020
v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin
za příznivého počasí na hřišti vedle budovy základní školy. V případě
nepříznivého počasí se akce uskuteční v tělocvičně.
S sebou přezůvky.
Od úterý 3.9.2019 budou zajištěny obědy a také bude zahájena činnost školní
družiny.
Mgr. Lucie Dobiášová a pedagogové MŠ a ZŠ Tichá

Spolek Tichánek informuje…
 …. místo tradiční akce (letos již osmý ročník) „Den pro Tichou“ pořádá spolek společně
s komisí pro kulturu a historii obce Tichá velkolepou akci při příležitosti založení 660 let
obce Tiché, na níž vystoupí Petr Bende s místním pěveckým sborem Tichavjánek.
Koncert proběhne v kulturním domě v sobotu 21.09.2019 od 18 hodin.
 …. bude probíhat pravidelné cvičení rodičů s dětmi ve věku od 1 do 3 let v prostorách
MŠ Tichá (2. patro). Cvičení proběhne každé úterý od 8:30 – 9:30 hod. S sebou
přezůvky a pití.
První lekce začíná 10.9.2019
Na případné dotazy Vám ráda odpoví cvičitelka Ing. Mirka Chludová, tel. 732 222 898.

Myslivecká činnost v obci
Členové Mysliveckého spolku Hubert Tichá společně s obcí
Tichá uspořádali ve svém areálu dne 10.8.2019 v pořadí již
druhé Trubačské odpoledne. Celkem se předvedlo 16
trubačů, soubor trubačů OMS Přerov a absolventi Trubačské
školy Josefa Selementa v Ostravě. MS Hubert Tichá se může
pochlubit tím, že má ve svých řadách celkem 5 aktivních
trubačů, čímž se řadí mezi špičku mezi mysliveckými spolky
v České republice.
V provedení trubačů jsme si vyslechli různé lovecké signály
a hlaholy používané při honech a lovech. V podání trubačů
OMS Přerov zazněly ukázky z koncertní lovecké hudby.
Ukázky z lovecké duchovní tvorby doprovodily svým
zpěvem děvčata z tichavské farní scholy.
Heligonkáři Katka a dedko Kubačakovci z Turzovky se
postarali o zpestření programu mezi jednotlivými vystoupeními. K vidění byly opět originální
dřevěné sochy řezbáře Luďka Vančury z Ostravice. Děti měly možnost navštívit stánek manželů
Vaňkových, kde se předváděla lesní a myslivecká pedagogika. Kolektiv mysliveckých kuchařů
připravil výborné pohoštění.
Podle reakcí a ohlasů široké laické i odborné veřejnosti lze hodnotit tuto akci za zdařilou, a proto
mi dovolte, abych tímto poděkoval obci Tichá a všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
tohoto odpoledne, zejména pak MgA. Jánu Garláthymu, vedoucímu Trubačské školy J.
Selementa v Ostravě, který celý program trubačů a tichavské farní scholy připravil .

Na závěr bych ještě chtěl tichavskou veřejnost pozvat
na Zvěřinové hody v sobotu 26. října
od 12.00 hodin na myslivecké chatě v Tiché

2019

a na již druhou troubenou

SVATOHUBERTSKOU MŠI,
kterou pořádáme společně s Honebním společenstvím Tichá Mniší
v kostele sv. Mikuláše v Tiché dne 27. října 2019 v 10.30 hodin.
Za MS Hubert Tichá Josef Fojtík

………………………………………………………………….
Mobilní hospic Strom života je nestátní nezisková organizace,
která poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně
nemocným pacientům, pomoc v péči osobám blízkým, pomoc
pozůstalým.
Lidsky: jsme podanou rukou těm, kteří se rozhodnou zůstat se
svým nejbližším do poslední chvíle ve známém domácím
prostředí, mezi věcmi, které nás celý život obklopují a provází.
Vypít poslední doušek z oblíbeného hrnku, vydechnout ve vlastní posteli, ve svých peřinách. Držet
se za ruku a mluvit beze slov.
Každý náš pacient píše příběh, někdy delší, někdy jen opravdu krátký, trvající jen pár dnů. Tady
je jeden z nich, vypovídá o naší práci mnohem více, než po sdělení obecných informací a
statistických dat.
Do péče jsme přijali mladou čtyřicetiletou ženu s nádorem v břišní dutině, měla toho jen málo
před sebou. Ale nakonec jsme s ní a její rodinou prožili 8 měsíců statečného boje a posléze i
klidného smíření s odchodem z tohoto světa.
Měla jedenáctiletou dceru, úžasnou, chytrou holku, která stále věřila, že se maminka uzdraví, a
proto nechápala, proč s ní už nechce nic plánovat, proč s ní mluví čím dál míň. Téměř každý den
za ní jezdil Petr – naše skvělá zdravotní sestra, který viděl trápení malé holky i rodičů a nejlepší
kamarádky, kteří spolu s ním příkladně, s láskou a nadějí, pečovali. Bylo nutné, aby do rodiny
vstoupily i holky z poradny, aby s mladou paní a všemi kolem ní vyřešily všechny věci, které
nastanou. Petr u postele pacientky trávil hodiny a hodiny, převyprávěla mu celý svůj příběh, byli
si neuvěřitelně blízcí. Pravidelně jí aplikoval léky proti bolesti, když se její stav zhoršoval,
respektoval i alternativní metody, pro které se rozhodla po poradě s naší lékařkou, ke které měla
bezmeznou důvěru. Samozřejmě došlo k očekávanému okamžiku, holčička se s maminkou
rozloučila sama a potom všichni seděli u lůžka, objímali se a vzpomínali na všechno krásné. Po
třech hodinách vydechla naposledy, v klidu, bez bolesti, doma mezi svými nejbližšími.
Tuto naši pomoc, která je naší prací, můžeme poskytovat i díky Vám, kteří nás podporujete a tím
společně s námi pomáháte. Děkujeme.
V závěru tohoto článku chceme upřímně poděkovat za podporu, která se nám dostává z Vaší
strany, velmi si toho vážíme a upřímně děkujeme. Díky Vaší podpoře můžeme naplňovat naše
poslání. Děkujeme.
Číslo účtu pro zasílání darů: 3925391369/0800
Jsme Mobilní hospic Strom života a jsme připraveni pomoci i Vám.
V případě potřeby volejte na tel.č. 553 038 016, informace hledejte: www.zivotastrom.cz

„Bezpečně do školy“
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět
usednou do školních lavic. Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy
chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, bude září významným obdobím. Na
začátku nového školního roku bývají děti plné zážitků, které o prázdninách
zažily a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba,
aby i přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a
vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli rodiče, kteří by
neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na
nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla
bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout i starším žákům, kteří by je už
měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.
Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud
jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do
školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat například z
důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná
místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného
přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se
pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejití bezpečné. V případě
přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem navázat oční kontakt a až se
ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští, rychle přejít na druhou stranu. Naučte
malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a
přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých
barevných signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí
například přecházení na červenou, mohou to považovat za správné, což pro ně
může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při pohybu v silničním
provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti.
V dnešní době je k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky
kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek až na 200
metrů. Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek,
který můžete zavěsit třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho
bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu radost. Dětem
dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od
nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim
nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou
použít k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto
možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí
přistupovat obezřetně a nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení
do nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková, vrchní inspektor

Léto se pomalu chýlí ke svému konci, a tak dovolte malé ohlédnutí za tím, co jsme
během prázdninových měsíců v naší farnosti prožili.
Začátek prázdnin již pravidelně děti
z celé diecéze tráví na hoře Prašivá
společně
s biskupem
Františkem
Václavem Lobkowiczem. Také z naší
farnosti 1. července vyrazil na toto
setkání autobus.
Po mši svaté v areálu Kamenité byl pro
ně připraven na 26 stanovištích bohatý
program, letošní téma znělo „U pramene
živé vody“. Součástí programu byla také
veřejná sbírka na podporu činnosti
Praga-Haiti, což je organizace, která buduje studny s pitnou vodou v nejchudším
regionu Haiti.
Setkání s architektem
Ve čtvrtek 11. července navštívil naši obec a
farnost prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc,
syn Lubomíra Šlapety, architekta nového
tichavského kostela. Se svou dcerou přijel na
pozvání pana faráře, který plánuje změnu
interiéru kostela. V nejbližší době Barbora
Šlapetová předloží své návrhy, jak by se dal
interiér našeho kostela upravit.
Děti v domově Hortenzie
Děti z Misijního klubka nezahálí ani o
prázdninách. V pátek 26. července navštívily
domov pro seniory Hortenzie ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Nejdříve svým zpěvem zpestřily mši svatou,
kterou sloužil P. Petr Kříbek a pak se věnovaly
klientům domova. S některými si zahrály stolní
hry nebo si jen tak popovídaly. Pak také děti
navštívily pokoje převážně ležících a méně
pohyblivých seniorů a předaly jim drobné
dárky, které v klubku vyráběly.

Pohádkový les 2019
Dne 22.6.2019 se uskutečnil první ročník akce s názvem „Pohádkový les“ pod záštitou
komise pro mládež a sport obce Tichá. Samotná akce proběhla v oblasti zvané Polachy, v
lese nad fotbalovým hřištěm směrem na Frenštát p/R. Abychom pokryli široké věkové
spektrum dětí, vytvořili jsme pro účastníky dvě trasy. Delší trasa s názvem Mája a kratší
s názvem Krteček. V některých místech byl terén neprostupný a při následném značení
trasy jsme se občas museli prosekat jako princ, který šel zachránit princeznu v pohádce O
Šípkové Růžence.
Na startu děti dostávaly mapu
a křížovku, kde následně
hledaly, plnily a přemýšlely nad
16 úkoly.
Výsledné řešení
zapisovaly do křížovky, ze které
po absolvování všech stanovišť
vyšla
tajenka.
Vyplněnou
křížovku děti na konci trasy
odevzdaly a odměnou jim bylo
sladké ocenění.
Celkem trasou prošlo přes 100
dětí včetně 20 dětí z Gymnázia
Olgy Havlové z Ostravy Poruby, které právě tou dobou
trávily školní výlet v obci Tichá.
Podle ohlasů zúčastněných můžeme směle konstatovat, že se nám první ročník opravdu
povedl 😊.
Máme spoustu nápadů, jak budoucí Pohádkový les vylepšit a těšíme se na další ročník .

Tak na shledanou v Pohádkovém lese 2020 😊

////////////////////////////////////////////////////////////////

Akce v kulturním domě:
20.09.2019

Přednáška k 660. výročí první písemné zmínky o obci
Tichá - PhDr. Stanislava Kovářová
od 17:00 hodin

21.09.2019

Koncert Petra Bendeho + Tichavjánek od 18:00 hodin

28.09.2019

ZASE TI TUPITELÉ
Sedlnické divadlo – veselohra
od 18:00 hodin

19.10.2019

KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA
od 20:00 hodin

***********************************************************************

J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem
jubilantům dožívajícím se významných životních výročí v měsících září a
říjnu 2019:
70 let

Jana Vašinková
Milada Dědicová
Pavel Reček
Libuše Rečková

75 let

Miroslava Vaňková
Božena Janotková

80 let

Bohumil Hopp

86 let

Hedvika Žižková

87 let

Jaromír Vachun

88 let

Marie Vašínková

90 let

Marie Konvičková

97 let

Božena Marková

***********************************************************************
55 let manželství

SMARAGDOVOU SVATBU oslavili

Bohumil a Marie
60 let manželství
Zdeněk

Mladěnkovi

DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
a Pavla

Žabkovi

BLAHOPŘEJEME!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na
obecní úřad - můžete osobně, zaslat poštou anebo případně napsat na emailovou
adresu: obecni.urad@ticha.cz.

V sobotu 6.7. 2019 se uskutečnil výlet zahrádkářů z Tiché na Jižní Moravu.
Sešli jsme se ráno před obecním úřadem u autobusu. Celý zájezd obětavě zajistil pan Zdeněk
Žemba. Seznámil nás v autobuse s programem a vyjeli jsme do Strážnice. Tam jsme si prohlédli
město a zašli si na oběd. Pak nás čekala hodinová plavba lodí po Baťově kanále. Průvodkyně
celou plavbu poutavě vyprávěla o této technické památce a také o okolních rostlinách a životě lidí
i zvířat kolem vody. Pak nás pan Václav Vaňkát doprovodil do Petrova.
Zde jsme se dozvěděli o historii sklepů, které již od 15. století vznikaly na kopci nad Petrovem a
které se nazývají „Plže“. Prošli jsme si tuto rezervaci a ve sklípku na nás čekalo pohoštění a
ochutnávka vína. Vinař pan Klásek nám vysvětloval způsoby vyrábění a uchovávání některých
odrůd. Ve sklípku jsme se výborně bavili u harmoniky pana Václava, se kterým jsme si zazpívali
lidové písně z Jižní Moravy, Valašska i z Čech.
Večer se nám ani nechtělo ukončit náš výlet. Velice děkujeme panu Zdeňkovi Žembovi za
vzornou přípravu této akce a také obci Tichá za příspěvek na činnost.

V pátek 19.7.2019 se zahrádkáři sešli u křížku nad sadem v Tiché. Poseděli jsme a zazpívali. U
ohně jsme opékali buřty. Náladu nám nepokazila ani dešťová přeháňka.

V červenci odstoupili ze své funkce ve výboru zahrádkářů dlouholetý předseda pan Bohumil
Štefek a jednatelka paní Ludmila Žembová. Velice jim děkujeme za jejich záslužnou a obětavou
práci. Funkci předsedy převzal pan František Vaněk a jednatelkou se stala paní Lenka
Mladěnková. Dále se výbor rozrůstá o nové členy.

Zahrádkáři po předchozí dohodě navštívili 15.8. dendrologickou zahradu pana profesora RNDr.
Vladimíra Baara Csc., pedagoga Ostravské univerzity, který bydlí v Tiché již tři desetiletí. Jeho

sbírka jehličnanů z celého světa je opravdu výjimečná. Pan profesor zahrádkáře po své zahradě
provedl a poutavě vyprávěl o vzácných stromech ze svých dalekých cest. Mnohokrát děkujeme za
poučný výklad, milé přivítání i pohoštění. Manželé Baarovi připravili zahrádkářům nádherné
odpoledne.

Český zahrádkářský svaz v Tiché pořádá

ovoce, zeleniny, květin, jehličnanů a rukodělných prací
ve dnech 21. - 22. září 2019 od 8.oo do 18.oo v Domě zahrádkářů.
Občerstvení zajištěno, i možnost zakoupit něco pro vaši zahrádku.
Zveme širokou veřejnost a také uvítáme jakýkoliv vhodný exponát na tuto výstavu.
Příjem těchto exponátů je v pátek 20.9.2019 v Domě zahrádkářů.
Zahrádkáři oznamují zahájení moštování ovoce od 10. září 2019,
vždy každé úterý a čtvrtek v době od 14.oo do 17.oo hodin.
Větší množství ovoce (10 pytlů a více) je nutno předem dohodnout
s vedoucím moštárny p. Pavlem Kahánkem na tel. č. 602 791 177.
__________________________________________________________________
Placená inzerce:

PETR NIKEL
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Č. 57
IČ 70609446
DIČ CZ7307115002
NABÍZÍ SLUŽBY FEKÁLNÍM VOZEM A ODVOZ
FEKÁLIÍ NA ČOV VE FRENŠTÁTĚ p. R.:
- ŽUMPY, SEPTIKY, KALOVÉ JÍMKY,
DOVOZ UŽITKOVÉ VODY

TELEFON 604 69 34 04

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
TAJEMNÁ MELODIE
Výstava výtvarných prací Surrealistické skupiny Stir up.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 26. září 2019 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 3. listopadu 2019.

ČTVRTEČNÍCI: PO STOPÁCH ALBÍNA POLÁŠKA V USA.
Beseda o významném frenštátském rodákovi u příležitosti 140. výročí narození.
Přednáší Ing. Zdeněk Michálek.
Ve čtvrtek 5. září 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

CVIČENÍ PRO ŽENY V MÍSTNÍ TĚLOCVIČNĚ

Intervalový trénink pro ženy
Posilování všech svalových skupin na dynamickou hudbu. Cvičení pomáhá
zlepšovat celkovou kondici, zdatnost a výkonnost.
Pravidelně každé pondělí v tělocvičně v Tiché.
Začínáme v pondělí 16. září 2019.

Společně si dáme do těla



Instruktorka Mgr. Dana Kocourková

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
POD VEDENÍM p. LIBY REČKOVÉ
- každé úterý od 01.10.2019 vždy od 18 do 19 hodin

Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá
ve spolupráci s taneční školou Syrkovi
pořádá

Taneční pro dospělé
podzim 2019
aneb co jsme se naučili v předešlém roce
4.10, 11.10, 18.10, 1.11, 8.11, 22.11.2019
od 19:30 hod. do 21:00 hod.

vždy v pátek
6 lekcí / 1,5 hod.
Poslední lekce s živou hudbou a tanečním vystoupením

Místo: Kulturní dům Tichá
Cena kurzu: 1500Kč za pár
Takže pánové, oprašte sako,
nastudujte předem, jak si gentleman váže kravatu či motýlka,
vezměte partnerku a přijďte se připravit na plesovou sezónu!

Přihlášky zasílejte do 10.9.2018
sportovnikomiseticha@centrum.cz
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