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Dnes ať hovoří statistika, statistika nuda je... 
 
Vláda obcím se zvládáním současné krize nepomáhá, myslí si podle průzkumu tři 
čtvrtiny starostů. Průzkum se týkal zvládání koronavirové krize ze strany 
samospráv a zapojilo se do něj 774 vedoucích představitelů obcí a měst z celé 
České republiky. 
Téměř 73,1 % starostů a starostek uvedlo, že 
vláda obcím se zvládáním současné krize 
nepomáhá. Naproti tomu naprostá většina 
samospráv prošla krizí na výbornou a aktivně 
pomáhala obyvatelům se zvládáním krize, a to 
například zajišťováním roušek či dezinfekcí 
zdarma, ale i rozvozem léků nebo potravin 
seniorům, zajišťováním nákupu a jiných 
služeb. 
Hodnocení vlády se významně liší v závislosti na velikosti obce. Relativně nejlepší 
hodnocení dostala vláda od starostů obcí s počtem nad 20 tis. obyvatel (podíl 
kladných odpovědí je téměř polovina 46,2 %). Nejhorší hodnocení dostala vláda 
od zástupců obcí s více než 2 tis. a současně méně než 20 tis. obyvateli (podíl 
záporných odpovědí tvoří drtivou většinu 81,4 %). 
V průzkumu se mimo jiné řešila i otázka, jak měla vláda pomoci, co by měla vláda 
zlepšit či jak vše působilo a bylo vnímáno. Odpovědi byly: 1.Chaos, nejasné nebo 
nejednoznačné instrukce, časté změny v rozhodnutích, 2.Finanční stránka pomoci 
– vláda by neměla brát obcím peníze (v souvislosti s financováním pomoci 
podnikatelům), případně by měla samosprávám poskytnout mimořádné finanční 
prostředky na boj s krizí, 3.Materiální pomoc – zejména zajištění ochranných 
pomůcek (včetně roušek) a dezinfekce, případně zajištění těchto pomůcek za 
přijatelné ceny. 
Na otázku - Zda je obec či město připraveno na další případnou vlnu koronavirové 
epidemie - připouštějí určité pochybnosti častěji starostky a starostové menších 
obcí či měst, zejména do 20 tis. obyvatel. (zdroj. Ingapetrycka.cz) 
 
A tak pevně věřím, že tak, jak jste všichni tuto situaci statečně a výtečně zvládli, 
se nám podaří čelit čemukoliv... 

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 
 



 
 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna 
Frýdlant n. O. ,  v měsících červenci a srpnu 2020: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   červenec  08.07.2020  22.07.2020 
   srpen   05.08.2020  19.08.2020   
  
 

 Platba místního poplatku za  odpady 2020 - sazba 445 Kč / 1 poplatníka 
Splatnost uvedeného poplatku je k 30. červnu kalendářního roku. Pokud jste 
tedy ještě jeho úhradu neprovedli, proveďte ji v pokud možno co nejkratším 
termínu. Úhrady provádějte přednostně bezhotovostně na č.ú. 6023801/0100, 
jako VS uvádějte č.p. nemovitosti. Pokud však nemáte možnost bezhotovostní 
úhrady, přijďte ji provést hotově do pokladny obce.  

                                     Děkujeme . 
 

 Hledáme nového správce výstavní místnosti v kulturním domě – zájemci se 
mohou přihlásit na Obecním úřadě v Tiché, tel. 556 858 128, případně na 
email: obecni.urad@ticha.cz . 

V letních měsících červenci a srpnu je výstavní místnost uzavřena.  
Další plánovaná výstava „Masarykův odkaz“ bude otevřena v měsíci září  a 
potrvá do konce října 2020. 
   

 Dáváme na vědomí občanům, že v období 27. – 31.07.2020 bude Obecní úřad 
v Tiché pro veřejnost uzavřen.  

 
 

 

RESPEKTUJME KLID  
V NEDĚLI A O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 

 
Začalo nám léto a slunečné počasí, které mnozí z nás jistě využijeme 
k posezení s rodinou či známými na zahradách či terasách. Jako každý 
rok bych Vás chtěl touto cestou vyzvat k ohleduplnosti a respektování 
klidu o nedělích a státních svátcích. Věříme, že pro všechny z nás je 
velmi příjemné, když se alespoň jedenkrát týdně naše obec přiblíží 
blaženému stavu ticha. 
Sekat trávu nebo řezat dřevo celou neděli či v den státního svátku se 
nepovažuje za příliš vhodné. 
Děkuji za pochopení. 
 

Ing. Petr Bordovský,místostarosta obce 
 

 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


  U S N E S E N Í - neúplný výpis 
zasedání č. 11 Zastupitelstva obce Tichá 

konané dne 24. 6. 2020 v kulturním domě od 17:00 hod. 

 

11/197a     bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Tichá za r. 2019. 

11/197b      schvaluje Závěrečný účet obce Tichá za r. 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce Tichá za r. 2019, a to bez výhrad. 

11/198a  bere na vědomí závěry doložených dokumentů účetní závěrky - inventarizační zprávu k 

31.12.2019, protokol VSK- 01-2020 o kontrole u subjektu SK Tichá, z.s., kontrola hospodření s 

finančními prostředky obce Tichá poskytnutými v r. 2019 a protokol VSK-02-2020 o kontrole u 

příspěvkové organizace "Základní škola a mateřská škola Tichá". 

11/198b  schvaluje účetní závěrku obce Tichá sestavenou k 31.12.2019. 

11/199   schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Tichá za r. 2019 

11/200   schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Tichá za r. 2019 ve výši 35 766,77 Kč do rezervního fondu. 

11/201   schvaluje prodej pozemku parc.č. 1821/91 orná půda o výměře 4135 m2 v k.ú. Tichá na Moravě za 

celkovou prodejní cenu 99 240 Kč  a pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy dle návrhu. 

11/202   schvaluje vykoupení pozemků parc. č. 1832/1 – ostatní plocha o výměře 670 m2, parc. č. 2506/2 – 

ostatní plocha o výměře 807 m2 , pozemek parc. č. 1821/89 – orná půda o výměře 379 m2 a parc. 

č. 1821/90 – orná půda o výměře 631 m2 v k.ú. Tichá na Moravě za celkovou výkupní cena ve výši 

422 790,00 Kč od podílových spoluvlastníků  a pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy 

dle návrhu. 

11/203   schvaluje rozpočové opatření č. 9/2020. 

11/204   schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 

22.03.2004 s Českou poštou, s.p., IČ 47114983 

11/205   schvaluje znění Dodatku č. 3 nájemní smlouvy (Pachtovní smlouva)  a pověřuje starostku obce k 

podpisu této smlouvy.  

11/206   schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 03A.04398-00694 s ČEPS, a.s., IČ 

25702556,  a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

11/207a  rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Tichá ve zkráceném postupu v souladu s § 55a a 

následně § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí o jejím obsahu. 

11/207b  stanovuje pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Tichá odbor výstavby a plánování 

Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

11/207c  pověřuje starostku obce Mgr. Michaelu Štefkovou jako zástupce obce při jednáních s 

pořizovatelem územního plánu a projektantem. 

11/207d  pověřuje starostku obce Mge. Michaelu Štefkovou k obstarání projektanta ke zpracování Změny č. 

2 Územního plánu Tichá. 

11/207e  rozhodlo o úhradě vynaložených nákladů na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Tichá - budou 

hradit vlastní žadatelé), kterých se bude změna týkat. 

11/207f  - 11/207 j – schválení jednotlivých žádostí o změnu zařazení pozemků v UP obce Tichá  

11/208   schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje e.č. 02016/2017/RRC ze dne 30.06.2017 s Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, kterým se prodlužují termíny dané smlouvou. 

11/209   bere na vědomí 

1) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 

Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971, za r. 2019 

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Mikroregion Frenštátsko, 

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971, za r. 2019 

3) Zápis č. 1/2020 z jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frenštátsko ze 

dne 22.05.2020 

11/210   bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 180 - 196/2020. 

11/211   schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1751/1 v k.ú. Tichá na Moravě 

11/212:  schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících  č. 1135/DPS/NJ/V/2020 s SmVaK Ostrava, a,s., IČ 45193665 

přijímá dotaci z rozpočtu MMR a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu „Venkovní fitness pro seniory“  
 



Výročí osvobození obce 
 

Vzhledem k letošní situaci jsme si nemohli, tak jak 

bylo v minulých letech zvykem, připomenout 

památku obětí z řad našich občanů v den 

osvobození naší obce u památníku v centru obce. 

Bez přítomnosti veřejnosti vzdali ve středu 

6. května 2020 úctu padlým ve II. světové válce 

vedení obce a zaměstnanci OÚ Tichá, položili 

věnec u pamětní desky obětem II. světové války. 

Připomněli tak letošní 75. výročí konce druhé 

světové války. 
 

Dovolte, připomenout jména a sdělení, která jsou 

na památníku vepsána: 

MUDr. Genserová Marie, Žuchov, umučena v Osvětimi, 

Harabiš Jan (36 let), * 25.6.1908, jeřábník, č.p. 276, zatčen 1.6.1943, rozsudek 19.1.1944, 

popraven gilotinou 3.6.1944 v 5:32 v Breslau za ilegální činnost v TATŘE Kopřivnici. Zůstala po 

něm vdova Marie a 2 malé děti Věra a Milena, 

Havel Emil (34 let), * 7.1.1908, rolník, č.p. 79, předválečný starosta obce, místostarosta 

SOKOLA, zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi 29.5.1942. Zůstala po něm vdova Žofie a 2 

malé děti Jiří a Emil,   

Hyvnar Alois (31 let), * 2.6.1912 Závišice, stolař, č. 144, zatčen 30.8.1943, za pomoc 

partyzánům umučen v Mauthausenu 14.1.1944, 

Konvička Bohuslav (43 let), * 5.2.1900, horník v pensi, č. p. 193, zatčen 8.12.1942, č.193, 

zemřel v Osvětimi 15.1.1943, 

Zubek Oldřich (23 let), * 1921, horník, č. p. 253, zatčen 4.6.1942 při přechodu hranic na 

Slovensko, umučen 22.12.1944 v Osvětimi,          

Petr Ferdinand (47 let), č. 90, * 16.5.1897, 6.9.1944 Berlín, zahynul při pracovním úrazu, 

Svoboda Emil a Vaněk Oldřich zahynuli 29.8.1944, při bombardování Ostravy letadly, 

Šťastný Jaroslav (35 let), * 1.5.1908, rolník – hostinský, č.p. 31, 1.9.1943 postřelen na útěku a 

těžce raněn, 4.12.1943 v nemocnici v Ostravě podlehl svým zraněním, během zadržení 

vyslýchán, stíhán za podporu a spolupráci s partyzány. 

V souvislosti s jeho zadržením došlo k zadržení celé jeho rodiny 5.9.1943. Manželka Ludmila 

Šťastná, propuštěna 6.5.1944, matka Josefa Šťastná, propuštěna 5.8.1944. Sourozenci František 

Šťastný, propuštěn 5.8.1944, Marie Šťastná a Karel Šťastný propuštěni 12.8.1944. Otec František 

Šťastný, propuštěn 16.1.1944, zemřel 27.6.1944 v důsledku útrap prožitých při žalářování, aniž 

by se dožil propuštění své rodiny.                                                                                                             

Dále byli žalářováni: 

Arnošt Čunta, člen SOKOLA, zatčen 18.2.1942 převezen z Brna do Osvětimi, propuštěn 

12.5.1942, 

Karel Bordovský, rolník, zatčen 31.3.1942, propuštěn 23.4.1942, 

Josef Holub, zatčen 2 x, jako činovník Soc. dem. strany, 

Irka Genzerová, za židovský původ, Vojtěch Genzer, její manžel, 

Josef Sedláček, Alois Qvarda, KSČ, Osvětim, 

Bohumír Petřík, zatčen 23.3.1944, znovu 18.11.1944.  Ostrava, Breslau, 

Eduard Turek, mlynář, zatčen 20.5.1944. 
 

 



Pilotní projekt  – služba  

 Tento projekt v Tiché běží od letošního března a 
umožňuje seniorům a handicapovaným cestovat 
levněji. 
Služba je určena seniorům nad 65 let a také všem 
držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P. 
Klient musí mít své trvalé bydliště na území obce 
Tichá. 
V rámci pilotního projektu se monitoruje a zjišťuje využitelnost a zájem o tuto službu, kterou 
zajišťuje Charita Frenštát pod Radhoštěm. Cílem projektu je zpřístupnit a usnadnit seniorům a 
osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů, zdravotnických zařízení, úřadů, hřbitovů a 
může sloužit také k zajištění nákupu či přátelské návštěvě. 
Pro uplatnění dotované ceny je nutné předložit průkaz SENIOR TAXI. K vydání průkazu je 
nutno předložit občanský průkaz a doložit fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm. Průkaz bude 
vydán bezplatně na OÚ Tichá, po předchozí telefonické domluvě s místostarostkou p. D. 
Kocourkovou na tel. 739 067 169.       
Každý registrovaný klient bude moci tuto službu využít maximálně 6xkrát v jednom měsíci, 
každou jízdu bude řidič Senior taxi zaznamenávat uživateli služby přímo do průkazky. Na 
přepravu občanů Tiché je přispíváno z rozpočtu obce Tichá.  
Služba se objednává minimálně 1 pracovní den předem pro rezervaci auta. Provozní doba 
služby Senior Taxi je v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00-15:00 hod. Objednávky 
vyřizuje pracovník Charity Frenštát p. R, v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 
hodin na tel. čísle 731 141 801. 

Dotovaná cena pro obyvatele obce Tichá: 

 Přeprava po Tiché a do města Frenštátu p. R.: 30 Kč za dopravu k 1. stanovišti, dále 30 
Kč za dopravu mezi každým dalším stanovištěm, cena za cestu zpět do Tiché je 30 Kč. 

 Přeprava mimo Tichou nebo mimo město Frenštát p. R: počátek cesty se počítá od 
bydliště zájemce. Cesta tam i zpět je zpoplatněna dotovanou sazbou 8 Kč za 1 km. 

 Cena doby čekání na klienta (u lékaře, na úřadech apod.) je 30 Kč/15 min. Doba čekání 
zahrnuje i možný doprovod klienta. 

Nedotovaná cena pro zájemce dopravy, který nedisponuje průkazkou SENIOR TAXI  
 

 Sazba za 1 km je 10,- Kč. Zájemce platí celkový počet najetých kilometrů: výjezd 

pracovníka ze sídla Charity Frenštát pod Radhoštěm (Dolní 504, Frenštát p. R.) k bydlišti 

zájemce, dále na místo určené zájemcem a případnou cestu zpět k bydlišti a cestu 

pracovníka zpět do sídla Charity Frenštát p. R. 

 

 

Škola informuje:  
 

Zápis do 1. ročníku ZŠ 
 
Ve středu 8. dubna 2020 proběhl elektronický zápis do 1. ročníku ZŠ Tichá. 
K zápisu podalo žádost celkem 25 uchazečů, z toho pěti dětem byl udělen 
odklad povinné školní docházky na jeden rok. Složení žáků v 1. ročníku bude 9 
dívek a 11 chlapců. Předškoláci a jejich rodiče mohli v průběhu školního roku 
navštěvovat projekt „Předškolák“, který si pro ně připravili pedagogové 



školy. V něm si mohli vyzkoušet a ověřit své schopnosti a dovednosti, které 
budou rozvíjet dále v naší škole. Tímto děkuji všem učitelům, kteří 
jednotlivé lekce přichystali. 

Mgr. Lucie Dobiášová 

 
DISTANČNÍ VÝUKA  v ZŠ  TICHÁ 
 
V průběhu nouzového stavu, který byl pro všechny z nás zcela neočekávanou a 
neznámou situací, se prvotní zadávání úkolů žákům poměrně změnilo. Od 
poloviny měsíce března probíhala distanční výuka převážnou formou emailů 
s jednotlivými úkoly, zápisy a pracovními listy, včetně odkazů na internetové 
vzdělávací portály, kde si žáci mohli sami opakovat učivo. 
 

 
 
S prodlužováním krizové situace se většina žáků přihlásila a pracovala 
v portálu „Škola v pyžamu“, který sloužil k zasílání informací, novinek, 
domácích úkolů, videí. Zároveň tyto úkoly byly učiteli opravovány, což 
poskytovalo zpětnou vazbu jak učitelům, tak dětem i rodičům. Tento portál 
zastřešoval všechny ročníky. 
Naše škola nezaspala ani co se týče digitálních forem výuky. Souběžně byly 
využívány možnosti mobilní komunikace, nejrozšířenější byla výuka v aplikaci 
Skype, dále What´sApp, Messenger, Google Hangouts. Byla vytvořena videa a 
rodiče nebyli ochuzeni ani o komunikaci telefonní dle jejich potřeb. 
Žákům, kteří neměli možnost vlastního tisku, byly poskytnuty pracovní listy, 
formuláře a další učební pomůcky přímo ve vstupu do ZŠ. Děti zpět zasílaly 
obrázky, dopisy i vzkazy svým učitelům, což všem udělalo velkou radost. 
Jelikož je i nadále docházka dobrovolná, spoustu žáků se i nadále vyučuje 
doma a využívá naskenovaných zápisů, úkolů, používá všechny výše zmiňované 
prostředky. 
 

Byla a je to výzva, jak se i takto těžké situace dají zvládnout. 

 

kolektiv pedagogů ZŠ Tichá 
 



A zprávičky z mateřské školy…… 
 
Dovolte mi, abych shrnula pár řádků o tom, jaké zájmové aktivity a činnosti 
jsme za tento školní rok 2019/2020 v naší mateřské škole zrealizovali. Od 
září 2019 jsme zapojeni do projektu MŠMT „Šablony II“ a díky tomu jsme mohli 
s dětmi využít několik aktivit. Bohužel kvůli epidemiologickým opatřením a 
dočasnému uzavření provozu MŠ jsme byli nuceni mnoho akcí zrušit a přesunout 
jejich realizaci na další školní rok.   
 

V první polovině roku jsme s dětmi pravidelně navštěvovali knihovnu ve 
Frenštátě p. R., ve které byl pro děti připraven vzdělávací blok. Uspořádali 
jsme také dvě společné dílny pro děti a rodiče. Jedna se uskutečnila 
v říjnu s názvem „Podzimní tvoření“ a druhou dílnu na téma enkaustiky jsme 
uspořádali v prosinci pod vedením lektorky paní Povalové. Před Vánoci jsme 
s dětmi nacvičili vánoční pásmo pro rodiče, které bylo opět spojené s vánoční 
dílnou.  
Snažíme se také, aby měly děti povědomí o zdravém životním stylu, a proto 
jsme domluvili setkání opět s externím odborníkem, který přijel do MŠ 
zrealizovat projekt s názvem „Zdravá 5“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti si hravou formou osvojily poznatky o zdravém/nezdravém jídle a zdravém 
životním stylu. Ke konci vzdělávacího bloku mohli rovněž ochutnat zdravé 
potraviny (ovoce, zelenina). Aby si děti mohly rozvíjet svou fantazii a 
dramatického ducha, přivítali jsme v naší MŠ divadelníky, kteří nás hned 
třikrát potěšili svým hereckým umem. Mimo jiné jsme pro děti uspořádali 
čertovský a andělský rej s balíčky odměn.  
 

Ve druhé polovině školního roku měly děti možnost si vyzkoušet arteterapii 
pod vedením zkušené lektorky. V rámci projektového dne jsme také jeli do 
Frenštátu pod Radhoštěm na Základní uměleckou školu, kde na nás čekala paní 
učitelka Romana Kubešová, která s dětmi pracovala na zajímavé technice „Jak 
se dělá animovaný film”. Nechyběl rovněž maškarní rej masek a dopolední 
karneval. Ještě před uzavřením MŠ jsme stihli jet do Planetária v Ostravě, ve 



kterém se děti dozvěděly o tajemstvích a zajímavostech vesmíru. Na závěr bych 
chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na sběrových akcích. 
 

Doufám, že se všechny naplánované aktivity dětem líbily a věřím, že příští 
školní rok si je užijeme ve zdraví, a ještě ve větším měřítku.  
  

Mgr. Buchtová Pavlína, vedoucí učitelka MŠ  
 

 
 

Komise pro kulturu a historii obce Tichá informuje... 

 

Ve čtvrtek 18. června 2020 se uskutečnilo slavnostní 

odhalení pamětní desky Leopolda Parmy  (+30. září 

1891 v Tiché,  †30.září 1968 v Brně). Byl to malíř, 

výtvarník, učitel a fotograf. Odhalení desky 

proběhlo na jeho rodném domě č.p. 261 (dnes 

budova restaurace Fojtství) v Tiché. 

Úvodem místostarostka obce Mgr. Dana 

Kocourková přivítala čestné hosty: paní JUDr. 

Alenu Kohoutkovou, starostku obce Ostravice Mgr. 

Pavlínu Stankayovou, členku kulturní komise v 

Ostravici Mgr. Vladimíru Tomečkovou, zástupce Muzea Beskyd F-M Mgr.et Mgr. Petra Juřáka a 

místního kronikáře pana Vratislava Zemana.  

Následovalo vystoupení místního pěveckého sboru ŠÁTEK pod vedením paní Zorky 

Matouškové. Dvě písně byly převzaty z lidové tvorby, třetí píseň „Píseň o Tiché“, jejíž text a 

melodii složila paní Jarmila Žembová, která se také osobně akce účastnila. Tato píseň zazněla 

teprve podruhé před veřejností. Jejich písně byly krásným vstupem při této slavností atmosféře. 

Vnučka Leopolda Parmy paní JUDr. Alena Kohoutková, odhalila pamětní desku a podepsala se 

do pamětní knihy obce Tichá. Zdravici pronesla starostka Ostravice paní Mgr. Pavlína 

Stankayová, která byla poctěna pozváním, kdy zmínila, že Leopold Parma patří k významným 

osobnostem beskydského kraje. V obci Ostravici působil jako učitel v letech 1914-1936.  Mgr.et 

Mgr. Petr Juřák, správce sbírek – historik Muzea Beskyd Frýdek-Místek, pronesl slova    o díle 

Leopolda Parmy. Místní kronikář a aktivní zastupitel Vratislav Zeman uvedl, jak se Parmovi 

dostali do Tiché a jaká je historie budovy č.p. 261. „Budova byla postavena mezi léty 1868 

(datováno dle zhotovení plánů významným příborským architektem Casparem Karlsederem jako 

„budova baru a ubytovny pro pány“) a 1890, kdy již byla obydlena (datováno dle sčítání lidu). 

V roce 1890 se z Frenštátu nastěhoval do č.p. 261 Valentin Parma s manželkou Annou a čtyřmi 

dcerami. Pan Valentin Parma se ujímá funkce hostinského. Hned následující rok se jim narodil 

30. září 1891 syn Leopold. Můžeme usuzovat, že budoucí malíř dostal jméno po chlebodárci 

jejich rodiny, neboť majitelem a zhotovitelem samotné nemovitosti byl pan Leopold Parma, který 

byl i majitelem továrny na bavlněné zboží v Tiché. Továrna stála v prostoru dnešní návsi. 

Rodina setrvala na této adrese nejméně 10 let, malý Leopold navštěvoval tichavskou školu (1. až 

3. ročník) v létech 1897 – 1900. Ve sčítání lidu roku 1910 již rodina Valentina Parmy na  č.p. 261 

však není uvedena. 



Leopold Parma „Mou láskou jsou Beskydy“ 
                                                                                                                                                  

Leopold Parma patří mezi přední beskydské krajináře, 

a právě zdejší příroda se mu stala nevyčerpatelnou 

múzou. Od jeho smrti uběhlo více než 50 let, což se 

projevuje v tom, že ubývá pamětníků na neúnavně 

putujícího, klidného a rozvážného hamrovického 

učitele, který se s barvami a malířským stojanem 

vydával během prázdnin a nedělí za novým či dobře 

známým motivem. Pro současnou generaci je však 

zachytitelný již jen odkaz Parmova díla, na amatéra 

nezvykle rozsáhlého, leč bohužel i značně 

roztříštěného. Je to síla výrazu četných akvarelů, 

olejů, pastelů a dřevorytů, stejně jako osobitý styl a 

zpracování námětu, které nenechají jeho dílo 

upadnout v zapomnění. V porovnání s výtvarnou 

tvorbou jeho doby, kdy umělci často práci s barvou či 

tvarem dováděli k abstrakci, mají Parmovy práce 

zcela jinou uměleckou kvalitu. Jedná se o dílo jasně 

čitelné, s jistým nádechem starého mistrovství.  

Své nadání uplatňoval snad nejpřirozenějším uměleckým stylem – realismem. Při studiu se 

zabýval řadou proudů a malířských škol, nesporné je velké ovlivnění impresionisty, přesto se 

nikdy nevydal za vlastní hranici výtvarné fantazie. V jeho dílech bychom jen obtížně hledali 

hlubší nebo skrytou symboliku. Nejvyšším principem u něj zůstalo reálné zachycení vizuálních 

vjemů a s nimi spojených pocitů a nálad, které jej obklopovaly. Pod vlivem otcova přání si zvolil 

za své budoucí povolání učitelství. Že to nebylo rozhodnutí špatné, dokázaly pedagogické 

úspěchy v několika obcích, především však v jeho oblíbené lokalitě Hamrovicích. Zde učil od 

roku 1936 až do penze, kterou nastoupil v roce 1957. Ve skrytu duše však Leopold toužil od 

dětství ovládnout malířskou paletu. Kladný vztah k umění měl nejen díky částečným genetickým 

dispozicím, přátelstvím s pozdějším významným malířem Břetislavem Bartošem, ale především 

díky nespornému talentu. Malování se nevzdal ani během studia na učitelském ústavu v Příboře a 

prvních úspěchů na výstavách dosáhl v první polovině 20. let. Absenci akademické průpravy 

vyrovnalo nadání i píle a díky tomu se Leopold Parma stal jedním z nejvýznamnějších malířů - 

amatérů Beskyd celého 20. století. Nejvlastnější technikou mu zůstal akvarel, ale tvořil také 

olejem, pastelem, tužkou a výjimečně temperou. Velmi kladně je hodnoceno rovněž jeho grafické 

dílo, zejména dřevoryty vynikají precizním a jemným provedením. Parma se zabýval především 

malbou pohledů na krajinu nebo květinová zátiší, přestože dochované autoportréty jsou důkazem, 

že bez větších obtíží zvládal i figuru. Přírodní scenérie líčí štětcem tak, jak je jako pozorovatel 

vnímal.  Přestože aktivně sledoval umělecké dění, nikdy do jeho díla nepronikl ani náznak 

abstraktních prvků. Nepodlehl modernímu výrazu jako např. současník a osobní přítel Ferdiš 

Duša. Důraz kladl na zachycení krajiny v momentální náladě. Často se opakovaně vracel ke 

stejnému námětu v různých ročních a denních dobách. Paletu barev proměňoval v závislosti na 

přírodních a klimatických podmínkách. Jasné barvy léta střídají tlumené tóny podzimních 

mlhavých rán, stejně jako modré nebe tmavě šedofialové bouřkové mraky. Často tvořil přímo v 

http://zajic-report.blog.cz/1106/leopold-parma-mou-laskou-jsou-beskydy


plenéru. V Parmově díle lze pozorovat velký vliv impresionismu a v určité míře 

postimpresionismu, nejen v technice, ale i pojetí námětu. Sám byl velkým obdivovatelem těchto 

směrů, barva byla jeho základním výrazovým prvkem. Sytou barvu používal zejména v olejích, 

ale nenanášel ji v příliš hustých vrstvách.  Mnohem tlumenějším barevným tónem působí jeho 

akvarely. Barva dokresluje reálné pojetí námětu a tlumočí autorovy dojmy a pocity, jeho malířské 

vidění. Podle vzpomínek jeho dcery používal zásadně kvalitní barvy.  Jiným uměleckým směrem, 

který kulminoval v době jeho raného mládí, byla secese, z níž vyšel podobně jako Duša. 

Výraznější odezvu secesních prvků však v jeho díle příliš nepostřehneme. Ani romantismus jej 

příliš neovlivnil, neboť Parma nedospíval k idealizování výjevu. Realistický směr u Parmy 

převládl patrně i z prostého důvodu, že beskydskou přírodu obdivoval a chtěl ji zachytit pro 

budoucnost v souladu s vlastním viděním, ještě příliš neposkvrněnou moderním průmyslem. 

Největší soukromou životní uměleckou vášní byla hora Smrk, kterou nesčetněkrát zachytil v 

nejrůznějších pohledech. Parma byl zaníceným obdivovatel lidové kultury, např. poměrně málo 

známá je jeho sběratelská vášeň pro krojové výšivky, které získával ze strašáků v polích během 

svých cest po Slovensku a Beskydech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze sakrálních objektů patří mezi nejlepší Parmova dřevorytecká díla „Tichavský kostel“ (1932), 

který je o to cennější, že zmíněná stavba později podlehla požáru. Kostelík zachytil Parma ze 

strany od presbytáře, ale stavbě vévodí dvě věžičky průčelí, jejichž siluetu podtrhávají 

chuchvalce téměř barokně pojatých mračen. Kostel je od krajiny na první pohled oddělen cestou 

obíhající kolem a vytvářející omyslný ostrov, na kterém stojí. Sakrálnost celého výjevu podtrhují 

náhrobní kříže ledabyle trčící z bohaté okolní vegetace. 

Z jeho malířského rukopisu však jasně vyplývá, že kolegy nikdy nekopíroval, jejich vliv pouze 

přispíval k ucelení Parmova vlastního výrazu. Čistou krajinu či krajinu poznamenanou lidskou 

rukou nikdy nemaloval jako kulisu, ale snažil se proniknout do hloubky a s námětem zachytit   i 

atmosféru.  

                                                                                                   Citováno z článku P. Schneider.                                                    



 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva na fotografii:  Mgr. Vladimíra Tomečková, Mgr. Dana Kocourková,  

                                 JUDr. Alena Kohoutková, Mgr. Pavlína Stankayová, Mgr. et Mgr. Petr Juřák,  

                                 Vratislav Zeman     

                                                                                                                        

Odhalování desky proběhlo za velké účasti široké veřejnosti.  

V současné době můžete v Galerii umění Ostravice shlédnout umělecká díla Leopolda Parmy, kde   

slavnostní vernisáž proběhla 16. června 2020.  

                                                                                     místostarostka Mgr. Dana Kocourková 

 

 

Spolek Tichánek informuje: 

 
Spolek Tichánek ve spolupráci se vzdělávací agenturou Merlin nabízí  

zdarma kurz Účetnictví a daňové evidence, který bude probíhat v obci 

Tichá. Více informací na samotném létáku. 

 Spolek Tichánek podporuje vědomí odpovědnosti za své životní prostředí a aktivní přístup 

obyvatel k utváření životního prostoru v obci. Zrodila se proto myšlenka společně zkrášlit 

naši obec. Tento nápad již v minulosti OÚ Tichá podporoval a vyzýval občany k osázení 

okrasných truhlíků a umístění na veřejných prostranstvích jako mosty, svozová místa apod. 

Aktivním občanům byly propláceny náklady na pořízení 

truhlíků. Nyní proto pod záštitou starostky obce  

vyhlašujeme I. ročník soutěže „Kvetoucí Tichá 2020“. 

Vyhlášeny jsou tři kategorie. Své návrhy na ocenění 

odevzdávejte do 31.8.2020 osobně na OÚ Tichá, dle 

úředních hodin nebo pište na email tichenekos@email.cz. 

Návrh na ocenění bude obsahovat jméno majitele výzdoby,  

mailto:tichenekos@email.cz


 

jeho kontaktní adresu, tel. kontakt a uvedení soutěžní kategorie. 

Do týdne se Vám ozve člen hodnotící komise, který si s Vámi 

domluví individuální schůzku a přijde kvetoucí květiny 

vyfotografovat. Začátkem září se sejde hodnotící komise 

složená se zaměstnanců OÚ a členů spolku Tichánek. Tři 

vítězové z každé kategorie obdrží poukázky na libovolný nákup 

v prodejně zahradnických potřeb MORAGRO ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Celková hodnota všech poukázek je 6000 Kč. 

Vyhodnocení a předávání cen proběhne v měsíci září 2020. 

Vítězné fotografie zveřejníme v Tichavském zpravodaji. Nechte 

se inspirovat kvetoucími balkony a zapojte se do vyhlášené 

soutěže. Necht´můžeme i v Tiché obdivovat rozkvetlé balkony 

a veřejná prostranství, tak jak je můžeme vídat v cizině. Další 

informace k této soutěži naleznete v samotném letáku. 

 

 Hledáme aktivní maminku, která by pokračovala ve vedení cvičení rodičů s malými 

dětmi od 1 roku do 3 let v prostorách MŠ Tichá.  

 

 Jarní bazárek byl z důvodu pandemie covid-19 zrušen, a proto se těšíme, že v dalším 

čísle zpravodaje Vám nabídneme termíny podzimního bazárku. Tímto oslovujeme 

,,nové“ maminky, které by se chtěly zapojit do organizace této akce, že je rádi mezi nás 

přivítáme. Jako malou odměnu Vám můžeme nabídnout přednostní prodej zboží, a pokud 

budete prodávat své věci, nebude Vám účtován manipulační poplatek. 

 

 Pandemie Covid-19 nám rovněž nedovolila uspořádat akci u příležitosti Dne Země. Proto 

prodlužujeme uzávěrku výtvarné soutěže pro děti od 4 do 18 let až do 20. září 2020. 

Tímto děti vyzýváme, aby své výtvory nosily už nyní na OÚ Tichá, dle úředních hodin. 

Společnost MAS Lašsko přispěla dotací na hodnotné ceny. Podrobnější informace o celé 

akci na dalším letáčku. 

 

 Taktéž věříme, že s odkladem způsobeným pandemií koncem září opravdu zahájíme 

novou aktivitu, a to Keramické tvoření pro děti, dospělé i seniory. Bližší informace o 

tvořivé dílně zveřejníme v dalším čísle zpravodaje. 

 

 Spolek Tichánek dále informuje, že nyní není možné zaručit, že Počítačový kurz pro 

začátečníky a seniory začne probíhat v měsíci září  s ohledem na to, že počítačová učebna 

se nachází v budově ZŠ a nelze předvídat podmínky nařízení vlády spojené s přísnými 

hygienickými předpisy s možnou druhou vlnou pandemie. Prosíme o shovívavost a v 

dalším čísle zpravodaje vás budeme informovat o možnosti se přihlásit do tohoto kurzu, 

který by měl probíhat v zimních měsících. 

 

 Věděli jste, že v Keni mají brýle hodnotu ročního platu? Proto jsme se v měsíci červnu 

zapojili do charitativní akce s názvem „Darujte brýle lidem, kteří je opravdu potřebují, 



ale nemohou si je dovolit“. Tuto sbírku organizuje Lions Club Internation a sběrná místa 

v Tiché byla na OÚ Tiché, v ZŠ Tiché a MŠ Tiché. A jaká bude cesta brýlí? Staré 

dioptrické, ale i sluneční brýle pošleme na pražskou centrálu Lion Clubs International. 

Dále poputují do centra pro distribuci brýlí v italském Turíně, kde proškolení dobrovolníci 

brýle třídí dle dioptrií, následně vyčistí a zabalí. Brýle jsou pak rozděleny na jednotlivá 

distribuční místa (zejména v chudých zemích Afriky a Asie), kde dobrovolníci provedou 

měření zraku u potřebných lidí a předají brýle k užívaní. Touto cestou děkujeme Vám 

všem, kteří se zapojili do této sbírky. 

 

V případě zájmu či jiných otázek kontaktujte Danu Kocourkovou na tel: 739 067 169 

nebo piště na e-mailovou adresu tichanekos@email.cz . 

 
 

 
 



KVETOUCÍ TICHÁ 2020 

  Spolek Tichánek pod záštitou starostky obce Tichá  

        vyhlašuje I. ročník soutěže  

  určenou všem občanům obce Tichá  
  
 

 

 

 

 

 

 

        Kategorie:   

                                                                                             

         1.    BALKÓNY A OKNA V BYTOVÝCH DOMECH                                

2.    BALKÓNY A OKNA V RODINNÝCH DOMECH 

3.    TRUHLÍKOVÁ VÝZDOBA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

 

  Ceny: 
           V každé kategorii budou vybráni tři vítězové, kteří obdrží    
           poukázky na libovolný nákup v prodejně zahradnických potřeb 
           MORAGRO Frenštát p. R. 
 

           1. MÍSTO - POUKÁZKA NA  1.000 KČ 

 2. MÍSTO - POUKÁZKA NA 600 KČ 

           3. MÍSTO - POUKÁZKA NA 400 KČ 

Vyhodnocení a předávání cen proběhne v měsíci září 2020. 
Vítězné fotografie budou zveřejněny v Tichavském zpravodaji. 

 

Návrh na ocenění bude obsahovat jméno majitele výzdoby, jeho kontaktní adresu, tel. 
kontakt a uvedení soutěžní kategorie. 
 

Své návrhy odevzdávejte do 31. 8. 2020 osobně na OÚ Tichá, 
dle úředních hodin nebo na email: tichanekos@email.cz. 

 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Komise pro mládež a sport  
Z důvodu deštivého počasí byl „Pohádkový les“ přesunut na závěr školního roku, tj.   

30.6.2020.    

Srdečně zveme všechny děti s rodiči. Tento druhý ročník bude zase o kousek lepší než ten  

předešlý a čeká na vás překvapení v lese a pohádkové bytosti. Těšíme se na Vás a 

doufáme, že se počasí umoudří a společně si to dobrodružství užijeme. Více informací na 

plakátu: 

 

mailto:tichanekos@email.cz


 

 

Pohádkový les 
30.6.2020  

Od 14 do 17 hodin 
 

Čeká nás odpoledne plné hádanek, úkolů a luštění 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotbalovém 

hřišti v Tiché 

máme sraz!!! 

 Bude Vás čekat vytyčená 

trasa s místy, kde budou 

hádanky, které budou 

obsahovat slova pro 

vyluštění křížovky… 

 …a překvapení na trase!!! 

         (novinka tohoto ročníku) 

 Každý, kdo se zúčastní, 

dostane mapu a instrukce, 

jak má projít jeden 

z vybraných okruhů. 

Dva okruhy: 

Pat (kratší) 

Mat (delší) 

Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá 

pořádá 

druhý ročník akce pro děti a rodiče 

Obec Tichá 



 

 

 

 

Po nelehkém období, kdy jsme se nemohli kvůli koronavirové 

situaci scházet, opět plánují zahrádkáři svoji činnost. Koncem 

května proběhla brigáda v sadu a začali jsme prořezávat staré 

stromy, myjeme okna v Domě zahrádkářů a uklízíme také tam. Naše 

okna jako obvykle zdobí muškáty. Tradiční vaječina zahrádkářů 

proběhla ještě v komorním duchu, mnozí členové se ještě po "rouškových časech" 

obávají společného posezení. Už ovšem zvažujeme, zda v srpnu uskutečníme 

plánovaný výlet zahrádkářů a posezení u kytary.  
 

 

 

Rouška píše dějiny 
 

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko 
srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je 
jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.  
 

Kousek látky rozličných tvarů, barev i 
vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, 
kolegy, všechny kolem a v důsledku i 
nás samotné. Do našich pamětí se 
vrylo notoricky známé heslo“ „moje 
rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání 
mě.“ Kousek látky, který stmelil 
národ a ukázal kolik solidarity a 
ochoty pomoci druhým v nás je. 
Jako symbol doby si zaslouží 
pozornost současníků, ale i příštích 
generací.  

Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie České 
republiky a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může zapojit každý. 
Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se vzkazem policistům či 
konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším 
budoucím generacím.  
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou 
rouškou pro hrdiny.  
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 
453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České pošty je až do 
odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném obalu a jsou 
označeny nápisem „Roušky“. 
 
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ 

 

 



Léto a prázdninový čas 

 
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci mimo školní 

lavice již od jara, své školní povinnosti si však musí plnit.  A proto se již většina z nich těší na 

letní prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči anebo také bez nich.  

I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na 

bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na to, že děti budou mít 

spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat zbytečně v jejich 

dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické přípravky, 

které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy 

nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního věku, 

moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene 

na rizika, které se špatným zacházením souvisí. Měli bychom také děti upozornit, že plynové a 

elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si 

palačinku, ať raději počkají na rodiče.    

 K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci si 

špekáček“ do přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady pro 

rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištích: 

 oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby, 

 nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

 nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo 

extrémního sucha, 

 nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

 mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro 

případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 

 nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně 

(nebezpečí vznícení šatstva), 

 do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od 

sprejů apod.), 

 oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 

 oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho 

samovolné rozhoření. 

Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. 

 

Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může být za bouřky 

obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat 

spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká 

údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na 

rozlehlé pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů 

doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či větve. Děti se rovněž na svých 

prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a 

opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., 

kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. 

V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti 

nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně 

varovat. 

 



Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do 

vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou 

prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které 

sousedí se silnicí. Během několika sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo pod koly 

jedoucího auta. Seznamte děti s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte 

koupit ochranou cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let povinná. 

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek 

volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se 

jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před 

nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných 

událostí. 

Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územní odbor Nový 

Jičín 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

Okrašlovací spolek Rozhledna v Čeladné vydá na podzim 2020 knihu 
 

„Znamenití lékaři v českých zemích“ 
 

  Kniha bude vydána jako veřejný 

příspěvek k mnoha poděkováním 

lékařům a zdravotnímu personálu 

naší země v této (stále ještě 

nekončící) době koronavirové. 

Podkladem knihy bude 120 

zajímavých lékařských příběhů, 

které jejich autor, Petr Andrle, 

pravidelně zveřejňoval každou 

středu v letech 2017 – 2020 na 

webu Neviditelný pes Lidových 

novin. Texty, charakterizující dobu 

posledních několika staletí, doznaly 

značných úprav. Jejich nadtitulky 

ponesou jméno lékaře, o němž 

bude řeč, a titulek bude 

charakterizovat jeho hlavní přínos 

pro lékařskou vědu. Navíc kniha bude doplněna jmenným rejstříkem a texty a snímky historika 

architektury doc. Ing. arch. Zdeňka Lukeše o znamenitých stavbách léčebných ústavů z dob Rakouska-

Uherska a První republiky. Text doprovodí celkem přes 500 snímků a podobizen. Kniha bude mít asi 600 

stran formátu B5, obálka bude barevná, uvnitř snímky černobílé.  

Protože vydání knihy je zamýšleno jako poděkování dnešním lékařkám i lékařům, kteří úspěšně kráčejí 

ve stopách svých znamenitých předchůdců, kniha nebude na prodej. Spolek ji bezplatně věnuje 

zdravotnickým zařízením, školám a lékařským fakultám. 

Za tím účelem vyhlásil vydavatel sbírku, potřebnou k vydání knihy. Podporovatelé budou uvedeni v tiráži 

knihy (pokud budou souhlasit) a přispět mohou jakoukoli částkou na účet 186 745 03 59/0800. Variabilní 

symbol datum odeslání bez interpunkce, příklad: 20052020. Děkujeme za pochopení a pomoc.  

Adresa vydavatelství: MORAVSKÁ EXPEDICE
®
, Čeladná 711, 739 12 Čeladná;  

tel. +420 558 431 835; +420 724 100 646, e-mail: ondrejnikrozhledna@seznam.cz. Web spolku: 

https://www.ondrejnikrozhledna.cz/ .       

 

mailto:ondrejnikrozhledna@seznam.cz
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*********************************************************************** 

 

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 
červenci a srpnu 2020: 
 

70 let Alena  Žabková 

 

75 let Ludmila  Piskořová 

 

80 let Milena  Halamová 

  Ludmila  Pargačová 

 

85 let Marie  Janotková 

 

86 let Marie  Šablaturová 

 

87 let Aurelie  Mikolášová 

  Karla  Pospíšilová 

 

90 let Kamila  Dovalová 

    

91 let Ludmila  Hyklová 
  

*********************************************************************** 
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. 

 

 

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

 

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy  
Stálá muzejní prezentace v podobě moderních expozic věnovaná minulosti, tradici, kultuře 

a přírodě Frenštátska.  

 

Otevírací doba:  úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

sobota a  neděle 9.00 – 15.00 

www.muzeum-frenstat.cz 

mailto:obecni.urad@ticha.cz
http://www.muzeum-frenstat.cz/


 
 

 
 



 

 

Komise pro mládež a sport  

 Velmi nás těší každoroční zájem o oblíbené taneční kurzy, a proto ani v letošním roce nechceme 

kurz vynechat. Již nyní můžete zasílat předběžné přihlášky na email sportovní komise 

sportovnikomiseticha@centrum.cz. Platba za úhradu kurzu proběhne až od začátku září 

s ohledem na aktuální vývoj situace spojené s možnou druhou vlnou pandemie nemoci covid-19. 

Tanec je jen zábava, pojďte se i Vy bavit. Taneční lekce se vám stanou příjemným zpestřením 

pátečního večera. Ve všech lekcích zažijete spoustu legrace a zábavy. Mnozí z Vás si 

připomenete své první taneční kroky, které jste se naučili na střední škole, ale také zdokonalíte 

své aktuální taneční dovednosti. 

V kurzech je prima atmosféra plná zábavy, naši taneční mistři jsou nejen profesionálové v tanci, 

ale i dobří baviči. 

Tanci zdar😊 
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         Starosta SDH v Tiché  

     zve srdečně spoluobčany na 
 

     slavnostní posvěcení 

         praporu sboru 
 

           v neděli 30. srpna 2020 

 

během tradiční mše v místním 

kostele. Součástí je slavnostní 

průvod s hudbou.  
 

Toto pozvání je poděkováním našim 

příznivcům, kteří přátelsky přispěli 

během krmášové sbírky. 
 

 

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 
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