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„Obec občanům a občané obci“ 

 

Tento způsob roku zdá se mi poněkud podivným .... 

Vážení občané, 

ač bych chtěla hýřit pozitivismem, který bych vám ráda předala, není radno se moci přetvařovat. 

Je cítit z většiny z nás, že v nás hřímá určitá větší či menší míra nejistoty, která vyvěrá z okolností  

a dalšího průběhu mnoha aspektů, jak se budou následující měsíce vyvíjet, a s tím se odvíjet běžné 

věci kolem nás, nejen ekonomika. 

Drobní podnikatelé, zaměstnavatelé i zaměstnanci by rádi činili vše tak, jak měli zažito, naučeno, 

dlouhodobě naplánováno, často i zasmluvněno, ale nynější doba nás nutí plány často měnit z hodiny 

na hodinu.  

Nikomu to není příjemné, ale musíme se s tím smířit.  

Tato nestabilita možnosti predikce se projevila i v pořádání akcí pro nás - vás - pro lidi. Bylo již více 

kulturních představení a jiných společenských, sportovních i vzdělávacích akcí včetně tradičního 

krmáše u nás v obci, které se nemohly uskutečnit, a to např. dokonce ani v náhradním termínu.  

Je nám to líto, ale musíme se s tím smířit. 

Přeji vám všem, abyste v co největší míře a co nejdříve mohli dělat vše tak, jak jste byli zvyklí, jak 

vám vyhovovalo a jak vám svědčilo. Je to přání, avšak přání ne splnitelné z hodiny na hodinu. Bude 

to dlouhodobější proces, o který se do jisté míry zasloužíme každý z nás a určitou dávkou energie.  

Ale věřte, každý z nás má v této chvíli potenciál přispět k tomu, aby přání bylo splnitelnější a vše 

bylo optimističtější, neboť „jsme v tom spolu“. 

a s tím se musíme smířit       . 

Přeji vše dobré,  
                                Mgr. Michaela Štefková, starostka obce 



 

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n. O.,   
v měsících listopad a prosinec 2020 - vždy středa, sudý týden: 
listopad         11.11.2020       25.11.2020 
prosinec       9.12.2020       23.12.2020 
 
!!! SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (popelnic) NA PŘELOMU ROKU 2020-2021 !!! 
Vzhledem k tomu, že rok 2020 končí kalendářním týdnem 53. (což je týden lichý) a svozy jsou 
prováděny každou sudou středu, bude prodleva mezi svozy 3 týdny namísto 2 týdnů.  
Poslední svoz v roce 2020 proběhne 23.12.2020 a první svoz v roce 2021 bude proveden 
až 13.1.2021.  
V případě, že by Vás zasáhl nedostatek místa ve Vaší popelnici, bude možné si na OÚ v Tiché 
vyzvednout pytel s potiskem naší svozové firmy AVE. Tento pytel následně můžete umístit vedle 
popelnice dne 13.1.2021 a svozová firma jej odveze. Bude-li odpad v jiné nádobě či pytli, 
svozová firma není oprávněna tento odpad odvézt! Pytle si můžete vyzvednout od 1.12.2020 
na OÚ v Tiché. Přesto apelujeme na řádné třídění všech komodit do sběrných nádob 
v obci. Děkujeme za pochopení. 
 

 ŠTĚPKOVÁNÍ: 
Ve dnech 9.–13.11.2020 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 do 4.11.2020 na tel. č. 556 858 128, případně email: obecni.urad@ticha.cz.    

  
 Žádáme vlastníky nemovitostí sousedících s místními komunikacemi, aby provedli před 

zimou ořezání stromů a keřů, aby se zabránilo poškozování techniky firmy vyvážející 
komunální odpad a zajišťující zimní údržbu. Dále žádáme o NEPARKOVÁNÍ vozidel v těsné 
blízkosti místních komunikací, kde při zimní údržbě – shrnování sněhu – může dojít ke kolizi! 
 

 Česká pošta, s.p. upozorňuje občany, že s platností od 1.10.2020 došlo u provozovny 
České pošty v Tiché k trvalé změně hodin pro veřejnost, a to následovně: 
pondělí, středa            15:00 – 18:00 hodin 
úterý, čtvrtek, pátek     08:00 – 11:00 hodin 

 

P O Z V Á N K A 
na zasedání Zastupitelstva obce 

ve středu 11. listopadu 2020 od 17 hodin v Kulturním domě v Tiché. 
 

Program bude upřesněn na pozvánce zveřejněné na úřední desce obecního úřadu a na webu obce. 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


 

 
PODĚKOVÁNÍ 

 

Obec Tichá a tichavský Sbor dobrovolných hasičů děkují panu Ivo MILICHOVI, sídlem 
Štramberk, za provedení revize zdvihacího zařízení určeného pro sušení hasičských hadic 

v místní hasičárně a těší se na budoucí vstřícnou spolupráci. 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA o akci podpořené z dotačního titulu MMR 
 

Obec Tichá převzala v říjnu od firmy COLMEX s.r.o. dokončené hřiště - „Venkovní fitness“ 
s osmi venkovními posilovacími stroji včetně informační tabule s provozním řádem, 
vybudované v areálu fotbalového hřiště v lipovém háji poblíž 
správní budovy. Celkové výdaje činily cca 203 tis. Kč, přičemž 
projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro rok 2020, a to ve výši cca 142 tis. Kč.  
 

Věříme, že sportoviště s protahovacím zařízením určeným k rehabilitačním a uvolňujícím cvičením, 
přispěje k příjemné aktivní relaxaci na čerstvém vzduchu a k protažení celého těla. 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U S N E S E N Í 

zasedání č. 14 Zastupitelstva obce Tichá 
konané dne 16. 9. 2020 v kulturním domě od 17:00 hod. 

 
 
14/225 Zastupitelstvo obce Tichá určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Mikesku a pana Aleše 
Kociána, zapisovatelkou paní Markétu Hložankovou. 
 
14/226 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje program zasedání. 
 
14/227 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí kontrolu usnesení č. 13 ze dne 12.08.2020. 
 
14/228 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje konání rychlostní zkoušky Hukvaldy motoristického 
podniku VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ 2021, v katastru obce Tichá - Pružiny, v termínu od 26. do 28. 
března 2021. 
 
14/229 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje prodej pozemku parc. č. 1751/7 v k. ú. Tichá na Moravě 
o výměře 90 m2 panu *** za cenu ve výši 150 Kč za 1 m2, plus náhrady poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí a geometrický plán a pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy dle návrhu. 
 
14/230a Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje pořízení nové lesnické techniky - traktoru. 
 
14/230b Zastupitelstvo obce Tichá pověřuje starostku obce prověřením možnosti i jiného druhu 
financování s ohledem na obecní rozpočet (získání dotace). 
 
14/230c Zastupitelstvo obce Tichá pověřuje starostku obce k následnému uzavření kupní smlouvy 
dle nejvýhodnější nabídky. 
 
14/231 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje rozpočtové opatření č. 15. 
 
14/232 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje smlouvu o nájmu části nemovité věci s Městem Frenštát 
pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, DIČ CZ 00297852, 
jejímž předmětem je pronájem 1 m2 pozemku parc. č. 1830, zastavěná plocha a nádvoří, na dobu 
neurčitou, a to z důvodu umístění antény varovného systému obce Tichá. 
 
14/233 Zastupitelstvo obce Tichá přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s 
uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, DIČ 
CZ70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, v maximální výši 54,82% celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Chodníková tělesa - dolní konec obce 
Tichá". 
 
14/234 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí rozhodnutí starostky obce č. 219-234/2020/1. 
 
14/235a Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro posouzení návrhu 
na vyřazení majetku ve správě obce ze dne 26.08.2020 a 15.09.2020. 
 
14/235b Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky a povinuje 
zastupitele obce k připomínkování znění této Obecně závazné vyhlášky. 
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Paměti tichavské továrny, 2. díl 
zapsal Fr. Šrubař (1894-1974) 
(1. díl otištěn v Tichavském zpravodaji č. 6/2019) 

 

Po smrti Leopolda Parmy převzal vedení 
továrny jeho syn Josef Parma. Majetníky jsou 
dále všichni sourozenci Josefa Parmy a matka 
(vdova po Leopoldovi). Je zajímavé, podle 
jakého klíče byl majetek a výnos z něj rozdělen. 
Tak Josef Parma 3/9, matka 2/9, Oto 2/9, 
Leopold 1/9 a Štěpánka provdaná Reiserová 
1/9. Marie, jedna ze sourozenců, ve 
21 letech zemřela. No a pak, jak členů rodiny 
ubývalo, po úmrtí matky, Oty Parmy a jeho 
manželky, byly podíly úměrně upravovány.  
Josef Parma dokončil v r. 1918 elektrickou 

instalaci v továrně a ve svých obytných 

domech, též v úřednickém domě a hospodářské 

budově. Pro ten účel byl postaven nový 

elektrický generátor a elektrické akumulátory 

pro večerní a noční potřebu elektřiny. V tu dobu 

bylo též likvidováno staré vodní kolo a místo něj 

postavena nová Kaplanova vodní turbína.  

Po zániku vývozu bylo nutno stavy upravit na výrobu běžného hladkého zboží. Byly potíže jak 

v předělávání stavu, tak i v získávání nových odběratelů. Následkem toho kolem r. 1922 pracovalo 

se delší dobu omezeně, 5 dnů v týdnu a nějakou dobu i 4 dny v týdnu. V tu dobu bylo též 40-50 

dělníků ze zaměstnání propuštěno. Pak v r. 1924 přišla vojenská zakázka a pracovalo se 

v nastaveném čase do 10 hodin večer. To trvalo asi ¾ roku. Na to, od r. 1926, se dělalo většinou na 

objednávkách pro Baťu. Bylo to nevzhledné vigonové zboží, říkalo se, že na podšívky do bot, které 

se v úpravně muselo silně škrobit, aby se zakryly jeho nedostatky. Stejně po celou dobu této výroby 

přicházely stále reklamace na špatnou jakost od firmy Baťa. 

Mimo to se ovšem vyrábělo i jiné zboží, mimo jiné též barevné zboží pro Balkánské státy i Turecko. 

Zboží bylo barvené v provizorní menší barevně, v továrně pro ten účel zařízené. Celková výroba ale 

značně poklesla. 

Kolem r. 1928 upozorňují orgány živnostenského inspektorátu na vadné zdivo v objektech tkalcovny. 

Jsou vážné obavy, aby nedošlo k dalšímu uvolnění zdí.  Aby se tomu předešlo, byly tyto vadné 

objekty zpevňovány a zajišťovány železnými kotvami (ankry) příčně od střechy až pro přízemí. Celá 

tato akce chvění sice zmírnila, ale úplně nezamezila. Proto byla část tkalcovny, asi 160–170 stavů, 

přestěhována do přádelny do jedné haly, která musela být pro ten účel zvlášť upravená pro pohon 

těchto strojů. Celá věc měla různé nedostatky při provozu. Převážení osnov z Tiché do přádelny 

dosti vzdálené, hotové výrobky zase zpátky do Tiché do úpravny, navíc pak neshody při placení 

pohonu aj. Nakonec pak se mluvilo, že přádelna tyto místnosti potřebuje pro rozšiřování závodu 

a stavbu nové barevny. Udivuje, že o tom nevěděli předtím. A tak tedy za necelé 2 roky se všechno 

i se zařízením převáželo zpátky do Tiché. To bylo v r. 1929–1930. I potom se pracovalo v tkalcovně 

dál, ovšem v omezeném stavu. V r. 1932 pak byl živnostenským inspektorátem dán příkaz, chce-li 

majitel, aby továrna zůstala v provozu, musí přizpůsobit továrnu na výrobu jiného artiklu lehčího, ale 

tkalcovna musí být zrušená. V r. 1933 zůstala továrna stát definitivně.  

Pozdější pak byly novější (zachovalejší) stroje rozprodány k použití, všechno ostatní včetně parního 

stroje prodáno do starého železa.  

Po úmrtí Josefa Parmy v r. 1948 byly i všechny budovy zbořeny a prodány jako stavební materiál. 

 



 

Bělírna a úpravna na tu dobu, totiž před první válkou, byla poměrně dost dobře zařízena. Byly tam 

3 kotly na vyvařování, 2 stroje prací (máchací), 2 stroje namáčecí, 2 stroje chlorovací, dále několik 

strojů na modření a škrobení, těžký tříválcový kalandr vytlačovací s povnáčem, napínací stroj 

(Streckmaschine), 3 lešticí stroje aj. V bělírně také 3 barvící stroje.  

V mandlovni 2 veliké těžké mandle (klady), řada převinovacích strojů, jeden pětiválcový Kalandr, 

těžký vodní lis na 700 atm a 2 kropicí stroje. 

V sušírně se sušilo - v jednom díle zavěšováním zboží, tato místnost byla kolem 20m vysoká a pod 

prostupnou podlahou byly parní radiátory pro vytápění. Zboží se nahoru vytahovalo výtahem a shora 

se věšelo. V druhém díle se sušilo sušicím strojem (Spannrahmem). Dál tam byla žehlírna s dvěmi 

stroji. Bylo to zařízení s pěti měděnými válci 2 m šířky a 180 mm, které se otáčely a byly zahřívány 

párou. Zde se žehlily pikety, polopikety a některé těžší zboží.  

A konečně česárna s 3 česacími stroji a strojem opalovacím. Jelikož voda z místní říčky Tichávky 

neodpovídala svým složením pro potřebu bělírny, byla v r. 1900 u potoka „Dluhý“ pořízena sběrná 

studna, která zachycovala vodu jak z tohoto potoka, tak i z okolní nížiny. Z této studny byla voda 

vedena dřevěným potrubím o vrtání 120 mm směrem do Tiché. U lesa Polachy toto potrubí ze země 

vyúsťovalo a pak již otevřený příkopem vedlo do rybníku přes filtraci, kde se voda čistila při deštivém 

počasí. Potrubí bylo skoro 1 km dlouhé a procházelo v kopci mezi nížinou v „Dluhém“ a Tichou. 

Kopec je dosti značný, takže na vrcholu kopce procházelo potrubí v hloubce 14 metrů. No na tehdejší 

dobu pěkná práce. Z rybníku potom se voda sváděla samospádem normálním potrubím do továrny. 

Teď ale, vlastně již několik roků, vodovod nefunguje. Zašel stářím. 

V úpravně a bělírně se zpracovalo mimo domácího zboží též pro frenštátské zákazníky Bumbalu, 

Michnu, Kostelníka a Polacha, potom pro Čeladnou i z Rožnova a konečně pro některé závody 

z Místku a Frýdku. 

V celé továrně bylo zaměstnáno asi 160-170 dělníků. Pracovní doba před první válkou byla 

od ½ 6 ráno do 8 hodin, potom po půlhodinové přestávce od ½ 9 hodin do 12 hodin, od 12 hodin do 

1 hodiny byla polední přestávka a od 1 hodiny se pracovalo až do 6 hodin večer.  

Tkalci pracovali v úkolu. Výplaty byly za 14 dnů. Tkadlec vydělal za 14 dnů podle druhu práce 

15–22 k. Byly vzácné vyjímky, vydělal-li tkadlec 25 k za čtrnáct dnů. V bělírně se v úkole pracovalo, 

ale mzdy byly úměrné mzdám v tkalcovně. To bylo kolem r. 1912. Předtím byly výdělky mnohem 

nižší. Na vánoce dostávali dělníci jako nadílku 3 – 5 m plátna podle délky zaměstnání. Nemocenské 

pojištění bylo závodní. Sráželo se 2% ze mzdy. Při onemocnění se vyplácelo 60% z poslední 

14-denní mzdy. Kontrola nemocných byla přísná, nemocný byl jenom ten, kdo opravnu ležel na 

lůžku. Nepamatuji se, ale též ani u ostatních nejstarších dosud žijících dělníků se mi nepodařilo 

zjistit, jak dlouhou dobu trval nárok na vyplacení nemocenského.  

A aby se mělo každý rok o čem mluvit, uspořádal továrník vždy v zimě některou sobotu pro dělníky 

fabrický bál, kterého se také sám účastnil. Dopoledne se šlo do kostela a z kostela do hostince na 

Fojtství, hostinec byl továrníkův, no a tam se pak tancovalo celý den i celou noc. Každý účastník 

dostal 2–3 piva, i nějaké lihoviny. I lihoviny pro tento hostinec se vyráběly studenou cestou ve 

sklepích pod strojovnou v továrně. Jídlo při této zábavě sobě ale každý musel zaopatřit sám. Veselo 

sice bylo obzvlášť, když se něco vypilo, ale ušlou mzdu za protancovaný den továrna nehradila.  

Po první válce v r. 1920 byla v závodě ustavena odborová organice soc. demokrat. Čítala asi 

50 členů. Důvěrnicí této organizace byla Marie Boháčová, dosud žijící ve Frenštátě. Ústředí této 

organizace bylo v Brně, kde se též členské příspěvky posílaly. Když ale v r. 1922 se začalo v továrně 

pracovat omezeně a též asi 50 dělníků bylo propuštěno, žádali členové organizace ústředí, aby 

někdo z Brna přišel tuto záležitost s továrníkem projednat, případně upravit. Ani po dvou dalších 

urgencích se nikoho z Brna nedočkali. Členové tímto znechucení, odmítli další členství 

 



a samozřejmě i placení příspěvků. Celkem tato organizace působila v závodě necelé dva roky. 

K další organizaci pak už nedošlo. 

Všichni tři bratři Parmové, třebaže měli svá výstavná obydlí v Tiché, se kromě pravidelné nedělní 

návštěvy kostela s místními obyvateli nestýkali a do žádných společností nechodili. Neměli-li doma 

hosty, jezdili do divadla, do společnosti a do kaváren do Nového Jičína. V počátcích koňmi v kočáře, 

později auty. I v Novém Jičíně měl Josef Parma dům a v něm též textilní prodejnu. Též se jezdilo do 

Starých Hamer, kde měl továrník pod Lysou horou vilku s velkou zahradou. Ze všech sourozenců a 

bývalých majitelů žije dnes pouze Štěpánka Reiserová ve Švýcarsku. Zajímavé je, že ze všech čtyř 

sourozenců Josefa, Leopolda, Oty a Štěpánky není žádných potomků. Nikdo z nich neměl děti. 

                                                                                                                            Tichá 25.5.1948   

 

Komise pro kulturu a historii obce Tichá informuje… 

 

V pondělí 14. září 2020, kdy na den uplynulo 

83 let od úmrtí prvního československého 

prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka, se sešli 

lidé před budovou ZŠ Tichá k slavnostnímu 

znovuodhalení pamětní desky.  

Místostarostka Mgr. Dana Kocourková 

připomněla, že dne 7. března 1930 se dožil 

Tomáš Garrigue Masaryk osmdesáti let, a právě 

při této příležitosti tehdy občané a vedení obce 

Tichá se rozhodlo uctít jeho památku a nechali 

vyrobit pamětní desku, kterou zasadili do budovy 

základní školy v Tiché. Deska však byla 

odstraněna za druhé světové války na příkaz 

protektorátních úřadů. Nyní zhruba před rokem 

se našla na místní faře. Byla poničená a časem 

ztratila lesk. Obec ji nechala renovovat. Nyní, po 

devadesáti letech, se pamětní deska vrací na 

původní místo budovy základní školy v Tiché. 

Slavnostně odhalil desku čestný host, pan 

Lubomír Sazovský, člen předsednictva 

Masarykova demokratického hnutí v Praze 

a Kopřivnici a paní ředitelka ZŠ Tichá Mgr. Lucie Dobiášová.  

Zastupitel a kronikář p. Vratislav Zeman doplnil, že v roce 1938, ke dvaceti letům republiky, byl 

v zahradě školy odhalen pomník s Masarykovou sochou v životní velikosti. V roce 1953 ale 

vyznavači tehdejšího režimu sochu zničili. Socha byla svržena do Tichávky a došlo k jejímu zničení. 

Zachovala se jen hlava, a to díky občanu Kopelcovi, který ji zakopal ve své stodole. Tam přečkala 

desítky let a v roce 1990 byl pomník s torzem hlavy odhalen na školní zahradě.  

O slavnostní atmosféru pondělního odpoledne se zasloužil kvintet Špačkovi. Po státní hymně, kterou 

zahráli a zazpívali členové rodiny Špačků spolu s panem Josefem Fojtíkem, se přítomní následně 

odebrali do sálu kulturního domu na přednášku a besedu p. Lubomíra Sazovského. V 17:00 hodin 

byla slavnostně ve výstavní síni zahájena výstava „Masarykův odkaz“, kterou zapůjčilo 

Masarykovo demokratické hnutí v Praze. Tento spolek se již třicet let snaží, aby se myšlenky a odkaz 

pana prezidenta šířily i nadále, protože jsou platné i v dnešní době. Tuto putovní výstavu lze 

shlédnout dle otevíracích hodin až do konce tohoto roku. 



 
 

 
 

Komise pro kulturu a historii při OÚ Tichá 

 

Komise pro mládež a sport obce Tichá informuje… 

VÝŠLAP NA JAVORNÍK 

Letošní výšlap na Velký Javorník pořádaný Komisí pro mládež a sport Tichá připadl na datum 27. 
září 2020. Počasí se v ten den slitovalo a jelikož nepršelo a nebyla ani moc velká zima, šlo se skvěle! 
 

Cestu jsme si zpříjemnili kvízem, který všem otestoval znalosti jak o Javorníku, tak o přírodě. Po jeho 

vyluštění děti dostaly malý dárek a oplatek. Dospěláci se odměnili kávou či pivem      . Po výstupu 

na rozhlednu dost foukalo, ale vítr rozfoukal všechny mráčky, takže jsme se všichni pokochali 
krásným výhledem na okolní i vzdálenou krajinu.  
                                                                       
I přes nepříliš velkou účast jsme si krásné odpoledne velmi užili. Na závěr je třeba vyzdvihnout 
nejmladší účastníky, kterým bylo třeba jen 2,5 let a nebo naopak starší již v důchodovém věku, jenž 
kopec bezproblémově zdolali bez jakéhokoliv tréninku… Všichni slíbili, že příští rok půjdou znovu, 
tak neváhejte a pojďte se také přidat ke krásně strávenému nedělnímu odpoledni. Těšíme se na Vás 
všechny opět příští rok a doufáme, že nás půjde mnohem víc… 



 

Běh o pohár starostky 2020 
 
V pátek 2. října proběhla akce pořádaná komisí pro mládež a sport při OÚ Tichá s názvem „Běh o 
pohár starostky v Tiché“. Prakticky celý týden před akcí nám počasí ukazovalo svou odvrácenou tvář 
a sluneční paprsky jsme celý týden neviděli a z oblohy nás téměř bez přestávek skrápěl déšť. 
Nevíme, kdo nám pomohl, ale nakonec se počasí umoudřilo a po deštivém týdnu nám příroda 
ukázala, jak vypadají sluneční paprsky a celé sportovní klání bylo zalité sluncem. A to byl asi důvod 
proč nakonec přišlo velké množství startujících i diváků od dětí z mateřské školky až po prarodiče. 
Běhu o pohár starostky se nakonec zúčastnilo 127 běžců. Předškolních dětí se zúčastnilo 27, z toho 
14 holčiček a 13 chlapečků. V kategorii děti školou povinné se zúčastnilo 33 dívek a 45 chlapců. 
V kategorii rodiče se zúčastnilo 20 běžců, kde muži převládali v poměru 15:5 k ženám. A protože 
nás rodičů nebylo mnoho, tak pojďme našim dětem příkladem a příští rok se více zapojme, ať je nás 
více, a naše děti vidí, že jde hlavně o to se zúčastnit a pobavit se!!! 
 

Pro vítěze byly připraveny malé odměny a poháry pro první tři umístěné. Celkem jsme rozdali 

65 pohárů ve 24 kategoriích. 

Kategorie dívky/ 
        
/ženy 

chlapci/ 
           
/muži 

Předškolní děti  14 13 

1.-5. třída 22 38 

6.-9. třída 11 7 

Dorost 1 1 

Rodiče 5 15 

 



 
Děkujeme všem zúčastněným za ochotu poprat se s časem a svými kamarády/kamarádkami a do 
příštího roku se na vás všechny znovu těšíme a pevně věříme, že nás bude opět o trochu více. 
 

DRAKIÁDA 

Drakiáda, která se měla původně konat 25. října 2020, byla z důvodu nouzového stavu a opatření 
s tím spojených ZRUŠENA.  Děkujeme za pochopení. 

 
Za Komisi pro sport a mládež – Aleš Kocián 

 
 

 
Komise životního prostředí obce Tichá informuje… 
 

Ukliďme Tichou 
 
Pravidelná úklidová akce „Ukliďme Česko – Ukliďme Tichou“ v naší 
obci proběhla 19. září 2020 za velmi pěkného počasí, které přilákalo 
přes 40 dobrovolníků.  Dobrovolníci se sešli v devět hodin před 
obecním úřadem, kde byli rozděleni do skupin a následně jim byly 
rozdány pracovní a ochranné pomůcky. Po více jak dvou hodinách 
byly vybrané úseky dobrovolníky uklizeny a na trasách bylo 
připraveno k odvozu přes 40 pytlů s vysbíraným odpadem. Úklidová 
akce byla zakončena posezením s drobným pohoštěním pro všechny 
zúčastněné. Děti dostaly diplom, nálepku s logem akce, sladkost a 
nápoj. Touto cestou bychom rádi chtěli poděkovat všem, kteří se na 
úklidu podíleli, a věříme, že se přinejmenším ve stejném počtu 
setkáme i v dalších ročnících.  

 
 
Pokud Vám není lhostejné, v jakém 
prostředí žijete, budeme rádi, když 
se k úklidu naší obce přidáte 
v jarním období společně s námi.                                                        

 

 
 

Komise životního prostředí při OÚ Tichá  
 

 

 
Myslivecký spolek Hubert Tichá informuje… 
 

Myslivecký spolek Hubert Tichá dává občanům na vědomí, že z důvodu epidemiologických opatření 
se ruší „Zvěřinové hody“ na myslivecké chatě v Tiché, původně plánované na 24. října 2020, 
rovněž se nemůže uskutečnit „Svatohubertská troubená mše“ v kostele sv. Mikuláše v Tiché dne 
25. října 2020. Mše svatá bude sloužena za živé a zemřelé myslivce bez zpěvů a troubení. 
Zároveň se ruší „Hubertský večer“, původně plánovaný na 21. listopadu 2020 v kulturním domě 
v Tiché. 



Spolek Tichánek informuje… 
 

S radostí vám můžeme oznámit, že jsme za spolek Tichánek získali 
z grantového programu Plzeňského Prazdroje - Radegast lidem 2020 
finanční prostředky na zvelebení veřejného prostoru v obci Tichá na 
trase cyklostrasy Tichá - Frenštát p. R. v lokalitě ,,U Kříže“. Dále jsme 
získali finanční prostředky na přípravu nových brožur, které by 
obsahovaly informace pro občany Tiché i turisty o tom, co mohou v obci 
Tichá navštívit, jaká je historie obce i současné vyžití a život v obci. 
 
K veřejnému prostoru ,,U Kříže“ - Chtěli bychom navázat na doposud vytvořenou práci našich        
spoluobčanů a především práce p. Františka Vaňka, který z vlastní iniciativy a sám na své náklady 
se zasloužil o vznik několika dřevěných prvků nejen v této lokalitě. Za jeho dosud odvedenou práci 
a píli mu velice děkujeme. Na jeho práci bychom chtěli navázat a proměnit prostor v koncepčně 
ucelený prostor. Rádi bychom zde pořídili informační panel s mapou okolních vrcholů, protože lidé, 
kteří se na tomto místě zastaví z důvodu pohledu na krásná panoramata, nejsou většinou schopni 
správně vrcholy okolních hor pojmenovat, a to nás mrzí. Dále bychom rádi na toto místo přidali další 
mobiliář sloužící k odpočinku včetně stojanu na kola. Pro zpestření by měl být vybudován chodníček 
pro bosé nohy, slackline či houpací sítˇ. Pro všechny aktivity spojené s tímto projektem je zapotřebí 
spolupráce i široké komunity. Pevně proto věříme, že se s námi do některé z aktivit rádi zapojíte. 
První akcí tohoto projektu je veřejné setkání v místní knihovně v Tiché, které se uskuteční dne 
24. listopadu 2020 od 16:00 hod. Společně budeme pátrat po historii místa, vrcholcích jednotlivých 
hor a budete mít možnost přispět k návrhům a obsahu připravované brožury, kterou navážeme na 
brožuru vyhotovenou spolkem v roce 2012, tehdy za velkého přispění a mnoha hodin práce paní 
Pavlíny Stanečkové a Michaely Štefkové. Všichni jste srdečně na setkání zváni. 
 
V jarních měsících nás budou čekat komentované procházky pod vedením p. Radima Vaňka na 
téma lesnictví a dále se budeme zamýšlet nad správným ekologickým chováním lidí a vhodným 
způsobem zpracování potravin s p. Františkem Vaňkem z 
Českého zahrádkářského svazu. Po zimním období nás 
budou čekat společné brigády, vykleštění náletových dřevin 
či pomoc při přípravě bosého chodníčku. Pokud vše dobře 
půjde, předpokládané slavnostní otevření by mělo 
proběhnout pravděpodobně začátkem května 2021. Tento 
projekt je podpořen z Grantového programu Plzeňského 
Prazdroje. 

 
Ve dnech 22. až 25. září 2020 proběhl po jarní pauze opět BAZÁREK DĚTSKÝCH VĚCÍ, který 
pořádal spolek Tichánek ve spolupráci s OÚ Tichá. V prostorách kulturního domu bylo možné prodat 
nebo koupit věci na blížící se podzim a zimu. I přes některá svazující opatření se dostavila celá řada 
prodávajících i kupujících. Po skončení bazárku někteří lidé své neprodané věci darovali na charitu, 
čímž tedy i tak stále pěkné věci přijdou do potřebných rukou, za což děkujeme.  
Vše se mohlo uskutečnit jen díky velkému množství dobrovolníků, kteří bazárku věnovali svůj 
drahocenný volný čas. Tímto bychom chtěli všem zainteresovaným lidem také poděkovat za pomoc 
při organizaci. Pevně doufáme, že bude možné uspořádat další bazárek v jarním období a budeme 
moci pokračovat v této smysluplné akci. Výtěžek z této akce bude použit na další aktivity pořádané 
spolkem Tichánek. 

 
 
 
 
   
 
 
 



 

V měsíci září a říjnu 2020 proběhl projekt Vaření, které 
uzdravuje. Zúčastnění se na tříhodinovém kurzu dozvěděli 
od výživového poradce Ing. Bohdana Matwikova cenné 
informace z oblasti výživy, zdravého životního stylu a jak si 
v dnešní době udržet tolik potřebnou silnou imunitu. Hlavním 
tématem ale bylo praktické vaření z klasických dostupných 
potravin, kde společně účastníci kurzu uvařili pokrmy - pizzu, 
placičky a chléb bez mouky, boršč z červené řepy, dýňové 
a batátové hranolky. V jídlech převažoval tvaroh, vajíčka, 
lněná semínka, olej omega 3 a 6, ale například i na pizze 

nechyběla ani slanina      . Všechny tyto pokrmy splňovaly 

výživové normy. Kurz se zúčastněným moc líbil a do 
budoucna plánujeme navázat na tuto podařenou prospěšnou 
akci.  

 
Z důvodu zhoršující se epidemiologické 
situace byla akce k příležitosti Dne 
Země na ranči Horečky zrušena. 
V souvislosti s touto akcí byla již dříve 
vyhlášena výtvarná soutěž 
s enviromentální tématikou pro děti a 
mladistvé. Ukázky výtvarných prací 
můžete shlédnout na webových 
stránkách spolku a taktéž všechny 
výtvarné práce jsou k vidění ve výstavní 
síni v KD Tichá. Bylo velmi těžké vybrat 
nejlepší vítězné práce, a proto jsme se 
rozhodli, že všechny děti, které se 
zapojily do soutěže, dostaly odměnu. Dne 5. října 2020 byly předány odměny ve výstavní síni, kde 
pro menší děti byla připravena výtvarná dílnička a starší děti shlédly nynější výstavu 
o T.G. Masarykovi. 

 

Ve spolupráci s OÚ Tichá byl v letních měsících 
vyhlášen I. ročník soutěže Kvetoucí Tichá. V měsíci 
září předalo vedení obce na Obecním úřadu v Tiché 
poukázky vítězům. Všem oceněným gratulujeme 
a všem zúčastněným děkujeme za jejich práci. 
        
                                                                                      V případě zájmu či jiných otázek na spolek Tichánek kontaktujte:  

Mgr. Danu Kocourkovou  
tel: 739 067 169 nebo  

e-mail: tichanekos@email.cz 

 
Mateřská škola a základní škola v Tiché informují… 
 

Dne 15. září 2020 jsme přivítali v naší mateřské škole paní Cermanovou, certifikovanou lektorku 
první pomoci, která si pro děti připravila bohatý program zaměřený na první pomoc u dětí. Děti se 
naučily tři základní čísla IZS, zkusily si rovněž na medvídkovi a resuscitační figuríně podat první 
pomoc. Děti měly možnost povyprávět své zkušenosti s úrazem a na základě jejich sdělení se 
následně rozebíraly případné kroky, jak předcházet úrazům obecně, ale také jak si správně úraz 
ošetřit. Ke konci lekce si děti společně zazpívaly píseň s názvem „záchranka“. Dětem se lekce první 
pomoci líbila a doufám, že nabyté vědomosti jim budou k užitku. 
                                                                                                                   Mgr. Pavlína Buchtová, vedoucí učitelka MŠ 

 

mailto:tichanekos@email.cz


Zahájení školního roku 
 

V úterý 1. září 2020 jsme zahájili školní rok 2020/2021 v tělocvičně školy z důvodu nepříznivého 
počasí. Téměř všichni zaměstnanci a žáci školy přivítali 20 prvňáčků, kteří poprvé usedli do školních 
lavic. Třídní paní učitelkou žáků 1. třídy je Mgr. Ivana Bednářová. Slavnostního zahájení se rovněž 
zúčastnili zástupci školské rady a Unie rodičů. Celkem je na škole 90 žáků, z toho 48 chlapců a 42 
dívek. 
 

Po delší prázdninové pauze, díky COVID-19, jsme se všichni vrátili a doufáme v lepší zítřky. Ve 
vymalovaných třídách mají žáci a pedagogové nové skříně, které se postupně sjednocují s již dříve 
pořízeným nábytkem. Snad epidemiologická situace povolí a budeme se těšit nejen na školní 
povinnosti, ale také na různé soutěže, olympiády, besedy, koncerty, exkurze, výlety, focení, výuku 
plavání, prázdniny, státní svátky a mnoho dalšího. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již během září se škola zúčastnila: soutěže o nejrychlejšího běžce školy, cvičení v přírodě, cvičného 
poplachu, akce VZPoura úrazům, preventivního programu ZAPS a některé třídy již absolvovaly 
návštěvu knihovny či muzea ve Frenštátě p. R. Během října nás čeká sběr kaštanů a žaludů, 
zahájení činnosti kroužků v rámci tříd. Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, se mohou těšit na 
bohatý a zajímavý program, které si na celý rok naplánovaly paní vychovatelky Kateřina Kociánová 
a Veronika Pitrová. 

 
Soutěž o nejrychlejšího běžce školy 
 

V úterý 15. září uspořádala ZŠ Tichá soutěž o Nejrychlejšího běžce ZŠ a MŠ Tichá. Počasí nebylo 
moc příznivé, mraky zatažené, ale nezapršelo. Žáci všech ročníků základní školy a mateřské školy 
s nadšením soutěžili v běhu na 40 a 60 m. Zároveň se snažili vybojovat stupeň vítězů, diplom 
a sladkou medaili. Ceny se podávaly jak v dívčí, tak i v chlapecké kategorii. Celou soutěží se nesl 
duch soutěživosti a mezi žáky panovala dobrá nálada. 



 

Poděkování patří paní Kahánkové a panu Konečnému, kteří běžeckou dráhu z důvodu opravy 
fotbalového hřiště museli přesunout a připravit v náhradním místě NA TŮŇCE. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem vítězům a zúčastněným. Nyní nezbývá než se těšit na další ročník této úspěšné 
akce.                                                                                                                                      Kateřina Kociánová 

 
Komiks v knihovně 
 

Pro žáky čtvrtého ročníku základní školy v Tiché se čtvrtek 17. září 2020 nesl v duchu komiksů. Toto 
dopoledne strávili dvě hodiny v knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm. A to rozhodně nebylo marné. 
Ptáte se proč? 
Žáci moc dobře ví, že kresby nebo jiná zobrazení s doprovodným textem tvoří příběh. Takový, který 
se dobře čte. Teprve v knihovně poznali, že to není tak úplně jednoduché. Ve čtyřech týmech měly 
k předtištěným obrázkům na papíře do prázdných bublin dopsat text a dokončit příběh. V té chvíli 
zjistili, že se u toho musí hodně přemýšlet. Po dokončení děje si vybraný tým příběh zahrál. Kluci si 
po nasazení dívčích paruk museli naladit i dívčí hlasy. To se jim provedlo. Od té chvíle se navnadili 

čtvrťáci do čtení. Snad to dlouho vydrží      .                                                               Mgr. Darina Timková 

 
Projektový den v ZŠ Tichá pro žáky 5. třídy 
 

Tématem projektového dne byla kyberšikana, závažnost šikany jako takové a respektování 
osobností ostatních navazující na dlouhodobou koncepci dle ŠVP ZŠ v oblasti EVVO a počítačové 
gramotnosti, kdy se nové poznatky snažíme vhodně dávat do širších souvislostí s ostatními 
výchovně vzdělávacími strategiemi, a to v oblasti osobnostního, sociálního a morálního rozvoje 
a výchovy demokratického občana.  Žáci se učí zároveň vyhledávat informace, tyto pak zpracovávat 
a správně vyhodnocovat.  V oblasti kompetencí vedeme žáky k využívání kooperativních 
a komunikačních dovedností jako nástroje pro řešení problémů.  
Příprava projektového dne s odborníkem z praxe byla zaměřena na stanovení hlavního cíle, což bylo 
bezpečné chování na internetu, možnosti jednání s neznámým člověkem, ve druhé části pak způsob 
komunikace, šikana versus respekt a úcta.  
Všechny cíle byly žákům představeny hned v úvodu, kdy se jednoduchou praktickou ukázkou 
narazilo na nebezpečnost chování na internetu i mimo něj v jednání s cizími lidmi, následně využití 
až zneužití privátních dat a fotografií, eskalaci vydíráním. Žáci si vyzkoušeli asertivní způsoby 
jednání. Další část byla zaměřena na respektování ostatních, respektování odlišností (nošení brýlí, 
výška, síla, převaha skupiny a bezmocnost jednotlivce). Žáci se aktivně zapojili do her, většina si 
pak uvědomovala možné důsledky svých aktivit na internetu či mobilu.  
Učitelé i žáci si připomněli zásady bezpečného chování a jednání nejen na internetu a sociálních 
sítích, ale dostali podněty k využití her a filmu k edukaci. Vyzkoušeli si jiné způsoby sociální 
komunikace a kooperace, asertivního jednání, respektování pravidel stejně tak jako umění 
naslouchat.                                                                                                                             Marcela Žingorová  

 
Vzpoura úrazům 
 

Netřeba se obávat revolty, to jen VZP vyhlásila vzpouru úrazům a podporuje projekt prevence 
dětských úrazů, který spočívá v edukačních přednáškách přímo na školách. Jde o tým mladých lidí, 
kterým se během vteřiny obrátil celý život naruby. Po těžkém úrazu skončili na vozíku nebo se 
s následky vážných zranění celoživotně potýkají. 
Na setkáních a přednáškách se díky vlastním zkušenostem, trablům a pocitům snaží vysvětlit smysl 
bezpečného chování a jednání. Protože jim mnohdy hloupá chyba či nedostatek pozornosti způsobil 
celoživotní handicap. Na názorných příkladech a ukázkách si s žáky v ZŠ Tiché vysvětlili příčiny 
úrazů nebo skutečně vážných zranění, a také upozornili na jednoduchá pravidla bezpečnosti. Velmi 
poučným bylo sledovat, jak náročné je nastoupit či vystoupit z auta, pokud jste na vozíku. Jak velký 
počet malých úkonů je potřeba k sebeobsluze. Stejně tak si uvědomili, kolik času to zabere. Jak 
důležité je mít nablízku ochotné lidi, přátele. A nakonec i skutečnost, že skončit na vozíku 
neznamená skončit s aktivním životem. Žáci měli možnost nahlédnout do nabídky sportovních 
odvětví vhodných i pro handicapované. Stejně tak nahlédly i do kuchyně nebo koupelny upravené 
pro potřeby těchto lidí. 
 



 
Zajímavými otázkami jsme ukončili naše setkání a věřím, že tato interakce byla přínosná nejen pro 
žáky, ale i pedagogy. Pokud tento projekt ušetří trápení třeba jen jedinému člověku, má smysl. 
                                                                                                                                        Marcela Žingorová 
 

Druháci a geometrie v rovině a v prostoru 
V hodinách matematiky - rozeznáváme, pojmenujeme 
a vymodelujeme základní rovinné útvary (čtverec, 
trojúhelník, obdélník, kruh) a prostorová tělesa (kvádr, 
krychle, koule, válec, jehlan, kužel). Poznáváme 
geometrické útvary, které se nachází všude okolo nás. 
S papírem si hrajeme, překládáme, stříháme 

a vyrábíme třeba…čepice      .   
                                                                            Mgr. Lucie Dobiášová                                                                                       

 
                                                                                                                       
    

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

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 
listopad a prosinec 2020: 
 

85 let      Alois Knebl 
 

86 let      Miroslav Hopp 
               Ludmila Bílková 
 

87 let      Gizela Hegedüšová 
 

88 let      Jiřina Fojtíková 
              Marie Pargáčová 
 

89 let      Jarmila Hašová 
   
96 let      Dobromila Havláková 
  
************************************************************************* 

      50 let manželství  „ZLATOU  SVATBU“  oslavili 

                          Stanislava a Vlastimil Jiskrovi 

          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. 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


   

 



 



Reflexní pásku je možno si v otvírací době vyzvednout na Obecním úřadě Tichá. 



Topná sezóna je před námi 

I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si připomenout základní pravidla 

pro provozování a údržbu spalinových cest, vzhledem k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby 

při provozu komínů a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi 

spalinové cesty. 
 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může 

provádět?  
 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon 
připojeného 

spotřebiče paliv 

Činnost 
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

pevné kapalné plynné 

celoroční provoz sezónní provoz celoroční provoz sezónní provoz 

do 50 kW včetně čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

nad 50 kW 
čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců 

v kalendářním roce. 
 

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění 

v oboru kominictví. 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního 

technika spalinových cest. 

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření 

sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba. 
 

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, nejpozději  

do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce. 
 

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se 

spolehnout na odborníky. 
 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou 

linku 150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, 

omezte přístup vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle. Požár v komíně 

nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů 

je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 

Pozor! 

Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch 

k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče. 
 

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující 

osoby! 
 

Několik rad na závěr: 

- dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči, 

- spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno, 

- ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno nedokonalému 

spalování a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je častou příčinou otravy. 
 

Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti! 
nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 



  



         

 

 

 

 



 

Místní sdružení ODS Tichá 
 

 děkuje všem 108 voličům, 
 

kteří se rozhodli svým hlasem podpořit 
 

 koalici ODS a TOP 09 v letošních krajských volbách. 
 

Moc si Vaší důvěry vážíme.  
 

Odstartovali jsme změnu! 
 

 



 

Centrum alternativní léčby PROOMEGA ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Nabízí účinnou přírodní léčbu pomocí termomasážního certifikovaného přístroje CERAGEM, který léčí 
na základě zkušeností čínské medicíny. 
 

Přístroj CERAGEM odstraňuje: 

✓ bolesti zad a pohybového ústrojí 
 

Dále se dlouhodobě zabýváme: 

✓ léčbou civilizačních nemocí (vředových 
onemocnění žaludku a střev, cukrovky           a 
oběhového systému, atd.); 
 

✓ fytoterapií, gemmoterapií a enzymoterapií; 
 

✓ individuální nutriční terapií, určování vhodnosti 
potravin pro zdravý životní styl; 

 

✓ sestavováním individuálních jídelníčků při 
redukci hmotnosti. 
 

Vyšetření a poradenství lze objednat na: tel. 774 484 322 
nebo emailem: proomega@email.cz 
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