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Slovo starosty
přijela pouŤ!
a na oú máme
sochu sv. jana
nepomuckého
Pavol Lukša

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do jednoho z letních měsíců,
měsíce června, a první polovina roku, který
jsme před nedávnem vítali ohňostroji, bude
za námi. Než však otevřeme dveře tomuto
letnímu měsíci dokořán, rád bych poděkoval
všem, kteří se podíleli na všech květnových
akcích, a že se jich tentokráte urodilo.
slavnostní otevření pjk
Děkuji správci Památníku Josefa Kaluse
panu Milanovi Moravcovi, za přípravu výstavy dua Pavla Samlíka a Marka Ožany, in
memoriam. Touto výstavou byl 1. května
opět zahájen provoz Památníku. Rada také
schválila pravidla provozování pro letošní
sezónu. Vstupné bylo stanoveno ve výši dvacet korun za návštěvníka.
květnová výročí
Také letos jsme si nezapomněli připomenout sedmasedmdesáté výročí osvobození naší obce a ukončení II. světové války, nejstrašnější války v dějinách lidstva,
a pátého května uctili jejich oběti položením
věnců u památníku Partyzán společně
s bojovníky za svobodu z Opavy a hosty
ze slovenské obce Budiná, manžely
Kamenskými. Jako každoročně se o českou
a slovenskou hymnu postaral pan Jindřich
Michna starší se synem Šimonem. Naše
škola také nezůstala stranou a připravila si
krátké pásmo veršů a zpěvů pod taktovkou
paní ředitelky Jany Satinské a paní
učitelky Lenky Mikeskové. Závěr této pietní
vzpomínky obstarala svým krásným zpěvem
ukrajinská žačka naší školy Diana Rachuba,
která udělala za vzpomínkou na osvobození
naší obce tu nejkrásnější tečku.
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let minulého století. Tato díla, umístěná ve
vestibulu obecního úřadu, stejně jako farní
prapor v našem kostele, budou nám i dalším
generacím připomínat, že patron našeho
kostela sv. Jan Nepomucký neodmyslitelně
patří k historii naší obce.

tových dnů, je věnován nejen problematice
či krokům vedoucím pro zlepšení životního
prostředí na celé planetě, a i když se mnozí
životním prostředím zaklínají, stačí se jen
projet obcí a u kontejnerů jsme svědky, jak
to někteří z nás naplňují.

swing v hotelu yura
V pátek dvacátého května proběhl ve vinárně
hotelu YURA jarní podvečer naplněný swingovými skladbami a poezií jako vzpomínka
na básníka, textaře, hudebníka a koneckonců i novináře Josefa Kainara u příležitosti
padesáti let, které již uběhly od jeho úmrtí.
V sobotu osmadvacátého května pak otevřelo
beskydské rehabilitační centrum svoji hlavní
sezónu s bohatým doprovodným programem.

14. června si pak připomeneme Světový
den dárců krve. Čím dál více je třeba si vážit
těch, kteří darují svoji krev ke každodenní
záchraně životů po celém světě.

investice se nezastavily
Probíhající vysprávky místních komunikací
se pomalu blíží ke konci. Děkujeme za strpení při vašem dopravním omezení v lokalitách, kde vysprávky probíhaly.

21. června je Evropský den hudby, který
vznikl na popud bývalého francouzského
ministra kultury Jacka Langa roku 1981.
Jedná se o celoevropsky uznávaný den,
který je věnován hudbě a všem, kteří
se jí věnují. Samozřejmě se v tento den
konají různorodé kulturní akce spojené
s hudbou. COVIDOVÁ doba kultuře, ale
i jiným odvětvím, nepřála, a proto naskytneli se vám příležitost, podpořte naše
hudebníky a umělce.

Dokončili jsme také výstavbu trafostanice
v areálu hotelu YURA. Byla vypsána soutěž
na umístění fotovoltaických panelů na střeše haly u základní školy a soutěž na výměnu stávajícího zdergradovaného umělého
povrchu víceúčelového hřiště v areálu naší
základní školy. Připomínám, že si můžete
na obci zakoupit welness poukaz za cenu
150 Kč na 2 hodiny do bazénu, včetně sauny
a fitness v hotelu YURA Čeladná.
Také měsíc červen je plný významných dnů,
o kterých je dobré nejen vědět, ale si je i připomenout.
Již 1. června oslavíme Mezinárodní den
dětí, je to svátek určený sice všem dětem,
ale je to zároveň také svátek našich rodin
jako jedinečného a ničím nenahraditelného
společenství. Zejména v dnešní době, kdy
určitá skupina lidí slovo rodina nepovažuje
za správně poplatné dnešní zvrácené době,
bychom měli naopak ukázat, že je to především o rodině a jejich dětech.

nepomucký se vrátil
Po dlouhé době si na své přišli i milovníci
pouťových atrakcí a čeladenská pouť si letos užila slunce mírou vrchovatou. V neděli
patnáctého května jsme při slavnostní mši
svaté uctili patrona našeho kostela sv. Jana
Nepomuckého a při této příležitosti posvětili nově zrestaurovaný hlavní oltář. Zároveň byl vysvěcen farní prapor jako symbol
jednoty našich občanů. Po mši svaté jsme
ve vestibulu obecního úřadu slavnostně odhalili sochu sv. Jana Nepomuckého včetně
zrestaurovaného obrazu Prahy z třicátých

Dne 4. června si připomínáme Mezinárodní
den dětí, které se staly obětí agrese. Tento
den vyhlásilo OSN v roce 1982 jako připomínku dětských obětí při izraelském napadení
Libanonu. Hrůzy se však dějí i dnes a tak nám
má tento den hlavně připomínat, že děti by
měly mít své dětství a ne zažívat agresi.
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Světový den životního prostředí si připomeneme 5. června. Životní prostředí je jedním z nejdůležitějších faktorů pro život celé
planety, tedy i pro život nás, lidí. I když je
tento den jedním z nejvýznamnějších svě-

17. červen byl vyhlášen „bojem“ proti rozšiřování pouští a proti suchu, ale je také bojem proti hladu. Málokdy si v kontextu dnešních událostí ve světě uvědomujeme, jak
moc a trestuhodně plýtváme potravinami.

26. června si připomeneme nejen Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému
obchodování s nimi, který vznikl na podnět
Valného shromáždění OSN, ale také Mezinárodní den podpory obětem násilí a týrání.
S drogami se obchoduje po celém světě, lidé
se stávají drogově závislými a bohužel nejen
dospělí, ale stále častěji i děti. V tento den
bychom si měli připomenout, jak se proti
tomuto nebezpečí bránit. Konají se různé
akce, kde se lidé dozví, co s nimi drogy dělají, například i semináře ve školách. Význam
Mezinárodního dne podpory obětem mučení
a týrání, a to nejen fyzického, ale i psychického, není nutno zveličovat. Všichni víme,
že jakýkoliv způsob týraní je velký problém,
navíc si musíme přiznat, že podíl obětí neklesá, ale má rostoucí tendenci.
Váženi spoluobčané,
dovolte mi popřát všem pohodový a klidný
měsíc červen. Těm, kteří již v měsíci červnu vyrážíte na dovolenou, přeji zasloužený
odpočinek, načerpání nových sil a spoustu
hezkých prožitků. Na to nejdůležitější však
nezapomínejte, tím hlavním je šťastný návrat ve zdraví do vašich domovů.

Aktuality: FB Čeladenský REJ
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Naše „krásné“ autobusové zastávky
Vážení spoluobčané,
obdrželi jsme na obecní
úřad e-mailovou zprávu
naší spoluobčanky, která
se pozastavuje se znepokojením nad stavem
autobusových zastávek
v obci. Tentokráte však
není předmětem výtky nepořádek a odpadky,
neboť zastávky a jejich okolí pravidelně uklízí
zaměstnanci obce, ale terčem kritiky se staly
různé plakátky, informace a oznámení, která
jsou rozvěšována po obvodu celého objektu
zastávky/zastávek.

ČERVNOVÉ ZASTUPITELSTVO

a umístil, tyto si pak v době, kdy již nebyly aktuální, také odstranil.
Prosíme, dodržujte uvedené zásady, děkujeme.
Věra Golová
místostarostka

vedení obce

stará garda zve
na fotbal
SK Beskyd Čeladná stará
garda pořádá ve spolupráci
s Obecním úřadem Čeladná
přátelské fotbalové utkání
SKB Čeladná st. garda – Česká
republika neslyšících st. garda
Kdy: 18. 6. 2022 v 16:00
Kde: hřiště Čeladná
Jednotné slosovatelné vstupné:
30 Kč, děti do 15 let zdarma

Pomineme-li estetickou stránku, jak pak taková
zastávka vypadá, nelze již pominout nebezpečí,
na které nás právě pisatelka upozornila. Má
totiž obavy, že takto umístěné archy papírů
a plakátů se mohou ve větru utrhnout a např.
přistát na čelním skle řidičů.
Pro úplnost a upřesnění tedy jen připomínáme,
že pro výlep různých plakátů, oznámení apod.
slouží plakátovací plochy uvnitř čekáren, které
jsou k tomu přímo uzpůsobeny. Rovněž bylo
dobrým zvykem a pravidlem, že pokud si někdo
na nějakou konkrétní událost plakáty rozvezl

Zvou pořadatelé

Informace k provozu
Památníku Josefa Kaluse
O tom, že v našem památníku
byl zahájen pravidelný provoz,
jsme již čtenáře zpravodaje
informovali. Zahájení proběhlo formou krásně připravené
výstavy obrazů v působivých
sklepních prostorách. Nyní
bychom rádi přinesli už jen
několik praktických a pro
návštěvníky potřebných informací.

otevřen pro veřejnost v úterky,
středy, čtvrtky a pátky
v době od 9:00 do 15:00 hod.,
o sobotách a nedělích v době
od 9:00 do 16:00 hodin.
V pondělí je objekt uzavřen.
V letních měsících hlavní
turistické sezóny, tj. červenec
a srpen, je provozní doba
(mimo pondělí) již každý den
od 9:00 do 16:00 hodin.

V období květen, červen
a pak září a říjen je památník

Stejně jako v předchozích
letech, kdy fungoval památník

Veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne poslední
červnovou středu 29. 6. 2022 od
16:00 hodin ve vinárně hotelu
YURA (1. patro).
Informace o programu včas
zveřejníme na obvyklých místech. Srdečně zveme všechny
občany, kteří se zajímají o dění
v Čeladné.

před rekonstrukcí, je možné
dohodnout si individuální –
skupinovou – mimořádnou
návštěvu a prohlídku objektu
na telefonním čísle našeho
správce, pana Milana Moravce
(739 219 838).
V památníku je zavedeno jednotné vstupné ve výši 20 Kč.
A ještě praktické upozornění,
v PJK nelze platit platební
kartou, pouze hotově.
Věra Golová, místostarostka

TELEGRAM
V letošním roce vzpomeneme 120 let od založení Lázní
Skalka,
historie
dnešního
Beskydského rehabilitačního
centra tedy sahá až na počátek
předchozího století.
Co předcházelo roku 1902?

16. ledna 1901 byl v dražbě prodán hotel Skalka i s budovou
lázní. Prodávajícím byl majitel hoteliér Vincenc Dočkal
a úspěšným dražitelem byla
filiálka Živnostenské banky
v Moravské Ostravě.
V červnu 1902 od ní zakoupil
vydražený hotel Skalka MUDr.
Jan May, obecní lékař a člen
místního zastupitelstva Čertovy
Lhotky (dnešní Mariánské Hory
v Ostravě) s úmyslem zřídit zde
sanatorium a vodoléčebné valašské lázně. Což se podařilo.
V červenci a srpnu přineseme
obsáhlý materiál týkající se výše
uvedených událostí.
Petr Anderle
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Novinky
z obce
sledujete na FB:
@ouceladna

vinárna v yuře, skvělé místo pro komorní koncerty

nepomucký na obci

NEVÍDÁNO NESLÝCHÁNO. Koncert věnovaný Josefu Kainarovi u příležitosti 50. výročí
jeho úmrtí se opravdu vydařil. Čeladná zároveň znovu/objevila unikátní místo pro pořádání podobných akcí – vinárnu hotelu YURA. Za profesionální přípravu tohoto hudebního
zážitku děkujeme čeladenskému patriotovi, lékaři a trombonistovi Ladislavu Pilařovi.

V rámci čeladenské pouťové neděle byl posvěcen zrestaurovaný hlavní oltář a vysvěcen
farní prapor.
Po mši svaté se část farníků - občanů, a také
celebranti – host Jan Czudek a duchovní
správce naší farnosti Mariusz Roszewski –
přesunuli do vestibulu radnice, kde slavnostně odhalili sochu sv. Jana Nepomuckého
a zrestaurovaný obraz Prahy z 30. let
minulého století.
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hasiči v zubrohlavě

Při slavnostním otevření Domu dedičstva v partnerské Zubrohlavě
zastupovali Čeladnou naši hasiči. Velmi si vážíme toho, že spolupráce
se Zubrohlavou není jen „papírová“, ale prolíná se našimi běžnými
životy… Slovenským přátelům gratulujeme ke krásné nové stavbě.

výročí osvobození

Ve čtvrtek 5. května jsme si u památníku Partyzán připomněli ukončení
II. světové války a osvobození obce od nacistické poroby. O hudební
doprovod se postaralo duo Michna & Michna, zaznělo také několik písní
v podání dětí základní školy a na závěr písnička jejich nové ukrajinské
spolužačky Diany Rachuby, při níž běhal přítomným mráz po zádech…
Přijeli i tradiční hosté – bojovníci za svobodu z Opavy a manželé
Kamenští ze slovenské obce Budiná, rodiště Janko Ušiaka.

do pjk za dvacku

Památník Josefa Kaluse už je po rekonstrukci a covidu v provozu (otevírací dobu a další
informace o provozu památníku najdete na jiném místě zpravodaje). Vstup pořídíte za
symbolických dvacet korun a zahrnuje i unikátní vstupenku, která se dá využít i jako
pohlednice…

čapí důkaz

K textu Petra Anderle z minulého čísla přinášíme obrazový důkaz – na historickém komíně
nad čeladenským náměstím opět zahnízdili
čápi.
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Diskuze

Dopis čtenáře Jáchyme, hoď ho do stroje
Musím se vrátit k diskuzi s vedením obce
v Čeladenském zpravodaji o důsledcích
koupě Hotelu Prosper (Yura) na zadlužení
obce a s tím související rozpočtovou zodpovědností.
Zadluženost obce k 1.1.2022 byla 69,027
milionů Kč V roce 2022 sice obec zaplatí na
splátkách 6.405 milionů, ale dluh sníží jen
o 5,089 milionů, zbývající část jsou úroky ve
výši 1.316 milionů. Toto jsou všechno údaje
z Rozpočtu obce Čeladná na rok 2022.
V následujících letech ale budou splátky
dluhu mnohem nižší, protože v roce 2022
splácí ještě obec starší dluh, který si vzala
na půdní vestavbu ve škole. Na tuto stavbu
obec získala dotace, ale pro překlenutí období si vzala úvěr, který v tomto roce splatí.
Splátka tohoto úvěru je 2.208 milionů Kč.
Roční platba úvěru na hotel je tedy 4.177
milionů Kč, z toho 2.882 milionů splátka
úvěru a úrok 1.295 milionů Kč. Přibližně
v této výši budou pokračovat i splátky v dalších letech, budou se jen mírně zvyšovat,
cca o 60 tisíc ročně, jak se bude snižovat
výše dluhu a tím i zaplacené úroky.
Musím tedy trvat na tom, že výše dluhu
obce 60% z průměrného příjmu za poslední
4 roky, který při optimistické verzi může být
cca 90 milionů, by musela být 54 milionů,
a toho obec při nastavených splátkách nedosáhne ani k 1.1.2025! Podle těchto pravidel si tedy obec nemůže vzít další úvěr na
přestavbu hotelu ani v roce 2025.
Rád bych přidal ještě jedno matematické
cvičení.
Ve „Strategickém rozvojovém dokumentu obce Čeladná na roky 2021 až 2030“ je
uvedena předpokládaná cena stavebních
úprav hotelu na 60 bytů 170 milionů Kč.
Přičteme-li pořizovacích 68 milionů, jsme
na částce 238 milionů Kč, bez započítání dalších nákladů na úroky (minimálně
15 milionů z první půjčky), trafostanici atd.
Náklady na jeden byt jsou tedy minimálně 4 miliony Kč. Ve stejném dokumentu je
uvedena i „Rekonstrukce rodinného domu“
č.670 na 8 bytových jednotek v řadovém
domku. Částka se kterou obec počítá je
20 milionů Kč. Takže 2,5 milionů na jeden
byt. Prostý rozdíl při 60 bytech je mínus
90 milionů.
To je důvod, proč neustále prosazuji názor, že koupě hotelu je finančně nevýhodná.
Stavba kdekoliv jinde by byla mnohem
levnější a ve výsledku zcela jistě lepší, protože smíšené bydlení seniorů a mladých
rodin s dětmi u hlavní silnice s obrovským
provozem určitě není ideálním řešením.
Jiří Finger, Čeladná
(vydáno v doslovném znění)
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aneb Zadlužení obce a rozpočtová odpovědnost

Jiná paralela s komentářem návštěvníka obce k zadlužení Čeladné
a rozpočtové odpovědnosti, než scéna z filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje“,
mne nenapadla. Vedoucí autodílny Karfík v dnes již legendární hlášce říká:
„Říkám jim: Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho
zblázníš! A je to marný, je to marný, je to marný!“
Pro náš případ by se hodila hláška:
„Říkám, přečti si Pavelka, přečti si
Pavelka, na zadluženost obce a pravidla
o rozpočtové zodpovědnosti, na to nemůže stačit kurz účetnictví pro podnikatele!
A je to marný, je to marný!“
Možná, kdyby byla vůle alespoň před
spaním si přečíst článek ředitele odboru Řízení státního dluhu a finančního
majetku na Ministerstvu financí Ing. Petra
Pavelky, nemuseli jsme oba plýtvat tolik
drahocenným časem. V článku, o kterém
jsem se zmiňoval ve zpravodaji, najdete
mimo jiné:
„Vytvořit pravidlo, které by zachovávalo
práva nižších územních celků na samosprávu a zároveň bylo univerzální,
jednoduché, transparentní, bylo proto
pro nás opravdovou výzvou. Nakonec se
naformulovalo jednotné a nediskriminační pravidlo pro každou obec, město
či kraj, které preventivně zajistí alespoň
minimální úroveň jejich solventnosti. Toto
pravidlo zjednodušeně říká, že překročí-li
dluh 60 % průměrného příjmu za předchozí čtyři roky, musí se ročně splácet
přinejmenším 5 % z překročené částky.
Nikoliv tedy z celé výše dluhu, jak se často
chybně uvádělo.
Pravidlo tedy nelimituje výši zadlužení
územního samosprávného celku. Lze financovat běžné či kapitálové výdaje, projekty domácí z vlastních zdrojů či projekty
spolufinancované fondy Evropské unie.
Je také možné si vzít úvěr na 80 %, 100 %
nebo třeba 200 % průměrného příjmu.
Minimální požadovaná splátka jistiny
z těchto dluhů pak bude činit 1 %,
2 %, respektive 7 % průměrného příjmu.“
Proto tedy budeme raději vycházet z čísel
a vysvětlení Ing. Pavelky. Na čem si trvá
návštěvník obce, to nám může být jedno.
Predikce příjmů a výdajů na rok 2022,
ze které jsme vyšli, nám říká, že ono
pravidlo o rozpočtové odpovědnosti, které
za rok 2021 ukázalo na částku 80,25 %,
a proto tedy v letošním roce snižujeme zadlužení obce o 871.000 Kč. A je
nepodstatné, jestli obec doplatí úvěr

za nadstavbu školy či hotelového komplexu v centru obce. Takže jak jsem již
ve zpravodaji uvedl, nebude problém
pro obec splnit ono kritérium 5 %, tedy
snížit zadlužení o 871.000 Kč. Při našich
propočtech pro následující roky vycházíme koneckonců jako již dlouhá léta z dat
vyhlášky Ministerstva financí k rozpočtovému určení daní zpracované odbornou společností. V dnešním světě nelze
vyloučit téměř nic, ale já věřím, že pokud
nedojde k zásadním změnám v rozpočtu
státu, tak by měl podíl obce k průměru
příjmů za rok 2022 dosáhnout 71,35 %
a povinnost snížit zadlužení o 506.000 Kč
a za rok 2023 by mělo jít o 65,32 % a povinnost snížit zadlužení o 249.000 Kč.
Když vezmeme do úvahy i fakt, že nám
hotel YURA na splátkách přinese ročně
1.440.000 Kč, ukazuje se, že to obci na
splnění pravidla o rozpočtové odpovědnosti bude stačit. Tolik k matematickému
cvičení.
Takže s hotelem je to jako s oněmi
vojenskými sklady před mnoha lety, nota
bene, i návštěvníkovi obce se dobře stará
o maminku v domě s pečovatelskou
službou, tedy v onom komplexu
nazývajícím se centrum naší obce, které
také vzniklo tím, že se zastupitelstvo
nebálo podstoupit riziko a zadlužit obec
na dvacet let. To jsme tenkrát sice ještě
neměli „návštěvníky“, ale vzpomínám si,
jak jedna paní na veřejném projednávání
výstavby centra přesvědčovala přítomné,
že by zastupitelstvo udělalo lépe,
kdybychom jednotlivé objekty pronajali
soukromým podnikatelům. Jak to
dopadlo? To vidíme před očima všichni
dennodenně!
Zastupitelstvo před dvaadvaceti lety
rozhodlo, vystavělo bytové domy i nebytové prostory pro podnikání a služby, které
koneckonců určitě ke spokojenosti využíváme všichni, včetně návštěvníka. Ukázalo
se, jak prozíravé a dobré to bylo rozhodnutí. To je jen malá vzpomínka pro připomenutí. A také k velice „inteligentní větě“
návštěvníka, že „smíšené bydlení seniorů

Diskuze

a mladých rodin s dětmi u hlavní silnice
s obrovským provozem určitě není ideálním
řešením“. V onom vystavěném centru před
dvaceti lety také vyrůstaly děti a senioři.
Také u hlavní silnice. Děti vyrostly, senioři
se dožívají vysokého věku, protože to není
o myšlenkových pochodech návštěvníka
obce, ale o tom, jestli se někde cítí lidé
dobře nebo ne. Koneckonců maminka
návštěvníka se v našem domu s pečovatelskou službou cítí určitě lépe, než se cítila
v Ostravě, což je dobrá vizitka obce a rozhodnutí zastupitelstva před dvaceti lety.
Bez ohledu na to, co stojí ve „Strategickém
rozvojovém dokumentu obce Čeladná na
roky 2021 až 2030“ nebo co se bude dít
v těchto letech, je třeba vycházet z toho,
že platí a platit bude, že si obec bude moci
na své investice vzít bankovní úvěr, i když
si již vzala úvěr na zakoupení nemovitostí
v centru. O tom totiž bude vždy rozhodovat zastupitelstvo a bankovní domy, nikoli
matematické dovednosti návštěvníka.
Bankovní domy totiž sledují především
finanční zdraví, majetek obce i její hospodaření, což nám umožnilo vzít si úvěr na koupi
nemovitostí v centru obci s podmínkami,
které se již zřejmě nebudou opakovat.
Na startovací byty a byty pro seniory myslí
i dotační tituly, což znamená, že na ně si

Potřebujete trochu relaxu? Na obci si můžete za 150 Kč zakoupit poukaz na 2 hodiny
do bazénu (včetně sauny a fitness) v hotelu YURA Čeladná.

obec také může sáhnout. I proto projekt,
který hodláme realizovat, nebude vycházet
z matematického kvízu návštěvníků obce,
ale vždy z projektu a dotačních, ale i dalších
možností, které se obci nabízí.
Již teď se ukazuje, že to bude obec, která
zakoupením těchto nemovitostí v centru
obce vydělá a to je jen dobře. S veškerou
pokorou si dovolím troufale napsat, že to
bylo opět správné a prozíravé rozhodnutí zastupitelstva – jako to před více než

dvaceti lety – v jehož čele s paní Golovou již
léta stojíme, ale toto bylo měřeno současnou situací doslova v hodině dvanácté. Na
závěr mi nezbývá než znovu připomenout
reálii koupě těchto nemovitostí: dlouhodobý
úvěr na dvacet let ve výši 68 miliónů korun,
při úrocích 1,95 % a desetileté fixaci.
Pavol Lukša, starosta
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Odpady

Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů!
Každý jich v průměru vytřídil bezmála 72 kilogramů!
Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí trend, třídili navíc
s takovým elánem, že překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý
obyvatel ČR do barevných kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více než
v roce 2020!
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství
vytříděných odpadů na jednoho obyvatele
podobným tempem jako v předchozích
letech. Třídění zůstali Češi věrní, v ČR se
podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy bezmála ¾ všech obyvatel pravidelně třídí své
odpady. A třídili ještě více, než kdy předtím.
V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů papíru, 16,8 kg plastů, stejné množství
kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram
nápojových kartonů.

Dosažená míra recyklace a využití obalů v roce 2021
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CELKEM

Nejvyšší míry celkového využití se podařilo dosáhnout tradičně u papírových obalů, míra
recyklace činila 88 % a další 3 % byla využita energeticky. U skla dosáhla míra recyklace 88 %
a u kovových obalů 63 %. U ostře sledovaných plastových obalů se míra dosažené recyklace
zvýšila oproti roku 2020 na 43 % a energeticky využito bylo dalších 32 %. Celková míra využití
plastových obalů tak dosáhla 75 %. Je vhodné připomenout, že vytříděné odpadní plasty jsou
velmi různorodé a obsahují i neplastové příměsi. To komplikuje dotřídění plastů a snižuje účinnost dotřiďovacích linek oproti jiným materiálům.

80

Vývoj množství vytříděných odpadů na obyvatele
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„Když to jde jinde, půjde to
časem i v Čeladné,“ věří
starosta Pavol Lukša

Recyklace
68 %
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výtěžnost (kg/ob.)

Třídění a recyklace obalů
pomáhá snižovat uhlíkovou stopu
Díky třídění odpadů v domácnostech
a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné
suroviny připravené k recyklaci a využití
- pro výrobu nových produktů nebo jako
zdroj energie či náhrada hnědého uhlí
v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje
zátěž životního prostředí - každoročně
tříděním a recyklací obalových odpadů
šetříme přírodní zdroje surovin, energii
a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky
třídění a recyklaci odpadů se nám také daří
významně snižovat uhlíkovou stopu. Loni
se podařilo dosáhnout úspory CO2 ekv. ve
výši přes 980 000 tun.

Energetické
využití
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40%

EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let
Rok 2021 byl pro celý systém třídění
a recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti
nakládání s odpadem projevovala řada
problémů spojených s epidemií, ale také
se zásadně změnily prakticky všechny
předpisy spojené s odpady a recyklací
obalů. EKO-KOM, a.s., problémy překonal
ve spolupráci s obcemi, městy i odpadovými firmami. Letos je to již 25 let soustavné
spolupráce na rozvoji sběrné sítě, jejím
financování, na vylepšování technologií
třídicích linek a rozvoji recyklace obalů.
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V České republice se dlouhodobě daří udržovat vysokou účast obyvatel na třídění odpadů. Tato
činnost je již pro většinu národa naprostou samozřejmostí, v roce 2021 pravidelně třídilo své
odpady 73 % obyvatel. Jak vyplývá z nejnovějších průzkumů, nejčastěji třídí odpady lidé ve
věkové kategorii 30 až 49 let. Byť se loni procento třídičů nezvýšilo, celkem významně se však
zvýšila výtěžnost tříděného odpadu přepočtená na jednoho obyvatele.
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S úklidem Čeladné pomáhaly děti z „pasťáku“
Kluci a holky z Výchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka neboli lidově z „pasťáku“ uklízeli odpadky,
které v Čeladné „slušní lidé“ odhodili. S nápadem přišli vychovatelé, obec zajistila pytle a jako
odměnu lístky na Bobofffku. Na další podrobnosti jsme se zeptali Juliuse Kopčanského, zástupce
ředitele ústavu.
Jak úklid probíhal a kolik toho děti nasbíraly?
Na úklidu se podílelo šest dětí se třemi vychovatelkami, odpadky sbíraly v neděli 8. května celé dopoledne kolem Čeladenky.
Nasbíraly celkem osm pytlů odpadů. A k tomu jednu odhozenou
rezavou lopatu, kbelík s tvrdým cementem i kus odhozeného
pletiva. Ale nejvíce bylo plechovek od nápojů a různého drobného
umělohmotného smetí, hlavně mikrotenových sáčků a PET lahví.
Proč jste s tímto nápadem přišli?
Ekologické aktivity s dětmi z našeho zařízení realizujeme několikráte do roka, pravidelně se zúčastňujeme i hromadných ekologických
akcí. Děti mají tyhle akce rády, krom skutečně odpovědně odvedené
a potřebné práce se úklidy i baví, protože akce vždy doprovází velmi
dobrá nálada. Jsou to akce, které plní více cílů, krom ekologického
užitku přinášejí dětem i zamyšlení nad neodpovědným chováním
vůči životnímu prostřední, lenosti lidí, jejich lhostejností… Jako velkou pozitivitu vidím to, že děti se na tyto akce hlásí zcela dobrovolně,
což vypovídá o nastavení a cítění naší mládeže.
Takže jste to pojali tak trochu jako pracovní terapii?
Tak bych to asi nenazval. Jsme rádi, že děti (i vychovatelé) mohli
přispět k čistotě našich krásných Beskyd, které velmi často využíváme k turistickým výletům s dětmi – a někdy při procházce lesem
nechápeme, co všechno jsou lidi schopni do lesa „přitáhnout“
a odhodit tam. Zároveň takto učíme naši budoucí generaci přirozenou cestou k odpovědnému ekologickému chování a směřujeme ji

Kluci a holky z ostravského výchovného ústavu nasbíraly v Čeladné
osm pytlů odpadků a další harampádí

ke smysluplnému trávení jejich volného času. Na pozadí bych ještě
zmínil, že krom viditelných výsledků podél toku řeky vnímáme
i skutečnost, že tyto aktivity rovněž přispívají k utváření skvělých
pozitivních vazeb mezi dětmi samotnými, ale samozřejmě i mezi
dětmi a zapojenými vychovateli.
vs

Kurz Podnikni to! odstartoval reálné podnikatelské projekty
Ve Frýdlantu nad Ostravicí skončil kurz Podnikni to! Pro účastníky je jeho konec zároveň novým začátkem. Jejich
podnikatelské plány a nápady mají konečně příležitost naplno a bezpečně odstartovat.
Cílem pěti dvouhodinových setkání bylo nastavit systematické a konkrétní kroky, na
jejichž základě lze nastartovat projekty bez
rizika a s minimem financí. Nešlo jen o zcela nové podnikatelské plány, ale i projekty,
které měly obohatit aktuální podnikání.
Účastníci se pod vedením zkušené
podnikatelky naučili odhalit potenciál svého
nápadu, postupně ho budovat, hledat rizika,
která jej ohrožují, komunikovat se zákazníky,
prezentovat projekt před jinými podnikateli
a zpracovávat zpětnou vazbu. Díky finanční
podpoře
Mikroregionu
FrýdlantskoBeskydy byl kurz pro účastníky zdarma.
Kurz absolvovali obyvatelé obcí mikroregionu, začínající i pokročilí podnikatelé.
Každý v aktuální fázi svého podnikání hledal
cesty, jak začít, jak odbourat překážky
a obavy, získat informace, nový vítr do plachet nebo nový pohled na věc.
Kurzem aktivity na podporu podnikatelů nekončí. Absolventi pokračují v rozvíjení

sebe a svých projektů v navazující komunitě Klubu podnikavců. Klub je otevřen nejen
jim, ale všem zájemcům z města a okolních
obcí, kteří mají chuť získat nové aktuální informace a budovat efektivní a funkční podnikání.
Účastníci mají v Klubu k dispozici plnou
pozornost podnikavých lidí z Frýdlantu
a okolních obcí, kteří aktivně hledají odpovědi na otázky, jež se v podnikání běžně řeší. Přesně o tom je
Sraz podnikavců. Komunitní
setkání Klubu podnikavců se
koná 1x měsíčně v menší skupině pod vedením zkušeného
podnikatele. Kromě diskusí
a sdílení know-how jsou součástí i tematická setkávání,
zváni jsou také hosté a odborníci ze světa byznysu.
Díky příspěvku Mikroregionu
Frýdlantsko-Beskydy je mož-

né vyzkoušet testovací členství na 3 měsíce za zlomek ceny, a to za pouhých 570 Kč
(190 Kč/měsíc). Pokud účastníci během tohoto období zjistí, že pro ně Klub není, peníze jim budou vráceny zpět.
Pro bližší informace pište klubové manažerce Evě Košťálikové (727 981 789,
kostalikova@klubpodnikavcu.cz).
red
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Festival

Ladná Čeladná nabídne lákavý program.
Dorazí Čechomor či Mňága a Žďorp

Deník píše o čeladenském festivalu

Festival Ladná Čeladná si získal ohromnou popularitu svou velice
přátelskou atmosférou. Každoročně jeho pořadatelé myslí také na děti, které tady mají svou stage
i zábavní park. Letos se uskuteční už sedmý ročník, a to ve dnech 5. a 6. srpna.
„Letos nechystáme žádné převratné novinky.
Všem návštěvníkům ale nabídneme trvalou hodnotu festivalu Ladná Čeladná. Tou je pohodová
atmosféra, možnost strávit dva dny při muzice
v klidové zóně, u stanů, v čajovně, u řeky. To
všechno zůstane zachováno. Ostatně tento koncept si naši příznivci velice oblíbili, takže nemá
smysl jej nějak měnit,“ uvedl ředitel festivalu
Ladná Čeladná Jindřich Vaněk.
Festival v Čeladné o sobě může říct, že každý ročník byl vždycky svým programem o něco
bohatší než ten předchozí. „Do každého ročníku jsme vstupovali s větší obchodní ambicí.
Návštěvníkům jsme nabízeli rok od roku dražší
program, přičemž vždycky jsme skončili s vyrovnaným rozpočtem či mírnou, ale snesitelnou ztrátou. Festival může pořád růst“ přiblížil
Vaněk, který zároveň upozornil, že trh se nevyvíjí
dobře.
„Obecná zkušenost všech pořadatelů je taková, že návštěvnost je nižší, nevrátila se do předcovidových čísel. Řada akcí se ruší. Pořadatelé
pociťují změny v chování lidí. Větší část návštěvníků tvoří skalní fandové. My však věříme, že
návštěvnost udržíme. To je naší ambicí. Udržet
festival v ekonomické rovnováze,“ nastínil ředitel
Ladné Čeladné.
„Rostou ceny nafty, dopravy, zdražují kapely,
program a všechny služby. Ač nám to nedělá radost, musíme to zohlednit v cenách vstupenek.
Nicméně do konce května lze vstupenky zakoupit
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za stejnou cenu jako v loňském předprodeji. Od
června ceny o něco vzrostou a standardně
i na místě budou ceny vyšší než v předprodeji. Je
proto výhodné vstupenky koupit v předstihu, a to
přes e-shop na stránkách festivalu. V každém
případě naší ambicí je přizpůsobit se podmínkám
a pokračovat v tom, co nás baví.“
A čím se festival Ladná Čeladná odlišuje od
ostatních akcí tohoto typu? „Rozhodně důrazem
na rodiny. Máme tomu uzpůsobené zázemí, část
programu je orientována čistě na děti, což na jiných festivalech není tolik zvykem. Toto nás odlišuje nejvíce. A pak neopakovatelné místo v podhůří Beskyd v bezprostřední blízkosti Čeladenky,
kde se lidé mohou koupat. Za zmínku stojí také
hezký kemp, který je návštěvníkům k dispozici.
Přibývá lidí, kteří přijíždějí do Čeladné na návštěvu či výlet. Postaví stan a vyrazí do okolní přírody. Odpoledne a večer pak tráví čas na festivalu
i s dětmi, protože také večerní program počítá s
přítomností dětí. Malí návštěvníci tak zažijí atmosféru velikého festivalu, přitom se všichni mohou
cítit naprosto bezpečně i ve večerních hodinách,“
poznamenal Vaněk.
Ředitele festivalu Ladná Čeladná těší, že se
program každým rokem rozrůstá. Za nejúspěšnější ale považuje hned první ročník.
„Nebudu zastírat, že jsme měli obavy, jestli se
všechno povede tak, jak jsme si představovali.
Tenkrát jsme ale zaznamenali solidní návštěvnost z řad široké veřejnosti a také nás přišla pod-

pořit spousta našich známých a kolegů. Podařilo
se nám tak založit krásnou tradici, která už
dneska neodmyslitelně patří k létu v Čeladné,“
řekl Vaněk a zároveň vysvětlil, proč pořadatelé
s touto akcí před sedmi lety přišli.
„Shodou okolností přímo v Čeladné a jejím
okolí bydlí lidé, kteří realizují Colours of Ostrava.
Staví tento festival, starají se o technické zázemí, já pracuji s partnery na reklamní produkci.
Starosta Pavol Lukša nás tehdy poprosil, jestli
bychom neuspořádali festival, protože zastával
názor, že by Čeladné slušel. Před sedmi lety jsme
tak našli odvahu, uspořádali první ročník a započali tak tradici trvající dodnes,“ popsal Vaněk
s tím, že inspirací pro název festivalu je skladba
známé místní zpěvačky a houslistky Ivy Bittové.
„Souhlasila s tím, že můžeme použít název
její skladby. Důležité je, že festival je rodinnou
záležitostí. Hodně klademe důraz na děti. Večer
se pak nese v duchu jedinečné show s největšími hvězdami české hudební scény. Dopolední
a odpolední hodiny bývají maximálně věnované
dětem, které mají na festivalu druhou stage, zábavní park, mohou se zapojit do pohybových a výtvarných aktivit. Program je koncipovaný tak, aby
rodiče zůstali na festivalu s dětmi až do večera.
Někteří to dělají tak, že děti večer odvezou domů
a vrátí se pak sami na festival,“ uzavřel Vaněk.
Jan Smekal, denik.cz

Historie

ZAJÍMAVÝ OBJEV: V letech válečných měl vyrůst na Kněhyni
Arcibiskupský horský hotel
A to přímo na katastrálním území obce Čeladná. Projekt byl již zpracován, snad by se i dnes ještě někde našel.
Jak to všechno bylo?

Karel Kotas: návrh Arcibiskupského hotelu na Kněhyni v Čeladné (1941)
Ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století se mezi Brnem, Prahou a Ostravou pracovně
pohyboval význačný český architekt Karel Kotas
(1894–1973). Byl také umělcem, který se význačně zasloužil o zajímavé stavby v Beskydech.
V letech 1938–1939 navrhl zajímavou ostravskou
stavbu pro generální ředitelství Severní dráhy
v Ostravě (pozdější sídlo OKD Ostrava). Je
autorem řady pražských staveb (obchodní dům

v Příčné a v Perlové ulici) a je také autorem urbanistické koncepce lázní v Teplicích nad Bečvou.
Jeho příznivcem byl generální ředitel Severní
dráhy Ferdinandovy Ing. Ladislav Jerie (1878–
1969). Ten v roce 1927 zakoupil pozemek na strmém jižním svahu Lysé hory s výhledem do údolí
řeky Ostravice. V letech 1929–1934 zde vznikl rodinný rekreační dům, tedy spíše luxusně řešená
vila, jejímž projektem byl panem generálním ředitelem pověřen právě Karel Kotas.

VELKORYSÝ PROJEKT
Později mu svěřilo Arcibiskupství olomoucké projekt výstavby Arcibiskupského hotelu na
Kněhyni (katastrální pozemek obce Čeladná).
Šlo o velkorysou dekorativní čtyřpatrovou stavbu
s dvěma vysokými štíty, v nichž architekt zakomponoval vstupní prostory pro obě křídla hotelu.
Proč nebyla stavba hotelu realizována, nevíme.
Každopádně jde o zajímavý historický poznatek.
Petr Anderle
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Klubový máj v dobrém rozmaru
Květen u nás docela fajn

Program na červen
Zdravotní cvičení
skupina I - úterý 9:00–11:00
skupina II - čtvrtek 9:00–10:00
Posezení v klubovně, společenské hry
úterý		
15:00–17:00
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé
čtvrtek (9. a 23. 6.) 10:30–12:30

Pestrá klubová programová náplň byla v květnu
úspěšně realizována, ještě zbývá (po uzávěrce)
uskutečnit tradiční květnovou návštěvu dětiček
z Berušky a jejich „Jarní besídky“.

Májové posezení s hosty
Poseděli jsme v dobrém májovém rozmaru,
když program zpestřili naši milí hosté, pěvec Ivo
Kroček a básnířka Boženka Tyrlíková.

Květnové akce tedy proběhly dle plánu, krom níže
uvedených programů probíhaly další pravidelné
akce v klubovně, tzn. zdravotní cvičení obou
skupin, úterní karetní posezení a angličtina.
A ještě jedna dobrá zpráva: naši čapí sousedé již
zřejmě zapracovali na potomcích, takže budeme
jako každoročně s napětím očekávat výsledek
jejich snažení.

Ve Stodole pohoda, jak jinak
Společná vycházka s cílem v oblíbené Stodole
měla štěstí na počasí, takže jsme mohli posedět
venku na sluníčku, opět v dobrém rozmaru.

červnové akce
(Téměř) Letní cesta do Pstruží
čtvrtek 2. 6., 14:15

Společná vycházka do naší oblíbené destinace s občerstvením v restauraci Vlčárna. Sraz
ve 14:15 před DPS, návrat dle situace.
V případě nepříznivého počasí bude dle zájmu posezení v klubovně od 14:15

Vaječina u Skotniců

Generační syntéza na zahradní párty
Májový program jsme začali návštěvou v Berušce,
resp. na její zahradě, kde jsme byli pozváni. Milé
dopoledne začalo krátkým vystoupením dětí,
posléze jsme společně sázeli semínka, hráli
společenské hry a nakonec nás paní ředitelka
Jana Bartošová provedla objektem. Vše proběhlo
v dobrém rozmaru a bylo to prima.

Dobré hudby není nikdy dost
A v dobrém rozmaru proběhlo i májové hudební odpoledne s naším v současné době primárním muzikantem Vláďou Volkem z Val. Meziříčí.
V téměř rodinné atmosféře jsme si s chutí zazpívali evergreeny a ti ještě ohební si
zaskotačili na „parketu“.
Pár slov závěrem
Navzdory všemu nedobrému přeji Vám všem
pěkný a hlavně „zdravý“ červen.
Petr Bernady

čtvrtek 9. 6., 14:30

Trochu opožděné smažení vaječiny s posezením na zahradě rodiny Skotniců. Krom dobré
nálady nic nenosit, vše potřebné bude na místě. Sraz ve 14:30 před DPS.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v klubovně od 14:30.

Odpolední zájezdík na Šance
čtvrtek 16. 6., 12:50

Hasičským busem zavítáme do areálu vodního díla Šance, kde nás bude čekat pan Pagáč.
Prohlídka bude bez sestupu do hráze (350
schodů dolů, 350 schodů nahoru). Na zpáteční
cestě se zastavíme v království dřevěných soch
a posléze si někde dáme malé občerstvení.
Sraz ve 12:50 před DPS, odjezd ve 13:00, návrat
cca 18:00. Zájemci hlaste se u p. Bernadyho,
záloha 100 Kč (včetně vstupného).

Společné zalévání semínek

Přednost mají dříve přihlášení.

Na úsvitu českých dějin 10
čtvrtek 23. 6., 15:00

Poslední pokračování přednáškového cyklu
paní Jany Bártové o vzniku a historii zemí koruny české. Nosné téma: Václav IV., syn císaře
Karla. Vstupné dobrovolné.

Letní cesta do BRC
čtvrtek 30. 6., 13:45

Společná vycházka s cílem v BRC. Dle zájmu
navštívíme galerie, obchůdek Monáda a
samozřejmě i restauraci U Sestřiček, kde se
občerstvíme. Sraz pěších ve 13:45 před DPS,
návrat dle situace. Méně zdatní mohou použít
bus ve 14:30 od Yury (zpět 17:34).
V případě nepříznivého počasí bude dle zájmu
posezení v klubovně od 13:45.
S paní ředitelkou v řídícím centru Čeladenské berušky
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Byla jedna porada
Jiří Kapsa

Byla jedna porada, malá, krátká, paráda,
nakonec však náhlá změna, na programu jsou tu jména.
Jména velkých rarachů, co páchali neplechu,
už je máme přečtené, dneska jim to spočteme!
Dát je zavřít! Křičí kdosi. To je málo! Ať cejch nosí!
Pětadvacet na holou! Jenom důtky pomohou!
V tom poradce povstane, vřava zvolna ustane,
nechystejte provazy, máme na to důkazy?
Videa a svědků davy, co potvrdí jejich mravy,
zápisy a doznání, v trojnásobném vydání!
Bez fasciklů, tlustých složek, naši pravdu bránící,
vystartují rodičové, potom jejich právníci.
Dobrý nápad, přiznání, lehce se z nich vymámí,
když trošičku zatlačíme, leknou se a pravdu zvíme.
Budou se kát, plakat, brečet, vinu svoji přijmou vkleče,
že zhřešili, pochopí, ihned všechno vyklopí.
Ovšem co vás, lidé, nemá, nezbedové snesou tlak,
jak nás učil doktor Plzák – zatloukat a zatloukat.
Bez přiznání upřímného máme smůlu, bohužel,
žádný z trestů navržených na hříšníky nepřišel.
Odcházejí s důtkou malou, drzý výraz ve tváři,
dále páchat nepravosti, chytnout se je nezdaří.
Na trestání adekvátní nestačí jen lidská zlost,
učitelů slova málo, papírů musí být dost.
Tak skončila porada, která krátká měla být,
do večera protáhla se ve své snaze napravit
pár nezdárných nezbedníků, co už dlouho trápí nás,
avšak beze spousty svědků pozlobí nás příště zas.

slovo ředitelky
červnový finiš!
co nás čeká?
Čeladenská pouť dá vždycky zbytku školního roku příchuť prázdnin.
Po pouti se děti (a nejen ony) těší
na prázdniny a magické datum
30. 6. netrpělivě vyhlíží.
Už není daleko, a dny, které nás od něj dělí, budou stát za
to! Jejich náplně budou různé. Jednak ty méně populární
– závěrečné opakování učiva a uzavírání známek, a pak
ty velmi vítané – výlety, exkurze, vycházky a soutěže.
Co konkrétně naše žáky čeká?
• Když se budou snažit a pořádně „zaberou“, tak určitě
hezké vysvědčení.
• 1. 6. zajedou osmáci „na výzvědy“ do SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku. Tato SŠ
pořádá pro zájemce Den dětí. Návštěvníci se podívají
na školní kolo kadeřnické a kosmetické soutěže, na
kulturní vystoupení studentů, prohlídnou si školu
a navštíví promo stánky, u nichž se blíže seznámí
s jednotlivými studijními obory: cestovní ruch, oděvnictví, gastronomie, aranžérství…
• Ve dnech 1.–3. 6. se zrealizují školní výlety. Tentokrát
mají všechny třídy stejný cíl, navštíví Zoo Lešná a
Luhačovice. Výlet do Lešné a lázeňského města
Luhačovice připravila škola dětem ve spolupráci
s Klubem rodičů a obcí Čeladná jako dárek ke Dni dětí.
• 14. 6. se žáci sportovci I. stupně utkají se svými
vrstevníky z okolních škol v atletickém trojboji, který
připravíme na hřišti u školy.
• 16. 6. budou naši nejmladší žáci slavnostně pasováni
v IC Čeladná na čtenáře.
• 28. 6. bude patřit sportovně branné soutěži Wolfram
spojené s Memoriálem Janka Ušiaka. Tuto soutěž
připraví v areálu ZŠ Čeladná pro naše žáky a žáky
okolních škol Vojenské velitelství Ostrava. Účastníky
čekají netradiční disciplíny, střelba, ukázka zbraní
a další.
• 30. 6. – toužebně očekávaný poslední školou
organizovaný den! Cca do 12 hodin mají žáci zajištěn
program. Samozřejmě mohou rodiče písemně oznámit třídní učitelce/třídnímu učiteli, že si přejí, aby
jejich dítko po předání vysvědčení šlo domů. Všichni
ostatní rodiče, kteří si přejí dítě dopoledne zaopatřit, mohou využít i školní oběd. Po obědě funguje
běžným způsobem školní družina.
• Významnou událostí posledního školního dne bude
slavnostní vyřazení deváťáků v Památníku Josefa
Kaluse.
Tak nám držte palce, ať to všechno zvládneme. Já Vám za
všechny žáky a zaměstnance školy přeji pohodové léto
a nádhernou dovolenou!

Jana Satinská
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Škola hostila vernisáž výtvarné soutěže
O pohár čeladenské ovečky
Výtvarná soutěž, tentokrát na téma „Hudba v Beskydech“, se opět stala kulturním zážitkem. Malí
výtvarníci se svými pedagogy se zúčastnili slavnostního vyhlášení ve sportovní hale v Čeladné.
Taneční vystoupení Otvírání studánek navodilo slavnostní jarní
atmosféru. Z rukou pana starosty a paní ředitelky obdrželi vítězové
diplomy, poháry a drobné dárky. Pak následovala výměna zkušeností mezi pedagogy a pro děti hodiny plné zábavy a her.
Do letošního osmého ročníku se zapojilo 23 základních škol.
Porota po nelehkém rozhodování vybrala a ocenila čtyřicet prací.
Žáci naší školy nezklamali. Nejmladší Nela Lančová ze II. třídy
získala třetí místo. Ve druhé kategorii získala Zvláštní cenu ředitelky školy Julie Hajdová, druhé místo Adéla Myslikovjanová
a první místo Eliška Körbelová. Ve třetí kategorii získala první
místo Tereza Kemrová.
Hosté odcházeli spokojeni a děkovali nám za krásné dopoledne.
Poděkování patří panu starostovi, organizátorům soutěže, učitelům výtvarné výchovy, vychovatelkám i zaměstnancům školy.
JT

Čeladenské děti v soutěži uspěly také. Nela Lančová získala třetí místo.
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Na tým ze školní kuchyně je opravdu spolehnutí a ani letos holky při
přípravě pohoštění „pro celý okres“ nezklamaly

Základní škola

Účastníky vernisáže jsme vítali s úsměvem

Krásné vysoupení předvedla děvčata z tanečního kroužku
A. Sovják Majerové

První místo zaslouženě získala Eliška Körbelová

Radost oceněných výtvarníků byla veliká

Pro děti byl připraven i veselý taneční program, kterým je provedl
taneční mistr A. Langr

Raut pro hosty skvěle připravily kuchařky ze školní kuchyně

Všichni ocenění z výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky
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Školní poradenské pracoviště

Výsledky přijímacího řízení na střední školy
Přijímací řízení na střední školy ve stávajícím školním roce 2021/2022 proběhlo opět po dvou letech v obvyklé formě
i termínech. Většina žáků byla nakonec úspěšně přijata k následnému studiu již v prvním kole, byť někteří až na
odvolání, což jim určitě připravilo několik bezesných nocí. Využito bylo v jednotkách případů i druhé kolo přijímacího
řízení, ale nakonec všichni žáci uspěli a dostali se na střední školu. Snad se tedy všem nakonec podařilo nalézt tu
pravou, která je připraví odpovídajícím způsobem na reálný profesní život…
Pro ilustraci přikládáme pár postřehů
deváťáků k proběhlému přijímacímu řízení,
které názorně demonstrují různé charaktery žáků, jejich přístupy k práci i předpoklady k řešení problémů:
„Přijímací zkoušky probíhaly na obou školách výborně… Největší strach jsem měl
z času, ale nakonec ho bylo dostatek…“
*****
„…Přijímačky byly stresující, hlavně když
jsem neustále ztrácel pojem o čase, který
mi zbývá…“
*****
„Půl roku jsem se připravovala, ale stálo to
za to… Nikdy bych nevěřila, že to řeknu, ale
těším se už na novou školu…“
*****
„…Se svými výsledky jsem velice spokojená… Od střední školy očekávám, že
mě dobře připraví do mého oboru, abych
mohla být jednou úspěšná…“
*****
„Absolutně primitivní záležitost. Učil jsem
se týden před přijímačkami a dostal se na
obě školy. Nechápu, jak to někdo nemohl
zvládnout…“
*****
„…Nikdy jsem něco takového nezažila,
takže nedokážu ty pocity správně popsat…“
*****
„Přijímačky mi přišly vtipné a čeština mi
přišla lehčí než matematika…“
*****
„Přijímačky se extra nevyvedly, ale naštěstí
mi pomohly body za známky na vysvědčení…“
*****
„…Hned co přijímačky odstartovaly, zmizel
veškerý stres a já napsala vše, co vím…“
*****
„První přijímačky byly lehčí a ty druhé mi
už pak přišly zbytečné…“
*****
„…Čekal jsem, že to bude těžší…“
*****
„…Když jsem šel na přijímačky, byl jsem
ve stresu, ale pak jsme začali a přišlo mi
to jako normální test ve škole a stres
zmizel…“
16

Naši školu nakonec opustí nejen třicet absolventů 9. ročníku, ale i tři žáci
7. ročníku a jeden žák 5. ročníku. Jen pro představu přikládáme seznam
škol a oborů, které jim pro příští školní rok otevírají své brány.
5. ročník
• Gymnázium Fr. Živného (Bohumín) –
obor Gymnázium

• Soukromá střední odborná škola
(Frýdek-Místek) – obor Veřejnosprávní
činnost

7. ročník
• Gymnázium (Frýdlant nad Ostravicí) –
obor Gymnázium
• Gymnázium Petra Bezruče (FrýdekMístek) – obor Gymnázium

• Střední odborná škola (Frýdek-Místek)
– obor Strojní mechanik

9. ročník
• Gymnázium (Frýdlant nad Ostravicí) –
obor Gymnázium
• Gymnázium a Střední odborná škola
(Frýdek-Místek) – obor Gymnázium
• Gymnázium a Střední průmyslová
škola elektrotechniky a informatiky
(Frenštát pod Radhoštěm) – obory
Elektrikář, Elektrotechnika,
Gymnázium a Informační technologie
• Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN
ACADEMY (Frýdlant nad Ostravicí) –
obor Gymnázium

• Střední průmyslová škola, Obchodní
akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky (FrýdekMístek) – obory Ekonomické lyceum,
Informační technologie, Strojírenství
a Veřejnosprávní činnost
• Střední škola technická a dopravní
(Ostrava-Vítkovice) – obor Mechanik
elektrotechnik
• Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Ostrava
(Ostrava) – obor Ošetřovatel
• Střední škola gastronomie, oděvnictví
a služeb (Frýdek-Místek) – obor
Oděvnictví

• Gymnázium EDUCAnet Ostrava s. r. o.
(Ostrava) – obor Gymnázium

• Střední škola informačních
technologií s. r. o. (Frýdek-Místek) –
obor Informační technologie

• Hotelová škola (Frenštát pod
Radhoštěm) – obor Cestovní ruch

• Střední zdravotnická škola (FrýdekMístek) – obor Praktická sestra

• IUVENTAS – Soukromé gymnázium
a Střední odborná škola s. r. o.
(Ostrava-Moravská Ostrava) – obor
Přírodovědné lyceum

• Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž (Kroměříž) –
obor Veterinářství

• Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola sociální (Ostrava) – obor
Obchodní akademie

Pevně věříme, že všichni žáci na středních
školách uplatní znalosti a zkušenosti,
které načerpali na naší základní škole
a budou se k nám opakovaně a rádi
vracet.
VP
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Škola nabízí pestrou paletu kroužků, včetně sportovních
„Vstávat! Vstávat a cvičit! A proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc!“ Tyto legendární hlášky
znáte v podání dvou králíku z klobouku. A jak jsou na tom se sportem současné děti? Fyzická aktivita
u dětí je důležitá z mnoha důvodů. Pomáhá snižovat nadváhu a obezitu, zvyšuje sílu svalů a kostí
a dokonce může zlepšit koncentraci ve škole. A to se může vždycky hodit. Máme ve škole hodně
dětí, které sport baví a vybrali si ho jako svůj koníček. A dokonce se mohou pochlubit i sportovními
úspěchy.
první úspěch basketbalistů
Kroužek basketbalu na naší škole zahájil
svou činnost v říjnu. Kluci a holky pravidelně trénují pod vedením J. Mužíka každou
středu a ti nejlepší se vydali na první turnaj.
Jednalo se o turnaj Easter Cup v Ostravě,
kde změřili síly s ostatními basketbalisty
a vůbec si nevedli špatně. Prohráli pouze
jediný zápas a skončili na krásném třetím
místě. Gratulujeme k úspěchu a věříme,
že i ten bude motivací, aby příští rok byl na
naší škole dostatek zájemců o tento krásný
týmový sport.
fotbal, sport číslo 1
Zelená je tráva, fotbal to je hra. Tradičním
sportem kluků z Čeladné je fotbal. Hraje se
u nás téměř od rána do večera… A ve školní
družině kluci hrají fotbal každý den. Jsme
moc rádi, že u nás jsou pro tento sport
vytvořeny tak skvělé podmínky. Hřiště
s umělým povrchem a fotbalový trávník
hned vedle školy a v případě nepřízně
počasí sportovní hala. Tohle je prostě paráda a tak i fotbalisté se mohou pochlubit
sportovními úspěchy a medailemi.

Úspěšní sportovci z první třídy

Jakub si z Prahy přivezl bronzovou medaili

Martin získal se svým týmem druhé místo

Mathias, nejlepší střelec turnaje

Basketbalisté a jejich první úspěch

královna sportu: atletika
Týmový sport není pro každého. Někdo se
raději spoléhá sám na sebe. A třeba právě
proto si vybral kroužek atletiky. Cílem
atletického kroužku je naučit děti nejen
základům atletiky, ale i píli, soustředění,
ochotě překonávat překážky, brát sport
jako zábavu, spolupracovat a zároveň nést
i vlastní zodpovědnost. Na konci roku by už
děti měly zvládnout techniku běhu, držení
těla při běhu, skok, hod a jiné sportovní dovednosti. Cílem atletického kroužku je také
zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti
koordinace pohybů, reakce, ohebnosti.
A to se určitě hodí, protože se holky a kluci
z naší školy v těchto dnech připravují na
atletický trojboj, kde ti nejlepší z každé třídy
změří své síly s žáky z okolních škol. Tato
soutěž by měla probíhat u nás v Čeladné,
tak nám držte palce, ať to našim sportovcům vyjde a třeba cinkne i ta vytoužená
zlatá medaile.
Mar.
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Družina jede na plné obrátky
aneb Čarodějnice to vzaly za nás
Jaro je v plném proudu a my si ho ve školní družině opravdu užíváme. Konečně v letošním roce bez roušek, hurá!
Konečně nám počasí přeje a můžeme být venku, dvakrát hurá!! A věřte, že využíváme každou možnou příležitost
a vyrážíme s děvčaty i chlapci ven. To, co se dopoledne ve škole naučí z učebnic, tak si odpoledne ověří v praxi.
Společně pozorujeme poletující čápy či divoké kachny. Učíme se
poznávat kytky, byliny a stromy rostoucí v okolí školy. Chodíme na
procházky, hrajeme si v přírodě, skáčeme panáka, pleteme věnečky, skáčeme přes švihadlo nebo si kreslíme křídou na chodník
a ještě mnoho dalších obyčejných věcí. K jaru neodmyslitelně patří
i tradiční svátky a významné události. Ani na ně nezapomínáme.
Předvečer prvního máje je významným datem. Nachází se
v kalendáři mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem a už od
nepaměti proto byla této noci připisována magická síla. Říká se jí
také filipojakubská a bývá spojená s tradičním pálením čarodějnic.
V tento den si paní vychovatelky udělaly volno a místo nich byly
v družině čarodějnice, které pro všechny děti připravily zapeklitou
pátrací hru. Kluci a holky měli za úkol zjistit čarodějnické zaklínadlo
a pomoct tak čarodějnici, aby se dostala na večerní slet. Podařilo se
a čarodějnice si mohla filipojakubskou noc užít. Tedy aspoň doufáme.
Přijela pouť a z té měly určitě největší radost děti. Nedočkavě vyhlížely kolotoče a společně si plánovaly, jak si pouťové radovánky
užijí. Víte, ono se dost těžkou soustředí na učení, když za okny vidíte,
že už postavili labutě a velký řetízkový kolotoč má zkušební jízdu.
Aby to čekání nebylo tak dlouhé, tak jsme se snažili pro všechny
připravit program s pouťovou tematikou. Vyráběli jsme růže z krepového papíru, zkoušeli jsme shazovat míčem pyramidu z kelímků,
vymýšleli modely různých pouťových atrakcí a mnoho dalších věcí.
Najednou tu byl konec týdne a děti nedočkavě vyhlížely rodiče, aby
už konečně mohly vyrazit na pouť.
Dalším svátkem, který k jaru patří, je svátek maminek. A to byl
ve škole šrumec. Děti vyráběly dárky a dárečky pro své milované
maminky. Vyráběli či kreslili opravdu všichni, dokonce i ti největší
matlové a zarytí odpůrci jakéhokoliv tvoření. Když je to pro maminku, tak se snaží každý. Milé maminky, doufáme, že se vám přáníčka
a dárky od dětí líbily. A nezapomeňte, že ten jejich svátek se slaví
1. června. My už máme plán, jak ho oslavíme ve školní družině. Ale
o tom zase v příštím čísle zpravodaje.
Mar.

Pojďte nakupovat aneb hraním se nejvíc naučím
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Jaro ve školní družině patří pampeliškám
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Místo vychovatelek odpoledne nastoupily čarodějnice

Školní družina plná čarodějnic

Kluci a holky ze školní družiny si užili malování venku

Krásné čarodějnické odpoledne

Je to paráda, že si jaro můžeme užívat venku
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Testy, testy, testíčky…
A máme to tu zas. Po dvouleté odmlce „doby covidové“ vrátila se Česká školní inspekce k původnímu záměru
srovnávacích testů na základních školách. Páté a deváté ročníky jsou prověřovány, aby se zjistilo, kolik se toho za čtyři
roky přiučili nebo naopak zapomněli. Letos to na devítku nějak nevyšlo a nejsem si úplně jistý proč. Ve víru minulých
i současných událostí si nevybavuji, jestli nebyla před čtyřmi lety testována, nebo jestli ČŠI schéma testování nějak
nezměnila. Takže v naší škole budeme mít kompletní srovnání, až dnešní páťáci dokončí základku.
Srovnávací testy, které před lety proběhly,
byly nějak kratší. Sfoukly se najedenkrát
a bylo. Ovšem jak se svět stále zdokonaluje,
precizují se i ony a letos jsou rozloženy na
třikrát dvě hodiny. Z českého jazyka, matematiky a nově z „dovedností usnadňujících
učení“, což je taková logická všehochuť.

Samozřejmě probíhají přes počítač a musí
je tentokrát absolvovat opravdu všichni
v ročníku. Jelikož na to máme skoro celý
měsíc, omlouvá jen opravdu dlouhodobá
nemoc. Takže když tu někdo nebude právě
v den testů, jakmile se ukáže, vytáhneme
ho z jiné hodiny a hurá.

Žáci se stavějí k testování různě. Hlavně
podle toho, která oblíbená či neoblíbená hodina jim odpadne. Hlavní dotaz je
vždy „a je to na známky?“. Co odpovědět
– samozřejmě, že není. Ale když jim to
takto popravdě sdělíte, půlka to „odflákne“ stylem abc, abc. Takže musíme na ně
„Šalomounsky“: na známky to sice není, ale
nemyslete si, že když to zvoráte, dostanete
jedničku z matiky!
I tak někteří mají hotovo podezřele rychle, je jasné, že první jsou ti, co v učení zrovna moc nevynikají. Naopak poctivě využívají
časový limit žáci, kteří školu berou vážně
a chtějí být dobří. Tak mohou výsledky být
zkreslené a často slabší, než by mohly. Těší
nás jen fakt, že obdobné je to i na jiných
školách – v každém stádě se najdou černé
ovečky.
Výsledky se dozvíme, až srovnání doběhne do konce ve všech vybraných školách.
Věřím, že budou dobré, protože přes všechny komplikace, které školství v posledních
letech pronásledují, se snažíme do našich
svěřenců nasoukat maximum.
jk

Čeladná ožila po dvou letech Zlatou udicí
V sobotu 7. května proběhlo místní kolo Zlaté udice. Zasoutěžit si přišlo 14 dětí z rybářského kroužku v Čeladné
a Frýdlantu nad Ostravicí, kteří se utkali v rybolovné technice a rybářských znalostech.
V rybářských znalostech mladí rybáři vyplňovali znalostní
test z legislativních pravidel týkajících se výkonu rybářského
práva, poznávání ryb, rostlin a živočichů. V druhé disciplíně se
soutěžilo v hodech na terče Skish, Arenberg a v hodech do dálky. Zde byla příprava snad ještě důležitější, než ve znalostech.
Kdo alespoň občas trefil nějaký z terčů, mohl si připsat bodový
zisk, který ho vzápětí výrazně posunul v umístění v disciplíně.
Právě trefování terčů v disciplíně Skish a Arenberg bylo asi
největší slabinou závodníků.
A jak to letos tedy dopadlo? V kategorii mladších žáků získal
krásné 2. místo Matyáš Jasník. Daniel Blažek obsadil
4. místo. V kategorii starších žáků se celkovým vítězem stal
Jakub Kraut. Ondřej Břenek vybojoval 2. místo, Tadeáš Dřízga
3. místo, Jakub Látal 4. místo a Martin Kalus skončil sedmý.
Všem blahopřejeme.
Na závěr bychom rádi popřáli všem členům hodně rybářského
štěstí a úlovků. Poděkování patří ZŠ Čeladná za poskytnutí
prostor školy pro pořádání závodu a všem organizátorům
a dobrovolníkům, kteří soutěž připravili.
20

Za rybářský kroužek
Jaromír Honkyš a Petra Jurečková
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Květinka: Ježibaby, krávy, včely
a vystoupení pro maminky
„Ježibaba s ježibabou
na kopečku za Jihlavou.
Radili se radili,
jak by nejlíp řádili.
Čáry máry basta fidli,
košťátko nás ponese,
poletíme jako vítr,
bojte se nás, bojte se.“
Touto básničkou jsme začínali týden s ježibabou, Jeníčkem a Mařenkou. Děti si ji s oblibou říkaly a do toho zvládaly pohybové aktivity. Jeníček a Mařenka neposlechli tatínka,
a tak se v lese ztratili. Narazili na chaloupku plnou perníků, a jelikož byl Jeníček nenasytný, lapla ho Ježibaba i s Mařenkou.
Nakonec vše dobře dopadlo a děti ježibabě
utekly, díky své chytrosti a prozíravosti. Tuto
klasickou pohádku jsme zdramatizovali,
vyprávěli si o tom, že neposlouchání se nevyplácí a rozebírali jsme vlastnosti Jeníčka,
Mařenky a ježibaby. Zvažovali jsme, jak to
mohlo dopadnout, kdyby tatínka poslechli.
Celý týden jsme skupinově tvořili perníkovou chaloupku, barvili jsme perníky, lepili
a stříhali. Dětem to velmi šlo a bavilo je to.

Děti z Květinky a jejich maminky
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„Halí belí, spinkej synku,
sen ti sedá na peřinku.“
Konečně jsme se dočkali, po dlouhé covidové pauze: Hurá do akce – vystoupení pro
maminky. Vše proběhlo nad rámec našich
očekávání výborně. Myslím, že nám všem
ukápla slzička nad milými výkony našich
dětí. Bylo to krásné. V tomto týdnu jsme si
vyprávěli o maminkách, kreslili jejich portréty a navlékali jim korálky. Vše s láskou ke
svým maminkám.
„Na políčku v jetelíčku.“
Včela medonosná nás provázela posledním týdnem. Povídali jsme si o tom, kde
včelka bydlí a jak je pro nás významná.
Seznamovali jsme se s včelími produkty,
a jejich přínosy pro zdraví. Nakreslili jsme
si květinovou louku a plno pilných včeliček,
které sbírají pyl. Protože včelky potřebují
někde bydlet, tak jsme jim vyrobili hnízdo,
jaké mívají divoké včelky.

„Dú kravičky dú.“
A vyrazili jsme na exkurzi do místního kravína. Pěkně pěšky po svých. Cestou necestou
jsme si zpívali a těšili se na kravičky a telátka. Jakmile jsme dorazili, občerstvili jsme
se svačinkou, kterou si děti donesly v batůžku. Pořádná svačina musí být. Děti zkoušeli na kravičky slavnou Pláničkovu metodu
a hezky zazpívali, tak doufáme, že se zvedla
produkce mléka.
„Kyšky lyšky, mastné šišky.“
V tomto měsíci nás přivítalo divadlo s pohádkou o skřítkovi, který rozhazoval odpadky
a myslel si, že je to správné. Ovšem vodnice
s žabkou ho pěkně převezly. Svými kouzly ho nakonec naučily uklízet les a udělaly
z něj hodného skřítka. Divadlo nás provedlo
různými scénami, písničkami s pohybem,
které děti náramně bavily.
Příští měsíc nás čekají výlety. Hurá, sláva
výletu, přijeli jsme, už jsme tu. Tak už se
moc těšíme a věříme, že se vše podaří. Ale
o tom až příště.
Aneta Pavelcová, třída Květinka

MŠ Krtečkova

Závěr vystoupení dětí z celé školky pro maminky

Děti z Květinky jako domácí zvířátka při vystoupení pro maminky

Děti z Květinky na návštěvě kravína

Damianek, Eliška a Evička s perníkovou chaloupkou

Martínek, Ondrášek a Ondrášek aneb pořádná svačina u kravína

Květinová louka a včelka medonosná (Maty, Julinka, Viki a Adélka)
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Žabičky: Od knih zpátky do přírody
„Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,
stojíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede.“
Než jsme se dostali k téhle písničce, uběhlo více než půl května. A měli jsme práce...
Máj jsme zahájili v duchu lásky ke knihám.
Byli jsme opět pozvaní na besedu do knihovny v Čeladné. Nebylo to jen o povídání, ale
o krásné spolupráci dětí a paní knihovnice, na téma Pejsek a Kočička, samozřejmě
z knížky pana Čapka. Děti s nimi nejen
„upekly dort“, ale také přibyli noví klienti,
protože si všichni mohli prohlédnout knížky
v oddělení pro předškoláky. Náš Míša měl
velký zájem o knihy o Titaniku a nepřišel
zkrátka. Společně si pak pejska vyrobily
a odnesly domů.
Maminky měly svátek. Jejich malé ratolesti
nejen vyrobily přáníčka a dárečky, ale také
se naučily básničky, písničky, tanečky, aby je
mohly maminkám předvést. Vlastně se moc
nového ani učit nemusely, protože jsme využili toho, co už uměli.
Více než měsíc si povídáme o malých tvorečcích z říše hmyzu, tak jsme do našeho
repertoáru zařadili také něco o mravencích: básničky pro kluky, taneček a ukolébavku pro holčičky... Vystoupení se moc
líbilo, o čemž nás přesvědčila pozitivní
zpětná vazba nejen od maminek. A proto-

Na návštěvě knihovny

že se nám v jedné básničce polámal mraveneček, zavolali jsme rovnou záchrannou
službu. Mraveneček se uzdravil a společně
s motýlem Toníkem přivedl další kamarády. Odměnou za jejich odpovědný přístup

a pracovitost jsou animované filmy ze seriálu Mrňouskové.
Také jsme podnikli výpravu na louku a do
okolí řeky Čeladenky. Nezapomněli jsme si
s sebou vzít potřebnou výstroj: kelímky na
hmyz, lopatky na jejich odchyt, přenosné mikroskopy, lupy. Děti pročesaly louku i okolí
řeky a našly mravence, ruměnici pospolnou, mandelinku topolovou, krásného střevlíka měděného a jinou havěť. Pozorovaly
důmyslně utkanou pavučinu a také v řece
pod kamenem larvy chrostíků, což dokazuje
čistotu Čeladenky. Děti v pak v centru objevy
a pokusy nejen pozorovaly, ale našly názvy
některých druhů v atlasech hmyzu. My, paní
učitelky, jsme právem hrdé na to, jak již děti
dokáží samostatně přemýšlet a své vědomosti a návyky využívat ve své práci – hře.
Po pořádném prozkoumání děti naše malé
dočasné zajatce pustily zpět do přírody.
Další odměnou byl dort, nazdobený jako
slunéčko, ale mnohotečně barevné, protože
puntíky byly z lentilek. A malí kamarádi si ho
udělali sami. Taky jim moc chutnal.

Žabičky sí užívájí pěkného počasí a zahrady. Josefínka, Kačka, Vali nejraději létají na koštěti...
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Abychom nepracovali jen ve školce a jejím okolí, navštívíme ještě výstavu ve
Frýdeckém zámku pod názvem „Po stopách
brouka Pytlíka“.
Ivana Chýlková, Žabičky

MŠ Krtečkova

Tomáš, Erik a Dominik v divadelní pohádce

Valinka pozoruje mikroskopem kůru stromu

Tomáš a Marek vyrábějí berušku

Míša a Erik hledají v atlase nalezený hmyz

Sebík vyrábí berušku z těsta

Řešíme pracovní listy na téma beruška

Tuhle berušku jsme upekli, naplnili...

...krásně nazdobili...

...a teď si ji sníme!
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Babičky a dědečkové vítáni
Již několik let si hýčkáme značku Rodiče vítáni, která je známkou
toho, že naše škola úzce spolupracuje s rodiči dětí a nabízí jim různé
možnosti zapojení se do dění ve škole.
Hledali jsme cesty, jak do života školy zapojit také seniory, kteří jsou nedílnou součástí
výchovy dětí. Vždyť kdo z nás s láskou nevzpomíná na své prarodiče, co jsme se od
nich naučili a také na jejich laskavou náruč,
trpělivost a čas, který nám věnovali.

překvapení
Jsme rádi, že Čeladná podporuje seniory,
kteří zde mají svůj vlastní klub. Využili jsme
toho a ve spolupráci s panem Bernadym,
který klub vede, jsme pozvali seniory k nám
do školky. Nalákali jsme je na společnou
zábavu na zahradě a připravili pro ně program, který asi mnohé překvapil.

společné tunely v písku
Na začátku děti babičkám a dědečkům
zazpívaly, zarecitovaly a pak je přizvaly ke
společné hře na zlatou bránu. Pozvali jsme
seniory na kávu s občerstvením, které děti
ráno s paní učitelkou upekli. No a pak to
vypuklo. Skupinky dětí nabízely různé hry,
stavebnice a zábavu, takže senioři nevěděli, do čeho se dřív pustit. Hráli s dětmi
pexeso, Člověče nezlob se, dobble, stavěli
z oblíbených stavebnic dětí nebo sadili hrášek, ředkvičky, saláty a okopávali záhonky.
Trochu v legraci jsme nabídli i pískoviště,
které k našemu překvapení jedna babička
využila. Ale jak! Naučila děti dělat pořádné
tunely v kopci, který s dětmi postavila.
Společně jsme vysadili hrášek, ředkvičky a saláty

jak to u nás vypadá
Když si všichni užili zábavu, provedli jsme
seniory prostory školky, aby mohli porovnat, jak se prostor, který znali, proměnil
a také aby se podívali, v jakém prostředí
děti vyrůstají.

Pan Bernady hraje pexeso s našimi nejmenšími
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propojení generací
Touto akcí jsme propojili generace, a jak
věříme, navázali další možnosti spolupráce. Naše oblíbená pohádková babička, paní
Dostálová, už totiž není v takové kondici,
aby k nám docházela číst dětem k odpočinku, a tak budeme rádi, když k nám senioři
zavítají častěji, přečíst dětem pohádku, zahrát si hru nebo dělat tunely na pískovišti.
Jana Bartošová

MŠ Čeladenská beruška

Seniory zaujal výběh pro morčata a králíčka

Děti do hry přizvaly i babičky a dědečky

Paní Bělohlavá do toho šla naplno

Děti si pro seniory připravili krátké vystoupení

Učící se komunita
Již několik let se otevíráme k vzájemné spolupráci mezi mateřskými školami nejen z našeho regionu. Pedagogům představujeme naši práci v celém kontextu, tedy nejen přímou činnost
s dětmi, ale také naše tematické bloky, diagnostiku, přípravu
předškoláků a vše, co s naší prací souvisí.
Necháváme ostatní nahlédnout pod pokličku a jsme otevřeni
novým inspiracím odjinud. Od září jsme metodickým centrem
vzdělávacího programu Začít spolu, každý měsíc zveme pedagogy

z mateřských škol a vzděláváme se v některé z pedagogických
oblastí.
Tento školní rok jsme se například věnovali předčtenářským
a předmatematickým činnostem, hudební výchově, sebehodnocení dětí a plánujeme setkání na téma učení venku. Vzájemným
setkáváním pedagogů, sdílením praxe a také prezentací vlastní
práce zvyšujeme kvalitu vzdělávání našich nejmenších.
Jana Bartošová
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Je libo masáž, tetování
nebo kávu s dortem?
Tradiční jarní besídku jsme letos pojali jako zahradní akci s oslavou
Dne rodiny. Počasí nám vyšlo skvěle a tak jsme se pod naší lípou
na školní zahradě sešli s rodiči, prarodiči, praprarodiči a také se
spoustou malých sourozenců.
se vyfotit u vodopádu lásky nebo si vyrobit
originální šperky.

Děti jim předvedly vystoupení, které poctivě
připravovaly. A protože víme, že i maminky
a tatínkové si potřebují pořádně odpočinout, přichystali jsme pro ně spolu s dětmi
relaxační odpoledne.

Rodiče se tak mohli svými dětmi nechat
hýčkat v masážním salónu, nalíčit se
v salónu krásy, pořídit si tetování v tetovacím salónu, občerstvit se kávou a výbornými zákusky v cukrárně, zacvičit si, společně

Všechny tyto relaxační koutky byly velmi
vytížené, protože nabídka to byla opravdu
neodolatelná. Toto velmi příjemné odpoledne, kdy jsme se sešli v hojném počtu, jsme
si tak užili úplně všichni.
Eva Wojnarová

Reflexní terapie

Zahrada se zaplnila rodinami, kterým děti předvedly vystoupení

28

MŠ Čeladenská beruška

Děti rozdaly rodičům vlastnoručně vyrobená přáníčka a speciální
poukázku na odpočinkové odpoledne

Rodiče mohli navštívit cukrárnu, dát si výborný dortík a kávičku

V salónu krásy se nechali zkrášlit i tatínkové

V nabídce byl také tetovací salón

Nejpopulárnějším místem byl salón krásy

Aspoň chvíli si mohli rodiče poležet a nechat se hýčkat při masáži
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Památník Josefa Kaluse

Josef Kalus:

ze vzpomínek josefa

kaluse

Vzpomínky
Na učitelském ústavě v Příboře (XI)
Sotva vstoupím, profesor X. rozlítil se znova:
„Co tu ještě chcete?“
„Pane profesore, uvěřte mi, prosím, chovanci
mi dosvědčí a sám můj spolužák Hajdušek jistě
přizná, že slova moje překroutil.“
„Nechci už nic slyšet, zklamal jsem se ve vás,
jděte, jděte, jděte!“
Viděl jsem, že prosby jsou zde marny. V
kabinetě naslouchala nám dvě profesorova
děvčátka, dosud vidím jejich ulekané, černé oči,
jak se soucitně na mne dívají. Vypotácel jsem
se ze dveří a nohy pode mnou klesaly, když
sestupoval jsem dolů do přízemí. Kandidáti
se rozprášili na všechny strany, jediný
kolega Vítek, ženáč už a otec rodiny, vážný a
hlubokomyslný člověk, zůstal po mém boku.
„Bože, co teď, co teď?“
„Josefe, nezoufej, půjdeš na jiný ústav a
všecko zas bude dobře. Tady jsi už nemožný,
to nahlédneš sám. Profesor X. neodpouští a
nezapomíná, při matuře nebo ještě dříve tě
skoupá.“
„Co řekne otec, co moji známí přátelé ve
Frenštátě? Kam se uteku, kam se obrátím?“
Kolega odešel – měl v jinou stranu svůj domov
– a zůstal jsem sám. Z chovanců už nikdo
se cestou ke mně nepřidružil, plaše mne
předbíhali, lítostivě na mne pohlížeje. Došel
jsem k obědu na „Sklípku“, ale nemohl jsem,
kromě několika lžic polívky, pozříti ani sousta.
Horko a zima přecházely mi po těle a dovlekl
jsem se do bytu, klepaje zuby. Musel jsem
ulehnouti a cosi jako záchvat úplavice vyčerpalo
moje síly. K večeru bylo nutno zavolati lékaře
Remeše, který se vyjádřil, že stav mé nemoci
je velice vážný. Je jisto, že mi byla věnována
dostatečná péče – ale na to všechno již se
nepamatuji, vím jen, že mi zlhostejněl celý svět
a ničeho jsem si už nepřál, jen smrti, zdálo se
mi, že cítím na čele její studený, avšak smírný
dotek. Ale v nejkrutějších chvílích života nikdy
smrt nepřichází, byť bychom si to přáli sebe
vroucněji, a nebyla po vůli ani mně, za několik
dní jsem se zotavil a sebral, že jsem s přáteli
svými, kteří mne pilně navštěvovali, zase
rokoval o svoji záležitosti.
Celá situace se vyjasnila k mému prospěchu.
Sdělovali mi, že mne profesor X. pozdravuje a
vzkazuje mi, abych ve zdraví prožil velikonoční
svátky ve Frenštátě a vrátil se do Příbora vesel
a zdráv. Patrně mladí přátelé moji v ročníku
dokázali moji nevinu a nemoc moje, kterou
dr. Remeš prohlásil za velmi vážnou, zmírnila
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náladu myslí, které byly proti mně. Domnívám
se, ba ve svém srdci jsem přesvědčen, že
profesor X. litoval svého přenáhlení, nijak
nejednal se mnou potom nepřátelsky, ale vycítil
jsem, že si ho už pro sebe nezískám nikdy.
Tuším asi dobře, že mu bylo nevolno, kdykoli
mne viděl a od té doby také se mi těžce dýchalo
v jeho přítomnosti. Mezi námi dvěma nebylo již
možné sblížení, po kterém jsem dříve toužil,
mezi námi rozevřela se navždy propast.
Připravila: Zuzana Bajgarová

Památník Josefa Kaluse
červen
Úterý – pátek

9:00–15:00

Sobota – neděle

9:00–16:00

Skupinové prohlídky mimo
návštěvní dobu: 739 219 838
Vstupné 20 Kč

Křížovka o ceny

Odměna pro luštitele: vstupenky na Ladnou Čeladnou
Tajenka z minulého čísla: LADNÁ ČELADNÁ LÁKÁ NA OSTŘÍLENÉ KAPELY I MLADÉ INTRPRETY. Výhru získává Václav Švec. Opět hrajeme o dvě volné
vstupenky na festival Ladná Čeladná. Odpovědi se jménem a adresou posílejte na OÚ Čeladná nebo na e-mail zpravodaj.celadna@seznam.cz.
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DOKTOR BERTHOLD STORCH
Málo se ví o životě následovníka zakladatele čeladenských lázní, kterým byl MUDr. Berthold Storch.
Doktor Storch se stal legendou již za svého života. Mezi Čeladnou a Kunčicemi pod Ondřejníkem
kolovaly zvěsti o tom, jak zasáhl, zachránil, pomohl, zázračně uzdravil a nikdy za to nic nechtěl.
Ke konci jeho života doplnil legendu drobný poznatek, bohužel krutě pravdivý. Když doktor Storch
jednal s pacienty, někdy si instinktivně svoji malou doktorskou brašničkou zakrýval žlutou Davidovu
hvězdu, kterou musel dle surových rasových zákonů nosit. Jakoby tím gestem chtěl říci, že se stydí
i za ty, kteří to vše vymysleli a nařídili.
Doktor Storch patřil ke generaci lékařů
lidumilů. Je zvláštní, že ho někde uvádějí
jako Bartoloměje, zatím co on byl Berthold.
Toto jméno je složeno ze staroněmeckých
slov „berath“ a „waltan“. V podstatě znamenalo něco jako „skvělý vládce“. Možná,
že se to vyplnilo. Skvělým člověkem jeho
nositel byl a vládl nezměrnou starostlivostí,
odborností a pílí.
první kontakt „s uhlím“
Berthold. Alespoň tak jest uvedeno v Listě
domovském, vydaném obcí Veselí nad
Moravou, v níž se Berthold Storch 10. října
1867 narodil. Tatínek Bertholdův hospodařil na gruntě č. 1 v Tovačově, maminka
pocházela z Lipníka nad Bečvou. Berthold
studoval na gymnáziu v Mikulově, kde se
potkal se Žofií Pollitzerovou, jejíž tatínek
Max byl místním obchodníkem se střižním
zbožím. Po maturitě v srpnu 1887 se zapsal
v zimním semestru 1887/88 ke studiu
medicíny na lékařské fakultě Vídeňské
univerzity. A 16. července 1894 byl slavnostně promován doktorem medicíny. Jeho
prvním působištěm byl Bremberg (dnes
Sopron), kde firma Brembergbanyas těžila
hnědé uhlí. MUDr. Storch zde měl velkou
příležitost studovat plicní choroby, které ho
již jako medika zajímaly. Berthold se oženil
se Sofií a ještě v Soproni se jim narodil
26. prosince 1889 Adalbert a o rok později
dcera Meta. Později přišla Stella (1901)
a nakonec Irma, narozená v roce 1908 také
ještě v Soproni. Storchovi měli krásnou
rodinu.
V roce 1908 skončil své působení v lázních
Skalka, ale i v Mariánských Horách,
MUDr. Jan May. Byly to především rodinné
události (smrt desetiletého syna Oldřicha)
a velice neutěšené poměry politické
v místní mariánskohorské samosprávě,
které ho přiměly k návratu do Prahy, kde
až do své smrti v roce 1931 byl vyhledávaným lékařem. A tak 6. června 1909 je
zapsán do listu vlastnického nový provozovatel lázní Skalka. SteinkohlenbergbauGenossenschaft des Mährisch-Ostrauer
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Revierbergamtsbezirkes in Teschen. Není
ani těžké rozluštit, že šlo o společenství
těžařů. O 22 let později, dne 10. června
1931, je zapsána do listu vlastnického
Skupina I. báňského společenstva úředního
okresu moravskoostravského revírního
báňského úřadu v Moravské Ostravě.
léčil horníky i horaly
A pro obě tyto společnosti pracoval
MUDr. Berthold Storch. Byl rád, že se může
vrátit domů na Moravu. V Tovačově bydleli
Storchovi od nepaměti. V Brembergu si
mimo jiné vysloužil pověst odborníka na
choroby horníků. A tak se po lidumilu Janu
Mayovi naštěstí objevil odborník stejného
ražení. Oba totiž dobře poznali na počátku
své lékařské kariéry prostředí hornické.
MUDr. Berthold Storch plných 33 let léčil
nejen klienty lázní, ale i místní občany
okolních obcí. Za tu dobu si vysloužil pověst
znamenitého lékaře a nesmírně citlivého
člověka. Několik let po svém nástupu zakoupil Moralovu vilu č. p. 241 a nastěhoval
se do ní i s celou rodinou.
pomáhal i se žlutou hvězdou
A pár let poté to bohužel začalo. Doktora
Storcha na jeho pozici vedoucího lékaře

vystřídal německý lékař Gerhart Kopriwa.
Doktor Storch se ještě pokusil pomáhat
lidem dál a otevřel si nedaleko kunčického nádraží soukromou ordinaci. Nejprve
byl zatčen jeho syn Adalbert a prvním
transportem dne 20. října 1939 odeslán do
koncentračního tábora. Nejmladší Irmě se
podařilo uprchnout na Slovensko, kde se
později vdala a než v roce 1990 zemřela,
projevila přání, aby její urna byla umístěna
na hrobě č. 556 sestry Mety, která zemřela
v roce 1918 (paradoxně zřejmě na tuberkulózu) a byla pochována na kunčickém
hřbitově. Stella uprchla do Spojených států.
Provdala se a žila až do své smrti v roce
1998 ve městě Urbane (stát Ohio v USA).
smutný příběh
Usnesením okresního soudu ve Frenštátě
pod Radhoštěm ze dne 18. 9. 1947 a následným potvrzením Moravskoslezského
Zemského národního výboru zde dne
20. února 1948 byla Žofie Storchová, rozená
Politzerová, posledně bytem v Čeladné,
příslušná do Kunčic pod Ondřejníkem,
židovského náboženství, narozena 5.6 1872
v Mikulově, prohlášena za mrtva a považuje
se den 25. 3. 1943 za den, jejž nepřežila.
Stejným usnesením byl prohlášen ke stej-

nému dni za mrtva MUDr. Berthold Storch,
lékař, ženatý, židovského náboženství,
posledně bytem v Čeladné 7, narozený
10. 10. 1867 v Tovačově, příslušný do Kunčic
pod Ondřejníkem. Poslední bydliště měli
manželé totiž v Čeladné 7. Zde byl sběrný
tábor, v němž Židé čekali na odjezd, až se
uvolní místo v některém z nacistických
koncentračních táborů. Příslušní byli Žofie
a Berthold do Kunčic pod Ondřejníkem,
protože ještě než bylo hrubě zasáhnuto do
běhu světa, patřila jim dnešní vila Běla,
ležící na katastru Kunčic pod Ondřejníkem.
Což z příslušného usnesení frenštátského
okresního soudu není jasné. A z toho domu
v Čeladné 7 doktor Storch někdy tajně odcházel a léčil své pacienty. A ti chodili také
k němu. Naposledy zde byla paní Marta
Blažková s dcerou, ještě v červenci 1942.
Asi 9. listopadu 1942 byli Storchovi zařazeni
do transportu směr Treblinka. V těch dnech
stál vlak celou noc na nádraží v Ostravě.
Z odkrytého vagonu vynesli muže, který se
otrávil. Povídá se, že místní železničář
v něm poznal dr. Storcha. Jeho paní s ním
totiž ve stejném vagonu vůbec nemusela
být.
Petr Anderle

Storchovu rodinu v roce 1911 při návštěvě hlavního města monarchie takto zvěčnil vídeňský fotograf
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Znamenití lékaři v českých zemích (19)
První rektor vysoké školy zvěrolékařské
„Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti jsou
a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země
má ve své historii mnoho osobností, patřících
mezi znamenité představitele vědy lékařské.
Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli
v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či
dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky.
Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí.“
Těmito úvodními slovy začínalo každou
středu, počínaje 27. zářím 2017, mé krátké
vyprávění o některém ze „znamenitých lékařů v českých zemích“, rekrutujících se většinou z 16.-20. století. Seriál skončil ve středu
22. ledna 2020 a čtenáři se dočkali celkem
sto jeden a dvaceti příběhů v internetovém
deníku „Neviditelný pes“ Lidových novin.
Samozřejmě, že zde byl perspektivní záměr
vydat ony příběhy jako knihu.
Paradoxně vše uspíšil koronavirus. Lékaři,
sestry a další zdravotníci se postupem času
stali předmětem všeobecné úcty a upřímného obdivu. A současně potřebují více než
kdy jindy naši podporu, bez ohledu na rozdílné názory společnosti, týkající se probíhající
pandemie. A tak nás napadlo vydat tuto knihu
ještě před letošními svátky vánočními a neprodávat ji. Rozdávat. Na znamení úcty k těm,
kteří stojí v čele současného boje s lítým nepřítelem a vpravdě nasazují své životy. Jenže
z čeho tisk zaplatit?
Vyhlásili jsme sbírku. První přišel náš tiskař: „Udělám vstřícnou cenu tisku“. A posléze
jsme vydali výzvu, která oslovila více než třicet
konkrétních osob a dvě obce. Jsou jimi obec
Čeladná a obec Úsilné (Voselno) z jižních Čech.
Jména dárců, kteří s tím souhlasili, jsou zveřejněna v tiráži knihy. Díky nim nebude kniha
prodávána v knihkupectvích, leč bude rozdávána všude tam, kde padne na úrodnou půdu.
Kniha vyšla o loňských Vánocích v nákladu
2 000 ks, v atypickém formátu A5, ve velmi
vkusné grafické úpravě, která je také darem.
Stále je o ni značný zájem, nejen v medicínských kruzích. A přispívat se dá i nadále na
účet číslo 186 745 03 59/0800 (variabilní symbol = datum odeslání bez interpunkce), neboť
značné náklady si vyžádá také poštovné. Na
znamení úcty k dárcům, z nichž mnozí jsou
z Čeladné a z okolí, přetiskneme v několika
pokračováních v Čeladenském zpravodaji vybrané lékařské příběhy, jejichž nositelé jsou
buď z Beskyd, nebo z našeho blízkého moravského kraje, či dokonce z Čeladné.
O knihu si mohou zájemci napsat na adresu
Okrašlovací spolek Rozhledna, Čeladná 42,
739 12 Čeladná. Nebo e-mailem na adresu:
ondrejnikrozhledna@seznam.cz
Petr Anderle
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Když byl Edwardovi Babákovi jeden rok, spoluzakládal jeho tatínek ve Smidarech
hasičský oddíl. To se psal rok 1874. Smidary leží na soutoku říček Cidliny
a Javorky, asi šest kilometrů od Nového Bydžova v okrese Hradec Králové.
Eduardův otec byl lékař a také starosta obce. Když bylo chlapci sedm let, otec
zemřel. Navzdory nedostatku prostředků se mladý muž Edward rozhodl, že
bude také lékařem. A udělal dobře. Na gymnáziu v Jičíně se mu podařilo získat
stipendium a nakonec v roce 1898 promoval na Lékařské fakultě UK. V té době
již věděl, jakým směrem se bude jeho lékařská dráha ubírat a věřil, že bude
úspěšným fyziologem. Proto se také v témže roce oženil Marií Věrou, rozenou
Opoleckou (1875-1962).
Byla to dobrá volba. Dne 1. 1edna 1904
přinesly „Ženské listy“ následující zprávu:
„V prosinci právě uplynulém dožila se Minerva
opět radosti, že dvě posluchačky univerzity
české, které bývaly jejími žačkami, dosáhly
hodnosti doktorské. Dne 19. prosince byla
na doktora filosofie povýšena paní M. Věra
Babáková, choť MUDra a docenta univer.,
rozená Opolecká, jež r. 1890 vstoupivši do
střední školy Minerviny za 3 roky ji opustila,
dostudovala k maturitě soukromě a nyní
dospěla k cíli studií svých univerzitních… Jest
šestou doktorkou filozofie, graduovanou na
české univerzitě pražské…“
PhDr. Babáková mimo jiné aktivně
spolupracovala při tvorbě hesel Ottova
i Masarykova slovníku naučného. Svého muže
přežila o třicet šest let.
Edward Babák (1873-1926) již za studií
pracoval jako demonstrátor ve Fyziologickém
ústavu profesora MUDr. Františka Mareše
(1857-1942). Ten ho výrazně v jeho odborném
směrování ovlivnil, své zde udělal také
vynikající anatom a fyziolog profesor MUDr.
Vladimír Tomsa (1830-1895). Budoucí doktor
Babák (na snímku vlevo) se přitom pilně
vzdělával ve filozofii a v přírodních vědách.
V roce 1903 se habilitoval v oboru všeobecné
fyziologie spisem o adaptabilitě střeva. On
to byl, kdo přišel s teorií (1905), že potrava

má vliv na délku střev (zkoumání prováděl
u pulců) a v mnohém tak předběhl svoji dobu.
K podobným závěrům došli nedávno dva mladí
vědci v USA, aniž by znali Babákovy práce.
V roce 1917 byl jmenován řádným profesorem
fyziologie na české lékařské fakultě.
akademik i novinář
V letním semestru 1918/1919 vedl
zvěrolékařské kurzy při Filozofické fakultě
pražské univerzity, a když byl přijat zákon
o zřízení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně,
ujal se jejího budování, nastínil její program
instalačním projevem 11. listopadu 1919
a byl zvolen jejím prvním rektorem. V dalších
letech se zcela věnoval vysokému školství
v Brně, byl rektorem i prorektorem
Masarykovy univerzity, na lékařské fakultě
byl děkanem i proděkanem, přednostou
Fyziologického ústavu a přednostou ústavu
Biologického. Ten se stal vzorem pro podobná
zařízení v Evropě. Ještě za studií publikoval
velice zajímavé odborné práce, za nejvíce
objevné jsou považovány Tělověda a Úvod
do biologie dítěte (ta vedla vlastně ke vzniku
samostatného oboru pediatrie). V roce 1912
založil se svým vrstevníkem, přírodovědcem
profesorem MUDr. Františkem Karlem
Studničkou (1870-1955) Biologické listy, jako
přílohu Časopisu lékařů českých.

Babákův tatínek by měl radost. Tohle náměstí ve Smidarech nese jméno jeho syna.
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Edward Babák, fyziolog, vysokoškolský pedagog a akademický funkcionář

V roce 1911 stál u zrodu časopisu Akvaristický
obzor, byl členem zednářských lóží v Brně
i v Praze a od roku 1904 také předsedou
Literárního a řečnického spolku Slavia
v Praze. Jeho výzkumy v oblasti fyziologie
dýchání jsou dodnes světově proslulými.
Babákova publicistická činnost byla velice
rozsáhlá, navíc se dá říci, že byl zakladatelem
nového pojetí medicíny, vycházející z filozofie
přírodních hodnot lidského života. Vědu
pokládal za nedílnou součást lidské kultury.
příběh pomníku
Pomníček ke „cti a slávě“ Eduarda Babáka
byl slavnostně odhalen 12. října 1937. Text
na pomníku: Edward Babák, fyziolog,
vysokoškolský
pedagog,
akademický
funkcionář a organizátor vědeckého

života. Pomník byl původně umístěn
v předzahrádce Anatomického ústavu
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na
rohu dnešních ulic Údolní a Úvoz. V roce
1940 ukryt po pokusech neznámých osob
pomník odstranit. V roce 1949 odhalen
na Komenského náměstí. V březnu 1990
přenesen na nové, málo důstojné místo.
Poté asi v roce 1993 byl pomník odstraněn,
měl být instalován v areálu Vysoké školy
veterinární. Po protestech veřejnosti
restaurován a v roce 1994 vrácen zpět.
V rámci rekonstrukce budovy Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity opět dočasně
odstraněn. Po ukončení rekonstrukce
budovy pro potřeby Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity se pomník
na místo nevrátil. Od roku 2010 je umístěn

v nově otevřeném kampusu Masarykovy
univerzity v Brně-Bohunicích mezi pavilony
A3 a A6. Pomník svým putováním tak
trochu připomíná životní putování tohoto
význačného vědce.
lidi, na které nesmíme zapomenout...
Život Edwarda Babáka byl velice hektický.
Pracoval do úmoru a rozdával se. Zemřel
29. května 1926 v nedožitých 53 letech a na
jeho úmrtním listu je poznámka „zemřel
náhle“. V Praze 11 v části obce Chodov je mimo
jiné také Babákova ulice. Mimochodem, ulice
či náměstí pojmenováváme po lidech, u nichž
chceme, abychom na ně nezapomínali.
Petr Anderle
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Inzerce

SEKÁNÍ TRÁVY, PŘEDÁVÁNÍ CHATY
Hledáme muže na sekání trávy kolem rekreační chaty a předávání
objektu přijíždějícím hostům. Sekání musí probíhat vždy v sobotu mezi
turnusy (mezi 10.00 a 16.00).
Požadované práce:
• Převzetí objektu od hostů vždy v sobotu v 10 hodin
• Sekání trávy v rozsahu 2,5-3 hodiny (cca co 14 dní)
• Předání objektu hostům v 16 hodin
Platba za výše popsané služby 1000 Kč za každou realizovanou sobotu
(pokud zahrnuje sekání, 700 Kč bez sekání).
Úklid objektu je zajišťován samostatně. V případě zabezpečení rovněž
úklidu objektu platba dalších 700 Kč za každý úklid (cca 2,5 hodiny práce).
Volejte prosím 603 528 145

Vzhledem ke zvýšenému nápadu majetkové trestné činnosti
Vám nabízíme výhodné zabezpečení Vašeho rodinného domu,
apartmánu, chaty nebo provozovny.
Naše služby poskytujeme v obcích Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí,
Pstruží, Kunčice pod Ondřejníkem a Ostravice.
Připojíme Váš již existující elektronický zabezpečovací systém
na náš pult centralizované ochrany, případně Vám připravíme
návrh na zabezpečení Vašeho objektu.
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Pomocí nových mobilních aplikací můžete mít neustále přehled
o Vašem objektu také prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu.
Samozřejmostí je také možnost zapojení hlásičů požáru.
Neváhejte nás oslovit na níže uvedených kontaktech.

cos@cosas.cz, 733 311 311

Inzerce

LETNÍ ROZVRH YOGA CAFE
ČELADNÁ NÁMĚSTÍ
WWW.YOGA-CAFE.CZ

PONDELÍ:
9.00 – RANNÍ JÓGA

ÚTERÝ:
9.00 – RANNÍ JÓGA
15.30 – BALET PRO NEJMENŠÍ
18.00 – JEMNÁ JÓGA
STŘEDA:
16.15 DĚTSKÁ JÓGA
18.00 – ZDRAVÁ ZÁDA
ČTVRTEK:
18.00 – PILATES

Restaurace

PÁTEK:
8.00 – JÓGA A POWER JÓGA
18.00 – FYZIO JÓGA
KAŽDÝ DEN DLE DOHODY: KONZULTACE S
FYZIOTERAPEUTEM A INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ.
PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI SMS NA Č. 606
915741 NEBO 730 148 359)

558 684 508
wwww.uparezu.cz
Restaurace U Pařezu

vaříme

v Pařezu
TĚŠIT SE MŮŽETE
na českou klasiku
meníčka
grilování venku

Profesionálové na servis APPLE.
www.iphoneservis-industries.cz
+ 420 773 969 540

Hlavní 275, 739 11, Frýdlant n. O.
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Anna Borská

ž

Č

ř

v BESKYDECH

Přijďte se podívat
Připomínka zvyků a tradic
v pasteveckém chovu ovcí
v Beskydech

stříhání ovcí novozelándským a evropským stylem
vystoupení dětských folklórních souborů
hudební kapela RUKY NA DUDY
ukázka ručního zpracování ovčí vlny
široká nabídka výrobků z ovčí vlny (papuče,klobouky....)
nabídka ovčích sýrů
dílničky a soutěže pro děti a dospělé - malování na obličej
k jídlu jehněčí speciality, borůvkové knedlíky, bramb. placky a další

BOHATÁ TOMBOLA
1. místo :
UROSTLÉ JEHNĚ

Galerie Lara

Rehabilitační centrum Čeladná

17. června – 27. července 2022
vernisáž 17. června v 17 hod.
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stříhání ovcí jen za pěkného počasí
BESKYDY
VALAŠSKO

ČELADNÁ

PSTRUŽÍ

Informace pro občany

Ordinační hodiny v červenci
Obvoďák z Čeladné / MUDr. Návrátilová
Je nutné se objednat! Tel.: 558 684 044
Pondělí
injekce		
6:45-7:30
ordinace		
7:30-13:00
Úterý, čtvrtek
odběry, injekce 6:45-7:30
ordinace		
7:30-13:00
Středa
injekce		
13:30-14:00
ordinace		
14:00-18:00
(pouze pro pracující, objednané a akutní stavy)

Pátek
injekce		
6:45-7:30
ordinace		
7:30-12:00
Web: www.obvodakzceladne.cz
Lékárna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

(725 816 569)
8:00-16:00
8:00-14:00
8:00-17:30
8:00-14:00
8:00-16:00

Sanitky:
558 628 882
Záchranná služba:
155
MUDr. Al-Saheb (603 244 551)
Pondělí
7:00-10:00
Úterý
7.00 - 9.30 (pozvaní)
9:30-11:00
(1. a 3. týden v měsíci poradna)
Středa 7:00-10:00 12:00-15:00
Pátek 10:00-12:00 (12-13 pozvaní)
Zubní ordinace
MUDr. Záškodná MDDr. Schotliová
(724 780 732 nebo 558 684 066)
Po 13:00-19:00
12:00-19:00
Út
7:30-13:00
7:00-14:00
St
8:00-15:00
ZMĚNA!
Čt
7:30-13:00
7:00-14:00
Pá neordinuje
7:00-14:00
Zdravotnické zařízení Čeladenka
Po, Čt 8:00-12:00 12:30-17:00
Úterý 7:00-12:00 12:30-17:00
Středa 7:00-12:00 12:30-15:30
Pátek 8:00-12:00 12:30-14:00

ČIŠTĚNÍ F≈M
vývoz žump a septiků

≈ Revize domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)

DISTEP a.s.

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

Vývoz:
604 282 325

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
a kamerová kontrola potrubí

Revize DČOV:
606 093 947

www.cistenifm.cz

Kontakty na Obecní úřad
Obecní úřad Čeladná, č.p. 1, 739 12
Čeladná, IČ: 00296571
Úřední hodiny
Vracíme se „k normálu“, od 1. 3. platí:
Pondělí 8:00 - 11:00
12:00 - 17.00
Úterý
7:00 - 11:00
11:30 - 14:30
Středa 8:00 - 11:00
12:00 - 17.00
Čtvrtek pouze po předchozí dohodě
Pátek OÚ pro veřejnost uzavřen
Sekretariát
E-mail: sekretariat@celadna.cz
Telefon: 558 684 008

Matrika
E-mail: obecmatrika@seznam.cz
Starosta
E-mail: starosta@celadna.cz
Místostarostka
E-mail: mistostarosta@celadna.cz
Telefon: 724 178 925
Podatelna
E-mail: celadna@iol.cz
Web:
www.celadna.cz
Stavební úřad
Jana Večerková, Ing. Zuzana Pochobradská
Telefon: 558 684 018

Telefonní čísla
IC Čeladná		
558 684 400
MÚ Frýdlant nad Ostravicí 558 604 111
Úřad práce FM		
950 113 111
ÚP Frýdlant - př. na bydl. 950 113 222
ÚP Frýdlant - zaměstnání 950 113 211
OSSZ			558 604 700
Česká pošta 		
954 273 912
Dětský domov		
558 684 112
Základní škola		
558 684 006
MŠ Čeladenská beruška 777 364 188
budova MŠ
777 364 189
Mateřská škola Čeladná 558 684 548
Fara Čeladná		
595 171 252
Památník J. Kaluse
739 219 838
Nádraží ČD		
702 251 655
Beskydské reh. centrum 552 533 211
Polarium		558 603 311
Čistírna odpadních vod
558 684 046
Autodoprava Kopecký Rich. 605 864 379
Pila Mikeska		
605 706 707
Pneu Macura		
773 083 186
Sruby Pacák - Pavel Pacák 737 248 246
Sruby Pacák - Mich. Pacák 603 569 096
Nervy-Machander Oldřich 558 684 522
Přádelna vlny p. Mitura
558 684 241
Stavebniny Bělidlo
739 624 344
Palivové dřevo Běčák
731 000 706
Železářství Martin Špíl
731 045 032
Řeznictví Kohut Čeladná 734 854 072
Potraviny Kohutová Čel.
558 684 048
Hračkářství Kopecká
604 806 211
Hasiči			558 684 441
			150
Policie ČR		
158
Policie ČR - Frýdlant n.O. 974 732 731
			558 442 011
Záchranná služba		
155
			112
Poliklinika Frýdlant n.O.
558 616 111
LDN FM, Revoluční ul.
558 630 327
Nemocnice FM		
558 415 111
Koroner (volat při úmrtí) 725 440 155
Horská služba		
558 677 393
			606 769 011
ČEZ - poruchová služba
MARA-TAXI (non-stop)
Chirurgie Frýdlant n.O
Správce hřbitova Čeladná
Pohřební služba Frenštát

800 850 860
603 720 357
558 679 011
731 073 659
777 835 626

hasičská pohotovost
724 179 160
Telefonní číslo na Rostislava Pavelce ze
Sboru dobrovolných hasičů Čeladná mohou
občané využít v případě mimořádných situací
(zatopený sklep, zabouchnuté dveře, spadlý
strom a jiné naléhavé situace).

39

Závěrem

Na co máte dneska chuť?

Na www.menuceladna.cz
najdete nabídku aktuálních menu.

gratulujeme k jubileu:
červen

Eva Šodková
Stanislav Chromčák
Jana Michalkovičová
Danuše Adamišová
Pavel Štefek
Karel Polák
Ludmila Kokešová
Alenka Klimešová
Antonín Sedlařík
Ladislav Martínek
Magdalena Dudášková

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
90 let

SENIOR TAXI
Čeladenský dostavník

737 135 546
Tam i zpět 24 Kč.

Objednávky den předem!

SENIOR TAXI

Aplikaci Obec Čeladná si stáhněte:

„do nemocnic“

776 241 220
1 km = 7,50 Kč

Provozuje SSS Frýdlant n. O.

Čeladenský zpravodaj – Zpravodaj obce Čeladná
Vydavatel: Obec Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná, IČ 00296571.
Registrační číslo: MK ČR E 18756
Šéfredaktor: Vladislav Sobol; grafika: Robin Caїs a Vladislav Sobol
Redakce: zpravodaj.celadna@seznam.cz, 725 595 417
Vychází měsíčně v nákladu 1400 ks.
40

Červencové číslo vyjde 1. 7. 2022
Uzávěrka:

24. 6. 2022

Uzávěrka inzerce:

13. 6. 2022

Podklady: poštou na adresu OÚ nebo lépe
e-mailem do redakce, fotky v samostatných
souborech v co nejvyšším rozlišení.

