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Fotbal trochu jinak

S čeladenskou starou gardou se utkal
tým neslyšících fotbalistů. Jak to dopadlo?
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Zahájení lázeňské sezóny

I přes nepříznivé počasí se zahájení
sezóny v BRC vydařilo na jedničku.

10-13

Myslivecký rozhovor

Co dělají myslivci, když neloví? Co je to
myslivecká stráž? Vypráví Tomáš Hikl.

Slovo starosty

o hrdinech
a udavačích
Pavol Lukša
Vážení spoluobčané,
druhou etapu našeho ročního putování si převzal
do svých rukou měsíc červenec, aby nás ujistil,
že první polovina roku je definitivně u konce.
S červencem přicházejí nejen prázdninové dny
dětí, ale také dovolenkové dny pro nás, abychom
načerpali nových sil do té druhé poloviny, která
bude neméně hektická jako ta právě skončená.
Polovina roku utekla jako voda. Skončil nám
školní rok. Ve čtvrtek 30. června jsme se rozloučili s našimi deváťaky, kteří se již od září
rozutečou na školy, které si nejen vybrali, ale
na které také úspěšně složili svoji první, dá se
říct opravdovou životní zkoušku. Byli připraveni
svými učiteli a uspěli. Je to sice maličký krůček
na jejich cestě za dospělostí, ale oni jej úspěšně zvládli. Patří jim všem naše poděkování za
vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i naší
obce po celou dobu jejich školní docházky.
K tomuto loučení bylo zvoleno důstojné místo, a kde jinde, než v historické učebně Památníku Josefa Kaluse, tedy v místě, kde do školy
chodili mnozí předkové našich dětí. Konec školního roku je ale i okamžikem poděkování těm,
kteří se o naše děti starají. Proto si dovoluji
jménem nás všech poděkovat Vám, pedagogům
naší školy, našich školiček, dětského domova,
ale i vám ostatním zaměstnancům, děvčatům
ze školní jídelny, panu školníkovi, uklizečkám,
zkrátka všem, bez kterých si chod těchto zařízení neumíme představit. Vím, že jsme všichni
tak trochu učiteli, vychovateli, nebo si na ně
rádi hrajeme, ale bez Vás všech bychom byli tak
leda maximálně „nahraní“. Užijte si oprávněné
chvíle odpočinku a načerpejte nových sil. Budou
opravdu zapotřebí. Rok od roku je hektičtější a
„blbá nálada“ je nakažlivější než COVID.
Tečkou za loučením s devaťáky bylo zábavné
odpoledne pro děti a rodiče, které u Památníku
Josefa Kaluse připravila naše kulturní komise.
Měsíc červen byl také, jak jsem avizoval, bohatý na události a proto by s květnovým závanem
opékaných sousedských špekáčků neměl zapadnout, zvláště v dnešní době, která moc na historii
nedbá, datum 18. červen, kdy po sedmihodinovém boji s německými okupanty vyhasly životy
sedmi československým parašutistům, Opálkovi,
Gabčíkovi, Kubišovi, Valčíkovi. Bublíkovi, Hrubému a Švarcovi, kteří vykonali atentát na říšského
protektora Reinharda Heydricha. Je to smutný
příběh našich dějin, příběh hrdinů a udavače
Čurdy, který měl za následek spoustu zmařených
životů. Ať již podíl na udání nesla povaha udavače
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či na tu dobu astronomická výše odměny, životy
to již nikomu nevrátí. I naše Čeladná si po léta
vzpomíná hrdinných občanů naší obce Machandera, Winklera a celou řadu dalších, jejichž životy
vyhasly za přičinění udavače.
Dlužno také říci, že stejně jako oběti našich občanů a hrdinných parašutistů si budou naši lidé
připomínat po staletí, jména udavačů zůstávají
jen historickým mementem, že existovali a vždy
existovat budou lidi, kteří jsou pro svůj osobní
prospěch a chvilkovou potěchu ochotni zaprodat,
jak se říká, i svoji matku. Historie nám ukazuje,
že radost udavačova, jakkoli se mu může chvíli
dařit schovávat, nemá nikdy dlouhého trvání.
Vážení spoluobčané,
obec Čeladná nainstalovala v průběhu června
na více místech našich kontejnerových hnízd kamery, které monitorují tento prostor. A již první
výsledky ukazují, že to nebylo marné. Tento materiál je nanejvýš výmluvný a hlavně je ukázkou
toho, že i když jsou na všech místech cedule, co
do kontejnerů patří, hlavu si s tím mnozí nelámou. Proč taky, vždyť to za vás zaplatíme všichni.
Zvažujeme možnosti, jak se o tyto fotografie
podělit s veřejností. Jednou z možností je zveřejňování fotek usměvavých kontejnerových
nájezdníků na stránkách zpravodaje, protože někteří znají zaručené recepty, kterými se
zaklínají na sociálních sítích při ochraně životního prostředí, ale skutečnost je… Druhou
možností je, že to, co tam nepatří a co přesto
navezete do kontejnerů, si Vám dovolíme vrátit
zpět. Není přeci důvod, aby ti slušní dopláceli na ty, kteří nehodlají respektovat nastavená
pravidla, ale tak rádi parazitují na ostatních.
Věříme, že se nám v průběhu prázdnin podaří
pokračovat v rozběhnutých investicích, ať již při
realizací fotovoltaických panelů na střeše haly
při ZŠ Čeladná či výměně stávajícího zdegradovaného umělého povrchu víceúčelového hřiště
v areálu naší základní školy.
Vážení spoluobčané,
24. června jsme si připomněli, že je to již rok,
který uplynul od ničivého tornáda, které zasáhlo
Břeclavsko a Hodonínsko a s jehož ničivými následky se tam obyvatelé potýkají dodnes. Matička
příroda nám ukázala, že ji nelze brát na lehkou
váhu a to bychom měli mít vždy na paměti.
I když je červenec měsícem spíše dovolenkovým,
přesto si připomeňme i jeho významné dny.
5. červenec je státním svátkem, kterým si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje, spolupatronů Evropy, kteří přišli ze
Soluně na Velkou Moravu v 9. století. Právě oni
přinesli do našich zemí byzantskou kulturu, učení východního křesťanství i vzdělanost. Již málo
se ví, že babička sv. Václava, Ludmila, dostala u
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příležitosti svého křtu dar od sv. Metoděje, zlatý
reliéf Panny Marie s dítětem, který pak následně jako znak ochrany věnovala svému vnukovi
Václavovi. Tato původní byzantská ikona měla
pohnutý osud a dnes je jako Palladium země
České svým duchovním významem srovnávána
s korunovačními klenoty. Před více než tisíci lety
tito věrozvěstové bojovali s německými biskupy
a kněžími o podobu naší země a slovanskou větev
lidstva přivedli do společenství kulturních národů. Vytvořili jazyk hlaholici, který se nejvíce přibližoval řeči našeho lidu, a mohli slavit liturgii nikoli jen v jazyce latinském, ale v jazyce, kterému
rozuměli. Sv. Metoděj pro nás jako právník a státník také sepsal právní kodex, který byl následně
přemyslovskými vládci plně dodržován při budování české státnosti, a na jeho základě byly budovány i okolní státy střední Evropy. Sv. Metoděj tak
jako byzantský právník položil základy a principy
státnosti v celé střední Evropě. 31. prosince 1980
papež Jan Pavel II. prohlásil Cyrila a Metoděje za
spolupatrony Evropy. My také žijeme v době, kdy
se lehkovážně zbavujeme všech našich symbolů
a směřujeme se k jakémusi rozplizlému národu
evropskému. Nevážíme si symbolů, se kterými
naši pradědové, dědové a otcové po staletí naši
zemi potem a krví vytvářeli. Lehce by se nám toto
znevažování našich historických symbolů mohlo
stát také osudným.
6. července si také státním svátkem připomeneme den upálení mistra Jana Husa, který patřil
k významným postavám našich dějin. Mistr Jan
Hus byl významný teolog, kazatel a středověký
církevní reformátor, jehož učení dalo vzniknout
husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší
církve. 6. července 1415 byl upálen v Kostnici.
Narodil se kolem roku 1370 v Husinci a byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů. Vyučoval na pražské univerzitě,
byl katolickou církví označen za kacíře. Následoval kostnický koncil, kde byl jako kacíř odsouzen a následně upálen, neboť odmítl odvolat své
učení. Mistr Jan se bránil v atmosféře nenávisti,
nikdo nechtěl naslouchat, ale všichni chtěli soudit. Atmosféra udávání, nikdo nechce slyšet jiný
než svůj názor, všichni by tak rádi soudili… není
lepšího příměru na dnešní dobu. Jen uteklo pár
století, ale charaktery lidí, jakkoli si to mnozí tak
rádi namlouvají, se nezměnily. Katolická církev
Husa jako reformátora uznala až v moderní době
a učinil to nakonec až papež Jan Pavel II.
Vážení spoluobčané,
užijte si vydařenou a klidnou dovolenou a hlavně se šťastně vraťte do svých domovů. Začátkem srpna se s Vámi rád opět setkám na rodinném festivalu Ladná Čeladná.
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Prázdniny = prostor pro
odpočinek a rekreaci,
ale i zamyšlení
A už jsou tu zase… Prázdniny. Pro děti dva měsíce vytouženého volna,
pro rodiče také hromada starostí, jak svoje potomky zabavit a jak volný
čas co nejlépe využít. Vybočení ze zavedeného drilu školního roku může
být přínosné, ale do jisté míry také nepohodlné a náročné. Záleží, jak to
jednotlivé rodiny zvládnou a jaké mají představy a očekávání.
S
kolotočem
pracovních
a školních dnů také odkládáme
o prázdninách či dovolené pevné
body, které nás všedních dnech
automaticky vedou a řídí. Doba
toužebně očekávané dovolené
se tak pro rodiny může stát paradoxně i obdobím krize a napětí,
neboť se střetávají různá očekávání jejich členů. Člověk má najednou prostor
se zastavit, zamyslet se a hodně věcí v klidu
vyhodnotit. Nemusí to být vždy pozitivní zjištění, ale zase se zde nabízí prostor mnohé věci si
uvědomit, vysvětlit a definovat si, s čím jsme/
nejsme spokojeni. Možná právě chvíle klidu přivede rodiče, děti, manžele i celé rodiny k tomu,
že si řeknou něco, co si dlouho říct neuměli.
Prázdninový režim většinou intenzivně vnímáme i v naší obci. Projevuje se zvýšeným
pohybem turistů, rekreantů, chatařů a jiných
návštěvníků. Naše obec je pro své přírodní
krásy a bohatou doprovodnou infrastrukturu
velkým lákadlem pro volné dny a rekreaci. Že
to s sebou nese ovšem i negativní důsledky,
toho jsme si my, trvale v obci žijící, velmi dobře
vědomi. Zvýšený pohyb chodců, cyklistů, motorkářů, odstavená auta parkující na loukách a
nevhodných místech… Bezohledné odstavování
aut do křižovatky, zatáček apod. bohužel není
jen letním evergreenem. Každý, kdo jezdí na

Horní Čeladnou, určitě zaznamenal např. parkování u kapličky
Cyrilky a v návaznosti na to i odstavená auta na tzv. Smrkovku.
Hory lákají k procházkám a výletům, ale odstavit auto na celý
den do křižovatky tak, že je znesnadněn a znemožněn bezproblémový výjezd aut, nebo přístup
do areálu kapličky a vydat se na výšlap? Tyto i
další jevy, jako jsou volně pobíhající pejsci, větší množství odpadů mimo sběrné nádoby, hluk
do pozdních nočních hodin, jsou doprovodnými
jevy letních dní. Chce to trpělivost a toleranci
v každém směru. Věříme a děkujeme vám, našim občanům, že se zdržíte jednání a chování,
které je v rozporu s platnými vyhláškami a ustálenými zvyklostmi.
Věřme, že budeme-li k sobě tolerantní v rodinách i navzájem mezi sebou v obci, budou
tyto prázdniny – letní dny, navzdory všem složitostem a starostem, které se kolem nás dějí,
hezké. Co je důležité? Nepropadnout o dovolené
pocitu, že musíme být za každou cenu šťastni.
A uvědomit si, že volné dny a prázdniny jsou
také časem poznání a dobrodružství, a ani přibývající léta na tom nemusí nic změnit!
Mějte krásnou dovolenou, ale i ty všední, pracovní dny.
Věra Golová, místostarostka

Památník Josefa Kaluse
červenEC a srpen
Úterý – neděle

9:00–16:00

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

Děkujeme za historické exponáty
Děkujeme za bezplatné věnování
krásných, historických (více než sto let
starých) publikací, které obci pro expozici Památníku Josefa Kaluse věnovala
paní PaedDr. Helena Vajda.
Již mnoho místních lidí věnovalo obci
cenné historické předměty pro účely
umístění v PJK. Je krásné, že si tím
způsobem stálou expozici pro náš památník tvoříme vlastně sami, občané.
Ke každému věnovanému předmětu se
váže nějaký příběh, kus historie osobní
nebo rodinné. Moc si toho vážíme a
děkujeme.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
vedení obce a obzvláště starostovi panu
Lukšovi za pomoc, podporu a trpělivost při obnově normálního provozu
Památníku Josefa Kaluse.
Díky!

Věra Golová, místostarostka

Správce PJK Milan Moravec
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Zprávy z obce
Dovolená Obvoďáka z Čeladné
MUDr. Navrátilová bude mít dovolenou od 4. do 15. 7. 2022.
Zástup je domluven pouze v termínu od 11. do 15. 7. 2022 u MUDr.
Vašíčkové v Ostravici (po předchozí telefonické domluvě na čísle 558
682 451).
V době od 4. do 8. 7. 2022 zajišťuje akutní ošetření Nemocnice ve
Frýdku-Místku a o svátcích frýdeckomístecká pohotovost.

dopisy čtenářů
Kdo je NÁVŠTĚVNÍK a má
recept na cestování v čase?
Seriál Návštěvníci byl v 80. letech fenomén a dodnes podle hodnocení na
Googlu, a ten má vždycky pravdu, patří
se svým hodnocením 91 procent mezi
nejoblíbenější seriály v Česku.
Asi jedním z největších fanoušků
československého science fiction televizního seriálu je i náš pan starosta
Pavol Lukša. Jinak si prostě nedokážu
jinak vysvětlit, proč pojem „návštěvník“
tak rád ve svých textech i na zastupitelstvech používá. Já prostě nevěřím tomu,
že by byl náš pan starosta tak prostý duchem a používal tento výraz pro některé
naše obyvatele, kteří žijí na Čeladné po
celý svůj život, stejně jako jejich předci,
a pouze se ocitli v nezáviděníhodné životní situaci. A vědomě je tak oslovením
NÁVŠTĚVNÍK otevřeně ponižoval.
A tak se chci zeptat, kdo to je ten
NÁVŠTĚVNÍK? Opravdu ho pan starosta zná? A má tedy recept na cestování
v čase? Protože pokud ano, tak věřím,
že všichni obyvatelé naší krásné obce
uvítáme, když se s námi o něj podělí…
Děkujeme!
Marie Lančová

První májové odpoledne
jsme přivítali společně,
děkujeme!
První květnový den se u nás na Čeladné
nesl ve znamení oslav. U restaurace Na
Rozcestí se uskutečnila skvělá akce,
která se, doufám, stane tradicí.
První máj jsme totiž oslavili společně s našimi sousedy, přáteli, známými.
Opekli si špekáčky, dali si výborný frgál
a pobavili se i díky výbornému doprovodnému programu s našimi dětmi,
vnučkami a vnuky. Cimbálovka pak byla
„úplnou třešničkou na dortu“.
Byla to velmi zdařilá sousedská akce
a já bych chtěla jejím pořadatelům (v
čele s Jirkou Švrčkem) velmi poděkovat.
Věřím, že jsme se v této nesmírně příjemné atmosféře nepotkali naposledy.
Marie Lančová
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Pamflety páté kolony opět na scéně:
prázdninový díl
Čeladná opět zažila nálet na poštovní schránky obyvatel, které zaplnily
zaručené informace anonymních pamfletářů.
Zřejmě jim došly nápady. Lhát pořád o nákupu
nemovitostí v Čeladné za stovku, to již nefrčí, se
zadlužeností či rozpočtovou odpovědností už také
nikoho neoblafnou a tak se tato s odpuštěním lejna
smrskla na míry bazénů ve Frenštátě a v hotelu
YURA.
Je pravda, že obec nabízí pro své občany vouchery
na bazén a wellness do YURY, samozřejmě za levnější cenu, než se dají pořídit v hotelu. Lístky jsme
nakoupili poté, co nás rodiče s dětmi upozornili, že by
se svými dětmi rádi chodili do „obecního“ bazénu, ale
zejména pro početnější rodinu je to finančně náročné. Navíc součástí dvouhodinového voucheru za 150
Kč (obec na nákup přispívá stokorunu, jak jsem již
několikrát psal ve zpravodaji) je také sauna a fitnes.
Jen pro srovnání: našel jsem na internetu, že městská sauna ve Frenštátě je zrušena. Když jsem šel do
velikostně stejně velkého Frýdlantu nad Ostravicí,
tak tam stojí hodina vnitřní sauny pro dospělého 120
Kč a venkovní sauny na 1,5 hodiny pro dospělého 190
Kč. K tomu připočtěme dopravu a máme dokonalý
obraz skutečné reality.
Jediná skutečná realita je totiž tato:
• úvěr 68 miliónů Kč na 20 let
• úroková sazba 1,95% s fixací na 10 let
• inflace k 31. 5. 2022 je 16 % (uvidíme, co ukáže
31. prosinec 2022)
• základní úroková sazba stanovená ČNB je 7 %
Ano, to je realita dnešní doby. Přijetím úvěru s takovými parametry, kdy obec získala poslední nejcennější pozemky v centru, je to nejlepší, co mohla obec
pro zhodnocení svého majetku udělat. Navíc máme
objekt pronajatý, fungující a nemusíme mít obavy,
kdy tam někdo udělá ubytovnu jen proto, že obchod
s chudobou neustále frčí.
Těší mne, že se alespoň ujala má terminologie
„návštěvník“. Jedni chtějí, abych se s nimi podělil
o cestování v čase, jen nevím, zdali jsem se díval
na ten správný seriál. Protože v tom mém se na
planetu Zemi řítil vesmírný meteorit, který měl
způsobit zkázu civilizace a tak byla jen otázka, zda
expedice Adam 84 zvládne zachránit svět. Nic tedy
o návštěvníkovi v nezáviděníhodné situaci, kterou
navíc rozhodně nezpůsobila obec.
Druzí mají naopak starosti, co s odpady návštěvníků, kteří si koupili investorský byt, někteří hned
několik. Možná, kdyby se podívali do patřičných vyhlášek, odpovědi by tam našli. Starost těchto šiřitelů
nepravd o územní plán je opravdu dojímavá. Obec
neprovádí změnu územního plánu a ještě k tomu tajně, to opravdu napíše jen hloupý člověk. Ale ani hloupý člověk si nesmí myslet, že lhát veřejně může, pro-

tože veškeré kroky související s územním plánem lze
najít na webových stránkách obce. Tento naprosto
veřejný a transparentní proces, který sledují občané
naši obce již od 21. 11. 2019, kdy zastupitelstvo obce
schválilo „Zprávu o uplatňování územního plánu,
změna č. 2 a změna č. 1A – výběr výsledné varianty“. Návrh této zprávy byl navíc vystaven k veřejnému
nahlédnutí v době od 14. června 2019 do 15. července
2019 na Obecním úřadu Čeladná, stavebním úřadu,
Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná v úředních hodinách
a dále dálkovým přístupem na elektronické úřední
desce obce na webu www.celadna.cz.
Doják se slzami v očích u mne nastal, když jsem se
dočetl o starosti nad spory s majiteli, kteří si pozemky koupili jako stavební a obec změnu udělala tajně,
aniž by je o této změně informovala. Opět lež, snadno
vyvratitelná a hlavně dohledatelná.
Na zasedání zastupitelstva obce v březnu 2019
byla pro zadání využita možnost vyřadit dlouhodobě
nevyužité plochy k výstavbě a vrátit je zpět do zemědělského půdního fondu. V případě, že zastavitelný
pozemek není do 5 let využit pro výstavbu, obec jej
může bez náhrady vyjmout zpět do půdního fondu,
nebo takovým parcelám i zmenšit výměru a vyhovět
někomu dalšímu, kdo má zájem v lokalitě stavět.
Takže záhada jako v návštěvnících. Tam zda se
výpravě Adam 84 podaří zachránit svět, tady zůstává
nezodpovězena ani ne tak výše soudních výloh, jako
spíše to, o kterou kapsu měli pamfletáři tak dojemnou starost.
Ve středu 2. září 2020 ve školní jídelně ZŠ Čeladná
proběhlo veřejné projednání těchto změn, kde bylo
vše sděleno. Jestli ovšem informovali následně
vlastníci pozemků dotčených těmito změnami své
kupující zájemce, to se již nedozvíme. A koneckonců
není také dobré všechno vědět.
Posledním výkřikem je upozornění, jak rostou v obci
stavby s tichým vědomím vedení obce. Asi právě proto jsme každou chvíli obviňováni z podjatosti, protože
se těmto stavbám bráníme. Takže snad se najdou
i jiní dopisovatelé, než jen ti bydlící dlouhodobě ve
Švýcarsku.
Škoda jen, že pamflet není vydáván na novinovém
papíře, možná abychom viděli, že zdroje jsou… Ale
tento typ papíru nejenže špatně hoří, ale nelze jej použít ani v případě nouze na hygienickou potřebu, aby
byl alespoň někde užitečný.
Pavol Lukša
starosta

Zprávy z obce

Stará garda se utkala s neslyšícími fotbalisty
Krásné slunečné odpoledne s vysokou teplotou přivítalo fotbalisty i fanoušky na fotbalovém hřišti
v Čeladné, kde se utkali neslyšící fotbalisté (ČR neslyšící stará garda) se starou gardou SKB Čeladná.
Celým odpolednem provázela sportovní moderátorka České televize Markéta
Pernická, která přivítala všechny příznivce
k přátelskému fotbalovému utkání s handicapovanými sportovci, v našem případě
neslyšícími fotbalisty. Všechny přítomné
fanoušky zajímalo, jak budou neslyšící
fotbalisté hrát proti normálně slyšícím.
V 16:00 přivedla moderátorka Markéta na
hřiště obě družstva. Následovalo přivítání
starostou obce panem Pavlem Lukšou,
který popřál oběma mužstvům krásný
sportovní zážitek. Následně Stanislav
Hanuš, jeden z trenérů reprezentace
neslyšících, obeznámil přítomné fotbalisty
a fanoušky s úspěchy neslyšící reprezentace. V roce 1997 v Kodani na Deaflympických
hrách (olympijské hry neslyšících) obsadili
5. místo, na ME v Torellimu (Španělsko)
8. místo, na DOH Melbourne (Austrálie)
v roce 2005 9. místo a na ME 2007 v Estirolu
(Portugalsko) 8. místo.
Moderátorka Markéta také představila jednotlivé hráče obou mužstev. Následovala
výměna dárků mezi hráči, když domácí
věnovali nám známou Portášovku a hosté
věnovali také všem známou Becherovku.
Utkání řídil rozhodčí Štefan Rybář. Markéta
provedla slavnostní výkop a už se rozběhlo
utkání. Z počátku obě strany vyčkávaly, ale
postupem času se domácí více rozehráli

Stará garda Čeladné vyhrála 3:2

a vyplynuly z toho také góly na obou stranách. Velké horko sužovalo všechny hráče
a na konci utkání byli všichni vyčerpáni.
Utkání skončilo vítězstvím domácích 3:2.
Za domácí skórovali Kosňovský, Vašíček
a Žáčik, za hosty Fous a Tomica.

Po utkání proběhla Červnová noc za doprovodu hudební skupiny Hranolek a s perfektním občerstvením pro všechny přítomné.
Vynikající dančí guláš, grilovaná vepřová
kýta, obložené masové mísy a to nejdůležitější pro vyčerpané hráče: Radegast.

Nejlepšími hráči byli zvoleni za domácí
Tomáš Žáčik a za hosty Josef Řezáč, oba
obdrželi dárky od sponzorů (voucher do
hotelu YURA a Portášovku).

Budeme rádi za další takové akce, kde se
můžou občané Čeladné potkávat a pobavit.

Sestavy
SKB Čeladná:
Zeman – Žáčik, Švrček, Vašíček, Krňa, Holub –
Dostalík, Žák, Gross, Mohelník – Kosňovský Michal,
Milata, Foldyna, Němec
ČR neslyšící:
Váňa – Mikula, Blasczyk M., Konček, Verner – Milfort,
Řehák, Fous, Řezáč – Ziegler, Arban, Hanuš, Šarf,
Lištván, Blasczyk J., Tomica, Ryšánek, Hyža

Tým staré gardy neslyšících

Bohuslav Pernický

Poděkování
Toto utkání by se nemohlo uskutečnit bez pomoci sponzorů a partnerů,
kterým děkujeme: Obecní úřad Čeladná, FVE Čeladná s.r.o, Pekařství
a řeznictví Kohut s.r.o., REKOCHEM s.r.o , Hotel YURA, SKI Opálená
Petr Mikeska, Pavel Kyjanica, VÚ Dobrá, Sanbien Servise s.r.o, Michal
Klemens, AllIES Czech s.r.o a další dárci.
Zvlášť poděkování patří všem organizátorům a pomocníkům:
Manželé Klimasovi, Miroslav Tragan, Jaroslav Pavliska, František
Gajdoš, Tomáš Kohut, Dáša Myslikovjanova, Irena Štefková a Šárka
Rakowská.

Výkop obstarala moderátorka
České televize Markéta Pernická

Nejlepší hráči utkání, Tomáš Žáčik
a Josef Řezáč
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Fotoreportáž

Otevření hlavní sezóny v BRC Čeladná
především jako poděkování zaměstnancům
V sobotu 28. května 2022 proběhl na Lázeňském náměstí v areálu rehabilitačního centra kulturní
program pro více generací, na který se přišli kromě zaměstnanců podívat mnozí naši pacienti a také
občané okolních obcí. I tentokrát se konal s podporou obce Čeladná.
Otevření sezóny si ale návštěvníci užili až po třech letech, do té
doby poslední proběhlo v roce 2019. Tentokrát byla tato slavnostní
akce míněna především jako poděkování zaměstnancům za jejich
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náročnou práci v období covidu a za čerstvě obhájenou akreditaci
zdravotnického zařízení.
aa
Foto: Andrea Anderle Adamová a Stanislava Slováková

Program otevření sezóny zahajoval Soubor lidových písní a tanců
Valašský vojvoda z Kozlovic s primášem Honzou Šošolou
a se zpěvačkou Gabrielou Bordovskou.

Umělecký vedoucí SLPT Valašský vojvoda Zdeněk Tofel byl nadšený
z toho, že jeho soubor dostal příležitost vystupovat při slavnostním
Otevření sezóny. Na kameru reportérů TV Polar pro Čeladenský
miniexpres zavzpomínal i na jejich předchozí vystoupení na této
straně Ondřejníku.

Součástí programu pro děti bylo také oblíbené malování na obličej
s mnoha malými zájemci ve frontě.

Hrad tentokrát nebyl skákací, ale spíše prolézací, a tak se v jeho
zákoutích děti vyřádily

Dětský folklórní soubor Valášek přijel také z Kozlovic a po právu si
vysloužil velký potlesk výbornými a milými výkony dětských hudebníků, zpěváků a tanečníků…

Taneční vystoupení dětí z Valášku bylo pro malé diváky atraktivní
a inspirující.

Fotoreportáž

Další vystupující kapelou byla skupina „hrajících a zpívajících
praktických lékařů“ Praktik People. Hráli i na předchozích
akcích otevření sezóny, a tak nemohli chybět ani letos. Všichni jsou
povoláním praktičtí lékaři, hrají a zpívají pro radost sobě i druhým
a publikum si s nimi rádo zazpívalo třeba písničky Suchého a Šlitra.

Pamatováno bylo i na osobnosti z nedávné minulosti. Moderátor
a herec Slezského divadla v Opavě Evžen Trupar vystoupil v roli
návštěvníka lázní, hudebního skladatele Leoše Janáčka. Martina
Chudobová v roli Charlotty Masarykové popsala hlavní životní události manželky prvního prezidenta. Martina je pravnučka čeladenského básníka a učitele Josefa Kaluse, a tak došlo i na připomínku
setkání básníka s manželi Masarykovými. Kalus na Masaryka
později vzpomínal jako na velkého a moudrého člověka.

A přišel i sám T. G. Masaryk, jehož rád a věrně představuje Jindřich
Vaněk z pořádající agentury Silver B. C. Připomněli jsme si tak
návštěvu manželů Masarykových i s jejich dcerami v Lázních Skalka
v roce 1912, když cestovali do nedalekých Parmovic, kde byla protialkoholní léčebna. Masaryk byl tehdy poslancem Říšského sněmu
a jeho dcera Alice se velice v boji proti alkoholismu angažovala.

Zaměstnanci rehabilitačního centra měli na starosti občerstvení ve
dvou stáncích a v restauraci i kavárně.

Zaměstnanci se své práce ujali s úsměvem a s nadšením…

Mimořádná směna cukrářek v naší vlastní výrobně se postarala
o zákusky do kavárny a do restaurace. Cukrářky navíc vyrobily
a zabalily 500 preclíků a 500 lineckých koleček.

V odpoledním slunci návštěvníků přibylo, i když ten den bylo na
konec května nezvykle zima a větrno.

Večer patřil ostravské kapele Foxy Hunters, jejíž repertoár tvoří
osobité a svěží cover verze současné i oldies populární hudby. Hráli
s vervou a s chutí a to se hodilo, protože s večerem přišla i zima
a diváci rozehřátí vítali. Tak zase za rok?
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Festival

Ladná Čeladná dětem: mix zábavy, pohybu i poučení
Již posedmé se Čeladná stane dějištěm festivalu Ladná Čeladná. Kromě hudebního programu na dvou scénách
nebude chybět ani herní zóna s rozmanitými aktivitami pro mladší i starší děti. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní
představení, čtení pohádek, pohybový workshop, kreativní dílny, hry i atrakce. Dvoudenní festival v areálu Základní
školy Čeladná začíná v pátek 5. srpna.
Letošní ročník uvede mimo jiné Čechomor,
Mňágu a Žďorp či legendární tuzemskou
ska kapelu Sto zvířat. Velkým lákadlem
především pro rodiny s dětmi, ale nejen pro
ně, je Kašpárek v rohlíku se svým „bejbypankovým“ repertoárem, jak svůj styl sama
kapela příznačně označuje. „Kašpárek je
typický svou hudební i textovou hravostí.
Jeho ztřeštěné songy v sobě nesou jak
neotřelý pohled na svět očima dětí, tak
originální postřehy ze světa dospělých. Na
koncert se osobně těším a doporučuji ho
nezmeškat,“ říká k hudební nabídce ředitel
festivalu Ladná Čeladná Jindřich Vaněk
a pokračuje: „Hudebně i textově hravý je
také folkový písničkář a Objev roku 2021
Českého slavíka Michal Horák a troufám si
říct, že to bude další koncert, kde si spolu
zanotuje generace dětí i rodičů.“
Dětská zóna plná pohybu, her i poučení
Dětem jsou dále určeny pohybové hrátky
s tanečním lektorem a dvojnásobným vítězem StarDance Honzou Onderem.
V jeho interaktivním programu se děti naučí několik veselých tanečků a nevědomky
si pořádně zaposilují a vyřádí se. Sportovní
vyžití nabídnou také soutěžní stanoviště pro
menší i větší děti, bude možné vyzkoušet
si například lukostřelbu, milovníci skákání
budou mít k dispozici nafukovací hrad.
Své místo na festivalu má již tradičně
organizace Celé Česko čte dětem, která
organizuje čtení vystupujícími umělci.
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Čtenářský koutek vznikne v prostorách tělocvičny, kde bude také probíhat slosování
oblíbené soutěže, v rámci které děti plní na
stanovištích úkoly.
Součástí programu jsou i divadelní představení, která se uskuteční na scéně České
průmyslové zdravotní pojišťovny. „Dvě
odehraje olomoucké Divadlo Tramtarie
a kromě dobrodružných a veselých příběhů
na děti čeká výtvarná dílnička nebo soutěže. Inscenaci uvede také zlínské Divadlo
z Truhlice, které si dává záležet na iluzivních a profesionálně zpracovaných rekvizitách,“ upřesňuje Jindřich Vaněk.
Nejen malí návštěvníci si mohou vyzkoušet celou plejádu her, ať už ty od firmy
Mindok nebo ručně vyráběné, (nejen) deskové, hry z dílny Jiřího Šebesty, jenž vytváří
originální hry ze dřeva, kovu, kamení
a dalších netradičních materiálů.
Společnost Partners nabídne tematické
semináře zaměřené na finanční gramotnost a toto téma zprostředkuje také hravou
formou prostřednictvím omalovánek, pexesa, puzzle či soutěží o ceny.
Chybět nebude ani malování na obličej,
které se tradičně řadí mezi nejnavštěvovanější stánky na festivalu. Děti si budou
moct také v dílničkách vyzkoušet pískování
nebo malování kamínků.
Informace ke vstupenkám
Vstupenky na festival je možno zakoupit
online přes oficiální stránky festivalu, kde

lze nalézt i kompletní ceník. Doporučujeme
využít výhodnějších cen v předprodeji, na
místě budou vstupenky dražší. Na místě
mohou klienti České průmyslové zdravotní
pojišťovny uplatnit 20% slevu.
red

Ceny vstupenek v předprodeji
(platné do 4. srpna 2022)
Dvoudenní vstupenka
560 Kč
Dvoudenní vstupenka VIP 1200 Kč
Jednodenní vstupenka
410 Kč
Děti do 4 let		
zdarma
2denní vstupenka Dětská (4-15 let)		
			300 Kč
1denní vstupenka Dětská (4-15 let)		
			240 Kč
2denní vstupenka 2 dospělí a dítě (do 15 let)
			
1 020 Kč
Rodinné vstup. 2 dospělí a 2 děti (do 15 let)
			
1 270 Kč
Rodinné vstup. 2 dospělí a 3 děti (do 15 let)
			
1 500 Kč
2denní vstupenka pro 1 osobu ZTP, ZTP/P
			250 Kč
1denní vstupenka pro 1 osobu ZTP, ZTP/P
			200 Kč

www.ladnaceladna.cz

Senioři

Pestrobarevný klubový mix
Červen u nás v pohodě
Pestrá klubová programová náplň byla v červnu
úspěšně realizována, ještě zbývá (po uzávěrce)
uskutečnit společnou vycházku do BRC.
Červnové 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.
Odpoledne s Beruškou
Jestliže je květen, přichází Beruška. Nejinak
tomu bylo i poslední májový čtvrtek, děti nás
potěšily svým programem, nazvaným „Jarní
besídka“ a jako obvykle nás obdarovaly milými
dárečky. Jako vždy to bylo moc hezké a roztomilé.
(Téměř) Letní cesta do Pstruží
Společná vycházka do naší oblíbené destinace
s občerstvením v restauraci Vlčárna se vydařila,
počasí přálo, takže jsme pak obsadili podstatnou
část venkovního sektoru.
Vaječina byla pod střechou
Původně bylo letošní smažení vaječiny
domluveno na zahradě u Skotniců, ale deštivé
počasí rozhodlo, že se akce konala stejně jako
doposud v klubovně. Šéfkuchařka paní Věda se
blýskla výtečným produktem a po konzumaci
jsme se společně věnovali kvízové hře. Takže
u Skotniců (snad) příště.

Pohodový odpolední zájezdík
Hasičským busem s jako vždy spolehlivým Edou
Čajánkem za volantem jsme zavítali nejprve do
areálu vodního díla Šance, kde nás již očekával
Ing. Jiří Pagáč, bývalý generální ředitel Povodí
Odry. V novém návštěvnickém centru jsme zhlédli
výborný film o nedávno realizované rekonstrukci
přehrady a posléze padlo mnoho dotazů
a odpovědí. Je to tam opravdu krásné. Na zpáteční
cestě jsme se zastavili ve stále aktualizovaném
království dřevěných soch a akci jsme zakončili
pohodovým občerstvením v restauraci U Tkáčů.
Po příjezdu domů začalo pršet …
Úsvit je bohužel u konce
Všechno má svůj konec, tak tedy i výborný
přednáškový cyklus Na úsvitu českých dějin
(o vzniku a historii zemí koruny české) v podání paní
Jany Bártové dospěl do finále. Desáté, závěrečné
pokračování bylo o Václavu IV., synu císaře Karla.
Paní Jana pro své posluchače připravila originální
zakončení: průřezový test, co jsme si z celého
cyklu zapamatovali. No, jak kdo.
A TEĎ POZOR: Posléze vznikl nápad tento test
zveřejnit ve Zpravodaji s tím, že si čtenáři všech
generací mohou otestovat své znalosti dějepisu.
Test najdete na straně 38.
Navzdory všemu nedobrému přeji vám všem
pěkné léto.
Petr Bernady

Program na červenec
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
prázdniny

červencové akce
Památník Josefa Kaluse
čtvrtek 7. 7., 14:30

Vycházka do Památníku JK, kde si mimo jiné
prohlédneme výstavu obrazů DUA (Pavel
Semlík, Marek Ožana) a posléze zamíříme
do nedaleké Stodoly, kde akci završíme. Sraz
pěších ve 14:30 před DPS, návrat dle situace.
Méně zdatní mohou busem v 15:12 z náměstí
(zast. PJK), zpět v 17:25 či 18:25 od Sokolovny).

Vaječina u Skotniců
čtvrtek 14. 7., 13:40

Busem z náměstí ve 13:58 se s přestupem
ve Frýdlantu přesuneme do Bašky, kde nás
bude v tamní knihovně očekávat paní Dajana
Zápalková. Pobesedujeme u kávy, prohlídneme výstavu obrazů a projdeme se k přehradě,
kde můžeme ještě někde posedět. Zpět pak
vlakem. Sraz ve 13:40 před DPS., návrat dle
situace.

Chata Dukla

čtvrtek 21. 7., 13:30
Vydáme se nahoru podél Čeladenky a dojdeme opět po roce k Chatě Dukla, kde posedíme
v dobrém rozmaru. Zpět pěšky či busem. Sraz ve
13:30 před DPS. Méně zdatní mohou busem ve
14:03 (15:12) z náměstí (zpět 15:48, 17:20, 18:20).

(Téměř) Lázeňské grilování
čtvrtek 28. 7., 13:30

S díky a uznáním květina pro Janičku

Šéfkuchařka Vedunka a její skvělá vaječina

Tradiční grilování bude opět u manželů
Kupčákových (poblíž BRC). Sraz pěších ve 13:30
před DPS, ostatní mohou busem ve 14:30 z náměstí (zpět lze v 17:34). Spojení obou skupin ve
14:40 na Lázeńském náměstí, odtud pak společně do cíle (cca 300 m). Na grilování si každý donese svůj sortiment dle chuti, vše ostatní
bude k dispozici.

Oklikou do Pařezu
čtvrtek 4. 8., 14:30

Společná vycházka s cílem v restauraci
U Pařezu. Půjdeme směrem k BRC a po
„okruhu Anny Trefilové“ pak dorazíme do
cíle. Méně zdatní dojdou přímo. Sraz ve
14:30 před DPS.
Děti z Berušky vždy pobaví a potěší

Skupinovka na hrázi vodního díla Šance
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Rozhovor

Myslivecká stráž a hospodář čeladenských myslivců Tomáš Hikl:

Myslivci se starají o naše lesy a přírodu,
ale nejdříve si na to musí vydělat
Česko je země dobrovolníků. Dobrovolní hasiči, členové Českého červeného kříže, vedoucí skautských a mnoha jiných
dětských oddílů i spousta dalších lidí – ti všichni pracují pro dobrou věc ve svém volném čase a zdarma. Stejné je to
s myslivci, jen o tom mnoho lidí neví, říká v rozhovoru pro Čeladenský zpravodaj myslivecký hospodář Mysliveckého
spolku Čeladná Tomáš Hikl (43). Povídal jsem si s ním o tom, co myslivci v lese dělají a většina z nás to vůbec netuší,
o Mysliveckém spolku Čeladná i o stavu zvěře v našich lesích.
Opravdu je to tak, že myslivci jsou dobrovolníci, kteří se, zjednodušeně řečeno,
starají o přírodu?
Je to přesně tak, jen bych ještě dodal, že si
na naši činnost musíme vydělat. Ale nechci
si stěžovat, my to děláme opravdu s láskou
k přírodě. Samozřejmě každý myslivec je
jiný, někdo více střelec, jiný ochranář. Ale
většina z nás se věnuje myslivosti každou
volnou chvíli, to nejde dělat bez upřímného
vztahu k přírodě. A právě proto jsem přijal
nabídku na tento rozhovor. Nechci být žádná mediální hvězda, ale rád bych lidi oslovil
a vysvětlil jim, že to, co se dnes v lesích děje,
není pro přírodu moc dobré.

ODPADKY A PSI
Dobře, k vaší činnosti, nákladům
a financování se ještě určitě dostaneme.
Začněme tedy tím, co myslivcům na návštěvnících lesa vadí.
Ten problém se vyvíjí už delší dobu, ale naplno se projevil v době covidu, kdy lidi znovu
objevili hory. Z lesa se stává popelnice na
odpadky – nechápu, že když si někdo přinese svačinu v obalu, tak si pak není schopný
odnést ty obaly prázdné zpátky. Když jdu lesem, často si říkám, že je tady asi něco trošičku špatně. Každý ví, jaká jsou jeho práva,

Hajný nebo myslivec?
Hajný má péči o les jako své povolání.
Stará se o les komplexně, od pěstební
činnosti přes těžbu a prodej dřeva.
Při této hospodářské správě lesa jsou
mnozí hajní zároveň i myslivci.
Myslivci ve svém volném čase bez
nároku na mzdu vykonávají právo
myslivosti, tedy chov a péči o zvěř, lov
a následně i zpracování zvěře. Slovo
myslivec je odvozené od slova myslit –
všechno, co v přírodě provádí, dělá na
základě zralé úvahy.
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co všechno může, ale už zapomíná, že taky
něco musí dodržovat. A to by si lidi měli uvědomit. Až se toto změní, pak to bude vypadat
v lese jinak.
Takže odpadky jsou hlavní, co vám v lese
vadí?
To je jenom vrchol ledovce, který je na první
pohled vidět. Ty zásadní věci ale vidět nejsou.
Co máte na mysli?
Velkým zlozvykem je venčení psů v honitbě
bez vodítka – málokterý pes je dobře vycvičený a ovladatelný svým pánem. Týká se to
lidí z měst i místních. Přijedou k nám i se
svými „miláčky“, vypustí je do lesa a neuvědomují si, že je to nejen proti zákonu, ale
i proti přírodě samotné.
Komu může pes pobíhající po lese ublížit?
Tady se ukazuje, že lidi v přírodě nepřemýšlí
nebo přemýšlí úplně jinak, než doma. Třeba
teď je období, kdy se rodí mláďata, my myslivci tomu říkáme doba kladení mláďat,
tam může volně vypuštěný pes udělat velkou paseku. Ještě horší je to v zimě, kdy je
zvěř hodně zkoušená, co se týká její fyzické
stránky. Když páníček vypustí psíka do lesa,
zvěř před ním samozřejmě utíká a dokonale
se přitom vysílí. Když se jí podaří uniknout,
zalehne a jak je rozehřátá, dostane zápal
plic a uhyne. To už páníček nevidí, naopak
má radost, jak se pes hezky proběhl, doma
mu dá mističku se žrádlem a jsou oba spokojení…
Pes navíc mimo vliv svého vůdce může napadnout dítě i dospělého člověka, případně
způsobit dopravní nehodu.
To jsou situace, které se asi nedají uhlídat.
Jedinou šancí je prevence a výchova lidí,
takže se na tyto problémy snažím všude
upozorňovat. Děláme různé osvětové akce,
hlavně pro děti – musíme se zaměřit hlavně
na přicházející generaci. Proto beru školáky
a jejich rodiče a někdy i prarodiče do reví-

ru a vysvětluji jim zákonitosti života v lese,
aby získali k přírodě kladný vztah a trošku
si jí vážili. Na oplátku nám školáci zajišťují
sběr lesních plodů, hlavně kaštanů a žaludů, mnohdy sbírají celé rodiny.

CO DĚLÁ MYSLIVECKÁ STRÁŽ
Takže na majitele volně pobíhajících psů
a další lidi, kteří v lese porušují zákon,
nemáte žádnou páku?
Samozřejmě se snažíme, ale les je velký…
Já osobně kromě hospodáře našeho spolku působím s kolegou Arnoštem Makovým
jako myslivecká stráž, což mi dává jakési
oprávnění zasahovat do dění v revíru. Dle
zákona o myslivosti můžeme na území naší
honitby zakročit z moci úřední.
Jinými slovy jste něco jako „lesní policajt“? Co všechno máte na starost?
Práva a povinnosti myslivecké stráže jsou
přesně definována v zákoně o myslivosti.
Například jsem oprávněný zastavit v revíru vozidlo, pokud mám podezření, že přepravuje neoprávněně ulovenou zvěř. Nebo
zakročit proti volně pobíhajícím psům,
o kterých už jsem mluvil. To je velký problém nejen u nás v Čeladné, ale napříč
celou republikou.
Jste hospodář spolku, jako myslivec máte
spoustu dalších úkolů a k tomu ještě
myslivecká stráž – kde na to všechno
berete čas?
Pokud přijmete tuto zodpovědnost, tak je to
velkým závazkem. Mám to nastaveno tak, že
když to dělám, tak to dělám na nějaké úrovni a se vším všudy. Nerad dělám věci napůl.
Pro mě je to v podstatě jakési druhé povolání, jen za něj nedostávám žádnou odměnu.
Počkejte – ani za tu mysliveckou stráž?
Jako myslivecká stráž působím bez nároku
na mzdu. Ale zase musím dodat – nestěžuji
si, protože to dělám rád.

A k tomu tedy musíte mít opravdu tolerantní rodinu.
Bez podpory rodiny by to nešlo. Už jsou
zvyklí, že když zazvoní mobil a nahlásí mi
nějakou nenadálou událost, beru flintu,
psa a odcházím. Na oplátku beru manželku
a děti občas do revíru s sebou, hlavně v období jelení říje.
Když pomineme mysliveckou stráž, jste
taky hospodář spolku. Co to obnáší?
Jako hospodář musím mít přehled o celém
revíru. Jak to kde vypadá, jaká zvěř se kde
pohybuje, v jaké je zdravotní kondici. Cokoliv
se kdekoliv šustne, tak bych o tom měl vědět a měl bych být schopný se s tou situací
poprat.
Kromě toho jsem i úředník – vedu evidenci
ulovené zvěře, vystavuji povolenky k lovu,
vypisuji výkazy pro státní správu myslivosti,
například plán mysliveckého hospodaření.

S LOKTUŠÍ NA ZÁDECH
Předpokládám, že kromě toho všeho máte
povinnosti jako všichni ostatní myslivci.
O co jde?
Práci máme přesně rozdělenou, navíc se
liší podle ročních období. Po honitbě máme
rozmístěné krmná zařízení neboli krmelce, které slouží k přikrmování zvěře v době
nouze. Už teď začínáme chystat seno a na

sklonku léta zajišťujeme doplňkové krmivo,
to je například oves, řepa nebo lesní plody
od školáků. A v zimě pravidelně předkládáme zvěři krmivo do koryt.
Jak to probíhá? Nastartujete auto a za
hodinu vše rozvezete, nebo to je zkreslená
představa?
Pokud krmelce poprvé naplníme, než napadne sníh, je to dobré. Jak už je sněhu nad
kolena, tak se zásobují špatně. Ale na některá místa se nedostanete autem ani bez
sněhu, takže si krmivo naložím do loktuše
a odnesu na zádech.
Do loktuše?
To je taková čtvercová textilie, která má
v rozích popruhy. Do ní naložíte seno, svážete, hodíte ranec na záda a můžete vyrazit ke
krmelci. Někdy ho musíte zásobit dvakrát
nebo třikrát, než ho naplníte.
Proč se vlastně krmelce takto zásobují?
Potrava z krmelců zvěři trochu přilepší, aby
snadněji přežila zimu. Samozřejmě nepřežívá jen dík našemu přikrmování – zvěře
musí být v revíru tolik, aby byla schopna se
sama v přírodě uživit. Pokud je jí nadbytek,
tak může vlivem nedostatku potravní nabídky strádat. To už se zase dostávám k mé roli
hospodáře – pro každou honitbu je stanovený takzvaný minimální a normovaný stav
zvěře, a mezi těmito dvěma čísly se jako

hospodář musím pohybovat. Protože když
je zvěře nadbytek, dochází k nadměrnému
poškozování krajiny, ať už je to okus dřevin
nebo hromadné spásání polních plodin. A to
otevíráme zase další problém – když naše
zvěř způsobí nějakou škodu, tak ji jako uživatelé honitby musíme nahradit.
Co si pod tím mám představit? Sepíšete
škodu a jdete s tím na pojišťovnu?
To vám nikdo nepojistí. Probíhá to jednoduše – poškozený škodu vyčíslí a my ji musíme kompenzovat. Buď v plné výši nebo
třeba poskytneme kus zvěře a k tomu dáme
nějakou korunu.
Ještě bych se chtěl zeptat na téma,
o kterém občas slyšíme v médiích:
umírání mláďat při senosečích.
Angažujete se nějak v jejich ochraně?
Bohužel to většinou vychází tak, že když začínají první seče travin a přípravy píce pro hospodářská zvířata, jsou mláďata ještě v travních
porostech neschopná pohybu nebo okamžitého úprku. A sekačka je bez lítosti usmrtí.
Zemědělci mají ze zákona povinnost nám dát
vědět, kdy budou kterou lokalitu kosit, a my se
snažíme ztráty minimalizovat, protože když
vidíte zmařené životy těch mláďat, tak to zabolí. Po ohlášení, kde se bude sekat, vyrážíme
se psy a procházíme jednotlivé louky – jsou to
docela perné šichty, složitá, časově náročná
a docela i fyzicky namáhavá práce.
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Rozhovor

V té souvislosti bych rád poděkoval všem
zemědělcům, se kterými v Čeladné spolupracujeme, konkrétně Jiřímu Olivkovi,
Liboru Vrubelovi, Jaroslavu Chromčákovi
a Patrikovi Sliackému – Farmě Gajďák,
protože to opravdu funguje. I díky tomu se
letos podařilo za pomocí našich čtyřnohých
kolegů, mých rodinných příslušníků a lidí
ze spolku i dobrovolníků téměř všechna
mláďata zachránit. Trochu nám pomohlo počasí, protože dvě třetiny pozemků se
stihly pokosit dříve, než mláďata začala
přicházet na svět.

RYCHLE UKONČIT TRÁPENÍ
A já myslel, že se jen touláte lesem
a občas něco ulovíte, ale zatím mluvíme
jen o povinnostech a řešení problémů…
Máte ještě nějaký úkol, na který jsme
zatím nenarazili?
Dalším problémem jsou střety zvěře s dopravními prostředky – tím, jak na silnicích
houstne provoz, tak je i těchto událostí čím
dál víc. Když se někde stane taková nehoda,
policie nám dá vědět a my musíme vyrazit.
V mnoha případech zvěř po srážce ještě žije
a naší snahou je její trápení co nejrychleji
ukončit.

A takto usmrcené zvíře pak prodáte
někam do hospody na guláš…
Zvěř po nehodách se nedá kuchyňsky zpracovat – jednak proto, že nebyla řádně ulovena, ale hlavně má zlomeniny, podlitiny
a to by si asi nikdo moc nepochutnal. Zákon
přesně říká, jak s touto zvěří naložit.
Už jsme narazili na spoustu činností, které
vyžadují nejen čas, ale i peníze. Zajištění
krmiva, odškodné nebo benzín, když jedete k poražené zvěři. Nic z toho vám stát
neplatí?
A to jsme ještě o mnoha dalších
věcech nemluvili. Další náklady jsou na
nájem honitby, výzbroj, výstroj. Dále nákup
loveckého psa, jeho výcvik, veterinární péče
a tak dále. Tyto náklady nám nikdo neproplácí. Stát poskytuje dotace, ale ty se týkají
například takzvaného zvyšování úživnosti
honitby, tedy výsadbu plodonosných dřevin
a podobně.

PŘIJĎTE NA JELENÍ GULÁŠ
Pořád mi není jasné, z čeho všechny ty
běžné výdaje financujete…
Naše hlavní příjmy jsou z akcí, které pořádáme pro veřejnost. V zimě myslivecký
ples, v létě zvěřinové hody. Ty letos budou v
sobotu 9. července a rád bych na ně všechny pozval, protože každý guláš nebo steak
z jeleního masa, který si lidi koupí, nám
pomůže tyto náklady uhradit. Takže
každý, kdo přijde,
vlastně pomůže čeladenské přírodě.
Rád bych také poděkoval obci, ta nás
podporuje
pravidelně.

„Své děti jsem bral do lesa, i když ještě ani nechodily...“
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DĚDA A SYN
Těch povinností a finančních nákladů je
tolik, že si to ani neumím představit.
Jak jste se vlastně k myslivosti dostal?
A proč to všechno děláte?
To asi nejde slovy vysvětlit. Kolem lesa se
pohybovala většina mých předků z tátovy
i máminy strany, takže už od dětství jsem
měl touhu stát se lesákem. Původně jsem
chěl být hajný, stejně jako děda. Když to
nevyšlo, absolvoval jsem kurz myslivosti,
kde nám předávali základní znalosti zoologie, péče o zvěř ale třeba i právní předpisy.
Poté následovala praxe přímo v revíru a vše
završily zkoušky z myslivosti. Po jejich absolvování jsem si už mohl podat přihlášku
do spolku, tehdy měl ještě název Myslivecké
sdružení – a to už je více než dvacet let.
Takže máte myslivost v krvi…
Určitě mě hodně ovlivnilo prostředí, ve
kterém jsem vyrůstal. Někdy říkám, že už
když jsem se narodil, měl jsem zelenou
krev. Můj děda byl hajný v polesí Podolánky,
s ním jsem v takzvaných Zadních horách
zažil své první krůčky k myslivosti, ať už to
bylo v zimě přikrmování nebo potom v průběhu celého roku péče o zvěř. Zažil jsem
tam, co mojí vrstevníci vůbec neznali.
To vám kluci asi záviděli?
Mezi spolužáky jsem byl tak trochu za exota.
Oni si povídali o tom, co bylo včera v televizi
nebo se domlouvali, že jdou hrát po škole
fotbal. Když jsem se zmínil, že jsme byli včera s dědou v lese a potkali jsme srnce nebo
nám troubil jelen, tak na mě hleděli, co to
povídám. Že hovořím cizí řečí. Protože my
myslivci máme takovou vlastní mluvu, které
rozumíme jenom my, ale lidé z venku často
ani netuší, o čem mluvíme. Je to takové trochu tajemno.

„Školáky se snažím brát přímo do revíru, aby získali úctu k přírodě“

Rozhovor

Budou pokračovat v myslivecké tradici
i vaši potomci?
Na to je ještě brzy, syn má deset a dcera čtrnáct. Snažím se je brát do lesa, předávat jim
to, k čemu jsem byl vedený já a byl bych rád,
kdyby to zas oni jednou převzali po mně. Obě
děti mi pomáhají, tak uvidíme. (směje se)

ČELADNÁ? MÉNĚ ČLENŮ I ZAJÍCŮ
Ještě jsme se nedostali k Mysliveckému
spolku Čeladná…
To by bylo na povídání spíše s některým
z pamětníků, v Čeladné myslivci fungují pod
různými názvy už od padesátých let minulého století. Teď má spolek dvanáct členů,
jednu členku a dva čekatele na členství.
Před těmi dvaceti lety nás bylo zhruba o deset víc, ale zub času je neúprosný a několik
z nich už je ve věčných lovištích.
A co noví zájemci?
Obávám se, že to bude slabší a slabší. Jak
už jsem říkal, je to v podstatě práce za nic.
Všechno děláte na své náklady, jen s nějakým osobním přesvědčením. Když se mě
nějaký mladý kluk zeptá, co z toho mám a
já mu odpovím, že vlastně nic kromě dobrého pocitu, moc to nechápe. A rovnou řekne, že by do toho nešel. Ale samozřejmě o
nové lidi máme zájem. Pokud by se někdo
chtěl připojit, může přijít třeba v červenci na
Myslivecké hody. Třeba se jen podívat nebo
rovnou s něčím pomoct.
Váš spolek se stará o zvěř v lesích kolem
Čeladné. Jak to v nich – když se nebudeme
bavit o horách odpadků – dnes vypadá?
Hlavní zvěř u nás je srnčí, máme tady okolo
40 kusů, můžete se též setkat se zvěří jelení
nebo černou.
Samozřejmě v různých obdobích se to mění,
protože zvěř migruje a nezná hranice polesí a honiteb… Hlavně v zimním období je

tady zvěře více, protože
sestupuje z vyšších poloh
do míst méně náročných
na přežití. V posledních letech je to vlivem klimatických změn ještě viditelnější – zvěř migruje tam, kde
má větší nabídku potravy.
Nicméně početní stavy
jsou takové, jaké dovolíme
– důležité je, aby v každé
lokalitě bylo tolik zvěře,
kolik se jí tam dokáže uživit. Proto se provádí odlov,
Předseda spolku Eduard Čajánek řídí slavnostní akt přijetí do
abychom zachovali rovstavu mysliveckého
nováhu mezi silou přírody
a počtem zvířat. Lov zvěře má svá pravidla, přemnožená, škodí a můžou za to myslivci.
Myslivci zase říkají, že za to můžou zeměkterá je třeba dodržovat.
dělci. Všechno je to ale mnohem složitější
– jsou lokality, kde o zvěř prakticky nezavaV poslední době se snižují počty zajíců.
díte, a jinde je jí mnohem více, než by mělo
Nebudou chybět v potravinovém řetězci?
Chyběli by, kdyby z přírody úplně vymizeli. být. To je ovlivněno mnoha faktory, třeba
V potravinovém řetězci nechybí, pořád tady způsobem turistiky. Když se ohlédneme jen
vidět jsou. Příroda to navíc zařídila tak – aby dvacet let zpátky, tehdy nebylo zvykem, že
zachovala živočišný druh – že se dokážou by se provozovala turistika v nočních hodivíce množit. Období páření, my říkáme hon- nách. Dneska není výjimkou, že turistický
cování, trvá u zajíců až půl roku a zaječ- ruchu běží non stop. Osobně mi vadí různé
ky jsou schopné mít v těle plody různého sportovní záležitost, například B sedmičstáří, říká se tomu superfetace. Jednoduše ka… Užívejme si toho, že do přírody máme
řečeno, zaječka je schopná zabřeznout volný vstup a je pro všechny. Ale jestliže bua ještě znovu se pářit a má mláďata například deme do přírodního koloběhu zasahovat tímto způsobem, tak nás nic dobrého nečeká.
v březnu a další potom o měsíc později.
A co další zvěř?
Máme tady samozřejmě predátory – lišky,
jezevce, kuny. Musíme to brát tak, že každý
tvor má v přírodě své místo. My samozřejmě
lovíme i predátory, ale musíme to dělat v rozumné míře. Když vezeme například lišky,
ty jsou taky užitečné – liška je mrchožrout
a pomáhá nám s odklízením padlé zvěře.
Pokud byste srovnal stav zvěře ve vaší
honitbě dříve a dnes – jak se vyvíjí?
V médiích pořád čteme a slyšíme: Zvěř je

Neveselá povinnost myslivců - asistence při srážkách aut se zvěří

Zkuste si zahrát na prognostika. Jak to
podle vás bude v čeladenských lesích
vypadat v budoucnu?
Až budu jednou letitý dědek, byl bych
rád, kdyby lesy a vůbec příroda zůstala
aspoň v takovém stavu, jako je to teď. Aby se
rozumně regulovala zástavba, aby tady
rostly domy, které do naší podhorské obce
zapadnou, aby si lidi uvědomili, jak se mají
v přírodě chovat… Pokud to zvládneme, tak
tady s námi zůstane i zvěř.
Vladislav Sobol

Spolupráce s čeladenskými zemědělci funguje, letos se podařilo
většinu mláďat zachránit

13

Základní škola

Medaile z Atletického trojboje

slovo ředitelky
čas oddechu
Červenec - nastal čas oddechu. Škola
se zavřela všem školákům a pedagogům. I ona si, holka jedna stará, musí
oddechnout. Po desíti perných měsících se zahalila do prázdninového
hávu, který je utkán z ticha, zdobený
jemným vzorečkem z nitek zvuků úprav a oprav.
V uplynulých měsících jsme postupně naskladnili nové vybavení pro přírodovědnou učebnu (projekt IROP). Kromě úprav
souvisejících s vybudováním nové učebny budeme malovat,
stěhovat, opravovat dosluhující potrubí a splaškový svod.
Čeká nás perná práce, ve které se naštěstí můžeme opřít
o zřizovatele. Vlastně jako vždycky. Zřizovatel nám podával pomocnou ruku i v uplynulých měsících školního roku
2021/2022, kdy jsme byli nemálo zkoušeni doznívajícími protiepidemickými opatřeními, následky dlouhodobé distanční výuky, a také následky válečného konfliktu na Ukrajině.
K běžné podpoře nám přidal např. možnost zaměstnat učitelku z Ukrajiny pro ukrajinské žáky, zajistil exkurzi budoucích deváťáků na frýdecké SŠ, přispěl na výlet celé školy
do Zoo Lešná a Luhačovic… Pro své děti dělá obec mnoho
a pomáhá násobit jejich pěkné zážitky a vzpomínky. Třeba na
rejnoky v Lešné a Vincentku v Luhačovicích:
• A samozřejmě se mi tam taky líbili rejnoci. Taky proto,
že jsem je ještě nikdy neviděla a nehladila si je. A upřímně – bála jsem se je pohladit, protože jsem si myslela, že
mi ukousnou ruku. Ale pak jsem mojí nejlepší kamarádce
děkovala, že mě přinutila si je pohladit. V zoo bylo celkově
VŠECHNO skvělé!
• U rejnoků jsme si museli pořádně umýt ruce a sundat náramky, prstýnky a hodinky, zkrátka všechno, co jsme měli
na rukou. Rejnoky jsme mohli hladit a krmit je.
• Nejlepší zážitek v zoo byli rejnoci. Koupila jsem pro ně jídlo a krmila je. Sáli to jídlo jako vysavače.
• Ale i Luhačovice byly dobré. Nevím proč, ale Vincentka mi
chutnala.
• Po návratu domů jsem skočila do postele. Měla jsem přes
10 000 kroků. Asi moje největší aktivita za jedenáct let
života! Přesto to bylo super, už se těším na další výlet.
Dávám tomu deset bodů z desíti!

Po dvouleté pauze, zaviněné covidovými opatřeními,
jsme se konečně dočkali a mohli se zúčastnit
sportovního zápolení.
Bohužel závody, které jsme měli
v plánu zorganizovat na naší škole, nám překazilo nepříznivé počasí. Nevzdali jsme to a odvážně
se přihlásili mezi širší konkurenci
do okresního kola.
V úterý 14. 6. jsme se tedy vydali
do Frýdku-Místku, kde naši nejlepší atleti poměřili síly s žáky
dalších 16 škol. Soutěžilo se ve
sprintu na 50 metrů, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém.

Vedli jsme si skvěle, o čemž
svědčí 1. místa Mathiase Křivy
(chlapci – 1. ročník),
Karolíny Chrostkové (dívky –
2. ročník) a 3. místo Zory
Fajkošové (dívky – 1. třída). Mezi
školami jsme si také nevedli
špatně a celý atletický trojboj zakončili jako 8. z celkového počtu
17. škol. Děkujeme všem žákům
za krásnou reprezentaci.
Gabriela Knollová

Teď mají naši žáci zasloužené volno.
„Kdo se těší na prázdniny?
Nejvíc děti, nikdo jiný.“
• Myslím, že prázdniny jsou senzační už jenom proto, že
není škola. Líbilo by se mi také zajet někam na dovolenou,
ale i na nějaký tábor. Už se na ně těším! Adélka M.
• Senzační prázdniny jsou, když je hezké počasí a můžeme
jet na čtrnáct dní na kola do Rakouska. Nebo se můžeme
koupat v bazéně a dělat blbosti, být u babičky, jíst melouny a zmrzlinu. No prostě prázdniny plné smíchu a radosti!
Terezka F.
Vážení čtenáři, přeji Vám krásnou dovolenou a všem dětem
podařené prázdniny!
Jana Satinská
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Skvělé výsledky čeladenských žáků: zlato pro Karolínu Chrostkovou
a Mathiase Křivu!
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„Z pradědečků žádný dnes nepoznal by naši ves“
...takové je motto našeho nového projektu, kterým chceme žáky posunout kousíček dál, jednak v oblasti mediální
výchovy, která je jako průřezové téma součástí našeho školního vzdělávacího programu, jednak v zájmu o historii.
A samozřejmě cílíme rovněž na komunikaci tváří v tvář, neboť tato se v dnešní přetechnizované době mnohde začíná
vytrácet. Chceme, aby žáci používali techniku, ale aby své blízké také oslovili přímo, aby zkrátka více zapředli
společný hovor.
O co tedy v tomto projektu jde? Žáci dostali za
úkol najít doma ve spolupráci s prarodiči, pratetami, prastrýci… fotografii nějakého místa
v Čeladné v minulosti. Stejné místo měli vyfotografovat nyní.

Následně obě fotografie naskenovat, doplnit
krátkým, ale výstižným textem – popiskem,
který se bude týkat změny daného místa.
Například měli zjistit, jak bylo místo využíváno,
k čemu v průběhu let sloužilo…

Takto vyhotovené práce měli odeslat příslušnému pedagogovi. Jak se jim pilotní díla zdařila,
můžete sledovat v první části našeho mediálního
projektu. Začínáme prací Lucie Pavlicové.
LM+ JKor

V roce 1951 byl založen státní podnik Nová huť Klementa Gottwalda. Tento podnik nechal pro své zaměstnance postavit rekreační středisko NHKG
-Sruby. Po listopadové revoluci byl objekt prodán a přestavěn na apartmánové byty Opálená.

Budova sloužila v minulých letech jako sokolovna a hostinec. Také se zde hrálo ochotnické divadlo, které vedli místní občané. Později bylo
v objektu vybudováno kino. Tato budova se nachází u Zámečku poblíž čeladenského golfu. Nyní stavba slouží k výrobě nerezových produktů,
gastro zařízení a zdravotního vybavení, které vyrábí firma Nervy.

Budova v minulosti sloužila jako rekreační středisko Srdce Beskyd, které patřilo před listopadovou revolucí podniku Železárny a drátovny
Bohumín. Hotel sloužil k podnikovým rekreacím zaměstnanců ŽDB. Objekt se nachází v CHKO Podolánky. V současné době stavba funguje jen
v omezeném provozu.
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Medvěd nikoho nesežral

aneb Postřehy z prvního velkého pocovidového výletu
Ano je tomu tak, školnímu roku 2021/2022
už skutečně odzvonilo. Na učebnice začíná
pomalu na chvíli sedat prach, vysvědčení už
jsou v rukou jejich majitelů, třídní fotografie v albu nebo v krabici… Mnozí žáci jsou
v očekávání nových prázdninových zážitků
ať doma za „humny“ nebo kousek dále na
letním táboře, či za hranicemi naší země.
Dovolte nám, abychom se ještě na chvíli
vrátili v čase a dali prostor žákům napříč
celou školou. A proč? No přece aby se
s vámi, milí čtenáři, podělili o vzpomínky
a postřehy ze svého prvního velkého pocovidového výletu.
Než se začtete, uvádíme ještě informaci
pro nezasvěcené. Letošní školní výlety byly
po dvou letech první větší akcí, které se
naši žáci dočkali. Vzpomeňte, že tomu ještě
není tak dávno, kdy jsme podléhali různým
omezením, a plánování nejrůznějších akcí
bylo jako věštění z křišťálové koule. Jistě
i proto Klub rodičů již na počátku školního
roku navrhl výlet do Zoo Lešná pro všechny
děti s tím, že jej také bude financovat.
Nakonec se o platbu podělil se zřizovatelem naší školy, který chtěl žáky ke Dni dětí
také obdarovat. A tak jsme se postupně
v prvních červnových dnech vydali na
Zlínsko...

Do zoo se někteří moc netěšili, ale nakonec si výlet všichni užili všichni plnými doušky

Hodnocení a postřehy žáků uvádíme bez
stylizačních úprav, od těch nejmenších až
po ty nejstarší.
Víte, že v Zoo Lešná si můžete pohledit rejnoka?

Pohladit rejnoka si chtěl každý
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Zoo si užili malí i velcí
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Zážitky nejmladších žáků z první a druhé
třídy zapisovaly paní učitelky:
• V zoo se nám nejvíce líbili rejnoci, tygr
a žirafy. Super bylo nakupování, prolézačka a pamětní mince. Bezva taky bylo,
jak jsme chodili do výběhů ke zvířatům
a ptákům. V Luhačovicích bylo hezky,
ale léčivá voda nám nechutnala. Oplatky
byly dobré.
• Nejvíce se nám líbili rejnoci, protože jsme je mohli pohladit. Také
malé opičky, které hrály na honěnou.
V Luhačovicích nám vůbec nechutnala
léčivá voda, ale oplatky byly nejlepší.

• V Luhačovicích bylo taky dobře. Zjistili
jsme, že tam jsou podobné domy jako na
Pustevnách.
• V lázních měli hodně srandovní suvenýry, např. deštníček na hlavu nebo masku
Donalda Trumpa.
• Cesta v autobuse byla moc dlouhá, chvílemi se mi i líbila, ale jinak super, hodně
jsme se nasmáli. Výlet byl vážně skvělý.
• Zoo jsem si moc užila, vyfotila jsem si
hodně zvířat, hlavně těch pestrobarevných. …V Luhačovicích byly malé
obchůdky a móóóc suvenýrů! Utratil
jsem všechny peníze.

Od třetího ročníku už to žáci zvládali sami:
• Můj zážitek ze zoo byl suprovní. Krmila
jsem rejnoky a taky je hladila!
• Viděla jsem malé slůně, které mělo 6. 6.
narozeniny.
• Mohl jsem vidět zvířata zblízka a nebylo
tam vůbec sklo! Ani u hyen.
• Nejlepší ze zoo byly stánky, mohl jsem
si koupit, co chci. Měli tam dobrou, ale
moc drahou zmrzlinu.
• V Luhačovicích je hnusná voda, ale nejlépe chutnala ta poslední. Výborné byly
oplatky, hlavně ten skořicový!
• V lázních jsem ochutnala zázračnou
vodu! Doma mě za to pochválili, že jsem
dovezla užitečnou věc.
• V Luhačovicích se mi líbilo, jak tam lidi
byli šťastní.

Žáci druhého stupně, i když by mohli své
myšlenky již více rozvést, jsou častěji spíše skoupí na slovo. Však posuďte sami:
• Líbilo se mi, jak jsme jeli v autobusu. Vzadu jsme měli dobrou partu, se
kterou jsem se nasmála a pobavila.
Povídali jsme si, pouštěli písničky atd.
Viděla jsem slony. Luhačovice se mi moc
líbily, už jsem to tam znala, nebyla jsem
tam poprvé.
• Nejvíce se mi líbily v zoo žirafy a rejnoci,
protože jsem je mohla pohladit. A když
sis zaplatil chobotničky, mohli jsme je
i nakrmit. Určitě bych tam zajela znova.
• Bylo vedro, v zoo bylo drahé jídlo, takže
jsem se nenajedl. V autobusu nebyla
zásuvka.
• Výlet se mi líbil. V zoo bylo nejlepší malé
slůně. Nejhorší věc ale byla lázeňská
voda. Ta chutnala přímo odporně.
Lázeňské oplatky byly dobré. Výlet bych
zopakovala.
• Pěkný výlet, ale už bych tam nejel se
školou, ale s rodinou. Byl bych v zoo
déle. Ale jinak super, Luhačovice byly
krásné.
• Bylo to super. Moc mě to bavilo.
• Přišlo mi to fajn, bavilo mě všechno
a v zoo jsem si nejvíce užila rejnoky.
• Mrzí mě, že jsme neprošli celou zoo.
Jinak to bylo dobré.

Stejně tak si samozřejmě poradili i žáci
čtvrté a páté třídy:
• Na výletě se mi nejvíce líbily řízky
s chlebem.
• V zoo byli nejpěknější rejnoci, dokonce
se dali pohladit a krmit, krmení stálo
40,- Kč.
• U lenochoda mě naštvalo, že zrovna
spal, ale fajn byli tučňáci. Abych nezapomněl, ožrali nám boty.
• Líbil se mi skleník, byla to taková džungle.

• V zoo bylo hezké, jak to je rozdělené
podle kontinentů. Nový Jubilejní pramen
v Luhačovicích je nejhnusnější věc, co
jsem kdy pila.
• V Luhačovicích jsem se mohla napít
z pramene Vincentky a dalších pramenů. Obdivovala jsem architekturu
Luhačovic.
• Bylo krásně a za celý den jsme navštívili
čtyři světadíly.
• V autobuse celkem fungovala klimatizace, ale i tak tam bylo horko.
• V zoo měli pěkný skleník, ve kterém byli
ptáci a mnoho květin.V Luhačovicích
bylo spoustu druhů oplatků (vanilkové
nejlepší).
• Bylo vedro, přežila jsem, nic mě
nesežralo a pohladila jsem si rejnoka
a nakrmila ho.
• Dlouhá cesta v dusném autobusu.
V zoo hodně zvířat a bohužel i hodně lidí.
Zajížďka do Luhačovic byla, podle mě,
úplně zbytečná. Nejvíce se mi na výletě
líbil návrat na Čeladnou.
• Popravdě byl to fajně užitý výlet. Řekla
bych, že jsem si ho užila více, než jsem
čekala. Máme velice vtipnou třídu, to
je třeba zmínit. Jinak řidič autobusu je
závodník.
• Byl to pěkný zážitek. Konečně jsme byli
někde se třídou a hodně jsme si to užili.
Bylo to dobře vymyšlené a byla sranda.
• Myslím, že jsme si výlet užili, i když jsme
tam už byli. Bylo fajn, že jsem mohla jít
na výlet se třídou, se kterou už dlouho
nebudu.
• Mám pocit, že i přestože většina nebyla
úplně nadšená, když bylo řečeno, že
jedeme do zoo, tak si to nakonec všichni
užili. Každý z nás se těšil na nějaké
zvíře, které tam bylo. Luhačovice byly
velice krásné. Všichni jsme si odvezli
oplatky a taky radost z toho, že u nás ve
škole neplatíme za záchod. Výlet byl tedy
moc fajn.
LM + JJ

O Vincentku byl v Luhačovicích zájem, ale jen mezi některými účastníky zájezdu. Zato na lázeňských oplatcích si pošmákli všichni.
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 16. 6. čekal naše nejmladší žáky v IC Čeladná mimořádný program.
Prvňáčci absolvovali během školního roku
sérii zajímavých besed, které pro ně připravila paní knihovnice Dana Kosňovská.
Jejich vrcholem bylo pasování na čtenáře,
kterým je neprováděl nikdo menší, než
samotný král a písmenková víla. Tak vzácný
titul však nemohli prvňáčci dostat zadar-

mo. Náročný kvíz pro ně však nebyl žádnou
překážkou a k titulu čtenáře se dostali
všichni naši uchazeči. Za odměnu dostali
dar pro čtenáře nejcennější – knihu.
V druhé polovině programu nás již čekal
pasivní odpočinek u krásného hudebního
představení Mechulaláci. Pokud tento

pojem neznáte, je to označení pro velmi
kreativní lesní postavičky. Originální hudba
se nám moc líbila, stejně jako zbytek
programu.
Děkujeme skvělé paní knihovnici za
zázemí a organizaci!
Rita Weselowská

Let´s write!
Třetí kolo dobrovolné školní soutěže v anglickém jazyce proběhlo 25. 5. (pro 2. stupeň) a 26. 5. (pro
1. stupeň). Tentokrát poměřili žáci své schopnosti ve čtení a psaní.
Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků
o studium anglického jazyka a hlavně jim
poskytnout možnost porovnat jazykové
znalosti s ostatními. Soutěž hodnotila
schopnost žáků orientovat se v textu,
dovednost napsat souvislý text o určitém
počtu slov a samozřejmě také slovní zásobu
a znalost gramatických jevů.
V některých částech žáci vybírali správné
slovo z nabízených možností, někde museli
sami dodat do textu vhodné slovo. Soutěžící
byli rozděleni do čtyř skupin. Deváťáci
a osmáci měli samostatnou kategorii, spolu
pak soutěžili šesťáci a sedmáci a poslední
skupinu tvořili čtvrťáci a páťáci.
Soutěží v anglickém jazyce se každý
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Osmáci a deváťáci před začátkem soutěže

rok účastní velké množství dětí, což odráží realitu 21. století, ve kterém je angličtina
považována za mezinárodní jazyk. Všem

zúčastněným děkujeme a těšíme se na další
kolo, které proběhne v příštím školním roce.
LR
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Druháci bodovali!
Základní škola K. Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem vyhlásila výtvarnou soutěž na téma
Domácí zvířata v přírodě.
Jdeme do toho, těšily se děti. Začaly tvořit
ve školní družině s paní Markovou a pak
v hodinách výtvarné výchovy. Podařilo se
dokončit a odeslat dvacet prací žáků první
a druhé třídy.
S napětím jsme očekávali vyhlášení vítězů.
Podařilo se! První místo získal Matyáš
Profota z druhé třídy a celá druhá třída
získala druhé místo za kolektivní práci.
Pozvánka na vernisáž výtvarných prací nám
byla všem pěknou odměnou. Děti obdivovaly vystoupení žáků kunčické školy, prohlédly si dětskou galerii, odvezly si diplomy
a drobné dárky. Celé dopoledne se nám
moc líbilo a těšíme se na příští setkání.
JT

S tímhle obrázkem Matyáš vyhrál soutěž

Kluci a holky z druhé třídy získali za své obrázky ocenění

Vítězný obrázek v detailu

Výprava na vernisáž do Kunčic pod Ondřejníkem byla opravdu úspěšná

Ocenění Matáš převzal z rukou starostky Kunčic
Michaely Šebelové

Takhle se kreslí v druhé třídě
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Školní poradenské pracoviště

Prázdniny bez mobilu
Léto a s ním spojené dva měsíce prázdnin jsou pro všechny školáky dlouho očekávanou událostí. Prázdniny a volné dny
přímo svádějí k relaxaci, výletům, poznávání nových míst, ale i k takzvanému „nicnedělání“. Pro mnohé děti znamená
„relax“ možnost strávit celý den na internetu.
Předchozí roky byly v mnohém jiné. Rodiče
i děti se kvůli distanční výuce a případnému
homeoffice naplno ponořili do online prostředí.
Internet tak otevřel své brány a vtáhl nás do svého rychlého digitálního světa. A mnozí ve světě
multimediálních technologií zůstávají dodnes.
Ale nebylo by fajn si od moderních technologií
alespoň trochu odpočinout? Jak získat balanc
mezi „onlinem“ a realitou? A především, jak
chránit své potomky před nástrahami internetu?

1. Režim jako ve školní dny
I když dny volna svádějí k přetahování večerky, trvejte na jejím dodržování. Doporučuje se
chodit spát a vstávat zhruba ve stejnou dobu
každý den a dbát na dostatek spánku. U dětí to
platí dvojnásob.
2. Elektronika mimo pokojíček
Vykažte na noc elektroniku z pokojíčku. Modré
světlo displejů mate náš přirozený spánkový
rytmus a narušuje proces usínání.

Odborníci radí: Zákazy nemají cenu, důležitá je domluva

3. Nastavte limity
Domluvte se s dítětem předem, za jakých
podmínek může telefon,
tablet, počítač nebo
herní konzoli používat,
a stanovte, kolik času
denně na nich může
trávit. Obzvlášť v případě
nových zařízení je často
těžké posoudit, nakolik je
dítě na technice závislé
a nakolik ho jen baví nový
neokoukaný přístroj.
Neuškodí zavést nebo

určit takzvané „no mobile“ zóny. Mobilní telefony
nepatří k večeři, stejně jako jídlo nepatří k počítači s rozehranou hrou.
4. Mějte přehled
Zákazy nemají cenu. Pokud bude chtít vaše dítě
technologie používat, cestu si vždycky najde.
Raději mu k nim přístup v rozumné míře umožněte, ale kontrolujte, co na síti dělá, jaké stránky
navštěvuje a s kým je v kontaktu.
Velmi oblíbené u rodičů jsou aplikace jako
Family Link (Google) nebo Screen Time (Apple).
Ty vám umožní sledovat, kolik času dítě na
telefonu tráví a jaké aplikace při tom využívá.
Dokonce vám dovolí nevhodné aplikace zakázat
nebo na dálku mobil zamknout.
Nezapomeňte i na to, že děti se mohou v online
světě lehce stát obětí sextingu a kyberšikany.
Užijme si tedy pohodové prázdniny nejlépe bez
mobilu, hodně sluníčka, hodně zážitků, málo
nudy, hodně poznání, málo televize, hodně
nových kamarádů, málo stesku, hodně času na
přátele, málo spěchu… Prostě prázdniny takové,
jak mají být.
MM

Den dětí na „skleníku“
Na Den dětí se konal nejen výlet do Zoo Lešná, ale také výjezd osmáků do Frýdku-Místku na „skleník“. Kdo z vás neví,
jedná se o Středí školu gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku.
A proč zrovna tam? Byli jsme pozváni na Den dětí spojený s kadeřnicko-kosmetickou soutěží Bohyně Olympu. A bylo na co se dívat! Mladé
soutěžící předvedly, jak velkou fantazii mají, a my jsme se nestačili divit, co
vše se dá z vlasů vytvořit.
Toto dopoledne nebylo jen o vlasech a make-upu, ale také o módě
a umu budoucích barmanů a barmanek. Mohli jsme tak ochutnat nejen
velmi chutné nealkoholické míchané nápoje, ale také být účastníky módní
přehlídky na téma „Cesta kolem světa“.

A co na to naši osmáci?
„…měli tam krásné nazdobené dorty“ / „studenti z té školy se s námi bavili
o tom, jaké to na té škole je“ / „líbilo se mi, jak tam vyřezávali do ovoce“ /
„líbilo se mi jak, to dokázali zorganizovat, a bylo tam hodně stánků, v jednom
dělali drinky a měli tam hodně příchutí na výběr“ / „naopak se mi zas nelíbilo, jak měly holky vystoupení, tanec pěkný, ale to zpívání se mi moc nelíbilo“.
LR
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Studentky předváděly práci svých spolužaček v soutěži kadeřnic
a kosmetiček na téma antické bohyně. Naše holky líčení, česání
a další dovednosti studentek se zájmem sledovaly.
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Jak jsme ovládli Divočinu
Divočina. Pod tímto slovem se vybaví každému něco jiného. A tak jsme se do té Divočiny s velkým D
dne 8. června vypravili.

Rychlé šipky, nejrychlejší tým mladších žáků, závodil ve složení Mathias Křiva, Martin Literák, Nela Lančová, Karolínka Chrostková a David Ostarek

Vybraní žáčci a žákyně z 1. a 2. třídy
a druhá skupina – ti starší ze 3. a 4. třídy.
Do konkrétního místa jsme se museli
nějak dostat. Jako dopravní prostředek byl
zvolen vlak. Paní družinářky pod taktovkou
vedoucí vychovatelky omrkly jízdní řády,
vydaly patřičné pokyny (jako například co
strčit do batůžků s sebou) a radovaly se, jak
to všechno klape. Klapalo. Až do doby den
před odjezdem. To nás oblil studený pot,
protože – klasicky – na trati byla výluka!
Uuuff... Tak honem znovu kuk do jízdního
řádu, ať máme přehled, kam to vozidlo
pojede, dojede, kde a v kolik se do čeho
nastupuje...

Druhý den ráno počasí plakalo, ale my,
šťastní, dofrčeli do té divočiny s velkým D
v pořádku. A protože děti nevěděly, do čeho
to vlastně jdou, štěbetaly zvědavé otázky
a rozumovaly, co to asi bude, než uviděly
objekt s nápisem Forum Nová Karolina.
Jé, to tam je ta Divočina!
Vtrhli jme dovnitř jako velká voda. A to už
nás čekalo přivítání nejen s první skupinou,
která se radovala z vítězství nad dalšími
třemi týmy, ale i nad krásnými cenami.
A když ještě zjistili, že jim zůstane i startovací triko červené barvy, radost byla ještě
větší.

Nejlepší tým z kategorie straší žáci Rychlé šípy z Čeladné ve složení
David Balcar, Tomáš Kačmařík, Michel Pajurek, Nela Stromšíková
a Nella Literáková

Mezitím si nás již zavolal pořadatelský tým
Rádia Čas, jehož pozvánku jsme obdrželi
poštou. Nafasovali jsme taky červená trika
s nápisem PRŮZKUMNÍK a bylo nám vysvětleno, co a jak. Startovali jsme v pořadí druzí.
A pak to vypuklo. Děti soutěžily jednotlivě
a zbylí mohutně fandili a hulákali (no jako
v divočině) a výsledek při vyhlašování:
Čeladná opět vyhrála! A zase krásné ceny
a trika a radost z bezva akce. Na tu bychom
se ale nedostali, kdyby ji svým souhlasem
nepodpořila paní ředitelka naší školy. Velký
dík nejen jí, ale i ochotným rodičům i učitelům,
děkujeme všem za příjemnou spolupráci.
Hor.

Na začátku museli soutěžící proběhnout točícím se kruhem
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Slavnostní vyřazení
žáků 9. ročníku
Konec školního roku je doba, na kterou se těší snad
všichni žáci, jelikož ví, že je čekají dva měsíce vytoužených prázdnin. Nejinak tomu bylo i v letošním
roce, avšak pro žáky devátého ročníku měl čtvrtek
30. června mnohem slavnostnější nádech. Oficiálně
sice školní rok končí až posledního srpna, ale deváťáci vnímají rozdávání závěrečného vysvědčení jako definitivní konec své povinné školní docházky.

Deváťákům přišli popřát vše dobré starosta s místostarostkou

Již poněkolikáté se však poslední slavnostní den
odehrál poněkud jinak, než byli žáci v minulosti
zvyklí. Nejprve se při společném úvodu ve sportovní
hale, kde byla deváťákům také předána slavnostní
šerpa, mohli symbolicky rozloučit nejen se všemi
vyučujícími, ale i s ostatními žáky školy. Následovala
chvíle ve třídě, kde se jim konečně dostalo kýženého závěrečného vysvědčení a vyslechli i pár slov
k uplynulému školnímu roku a vlastně i celé povinné
školní docházce.
Nakonec se vypravili do „Památníku Josefa Kaluse“,
kde proběhlo slavnostní setkání se zástupci obce –
starostou Pavlem Lukšou a místostarostkou Věrou
Golovou. Ti žákům popřáli nejen vše nejlepší do budoucího života, ale předali jim i památeční almanach,
jakožto upomínku na školní docházku.

Pro „své déváťáky“ vyrobila škola s podporou obce jako každý rok almanach

Památeční publikace se již stala takovou malou tradicí, jelikož všichni dobře víme z vlastní zkušenosti,
že vzpomínky na relativně dlouhé období docházky na
základní školu neúprosně odvane čas a zůstávají jen
střípky, které stěží dáváme později dohromady.
Stává se tak běžně, že si mnohé prožitky zkreslíme
či zidealizujeme. A právě tato kniha by měla absolventům naší krásné ZŠ Čeladná dát nějakou osnovu, podle níž se dá upamatovávat na časy minulé.
Je možné, že některé informace se mohou nyní zdát
nadbytečné, ale přes závoj času získají na své hodnotě. Doufáme, že si při jakémkoliv listování v této knize
si absolventi vzpomenou nejen na prožité události, ale
připomenou si také své spolužáky, vyučující či další
zaměstnance školy…

Alamnach je připomínkou na léta stávená na základní škole

Deváťákům bylo ve venkovních prostorách
„Památníku Josefa Kaluse“ poté nabídnuto i malé
pohoštění a možnost strávit společně poslední chvíle
jejich povinné školní docházky.
Všichni pevně věříme, že další životní či profesní
kroky našich absolventů budou šťastné, narazí na
minimum osudových křižovatek a budou se k nám do
školy rádi vracet…
						
			
		
VP
Fotky v almanachu byly i vtipné
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Úspěšní deváťáci se s povinnou školní docházkou rozloučili v Památníku Josefa Kaluse

Budoucí zdravotní sestřička Simona Wozniaková

Markéta Fedičová přebírá almanach

Viktor Golas, budoucí IT specialista

Poděkování pro třídního učitele Radima Žižku

Od „svých“ deváťáků dostal
Radim Žižka opravdu povedený
dárek, kteý mu bude jeho nyní už
bývalé žáky dlouho připomínat
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Žirafí dostihy na školním hřišti
aneb Pestrý program školní družiny
Jak to vypadá ve škole v červnu, si určitě mnozí z vás určitě pamatují. Boje o nejlepší známky vrcholí
a mnohdy je to vyčerpávající jak pro učitele, tak pro děti. A proto je zapotřebí odpoledne vybít
nashromážděné napětí a adrenalin. Tak po vyučování rychle na oběd a pak s družinou hurá ven.

Víte jak dlouhý má žirafa krk?
Na červen se všechny děti těší, prázdniny jsou
již na dohled a hned prvního června slaví svůj
svátek. Vychovatelky pro kluky a holky připravily zábavné Mistrovství školní družiny v hodu
kdečím. Protože nám počasí přálo, tak ve sportovním areálu vedle školy na děti čekalo celkem
pět disciplín, kde si mohly vyzkoušet hod do lví
tlamy, hod na terč, hod na přesnost nebo třeba
hod gumovou holínkou do dálky. Největší úspěch
měl hod aktovkou do dálky. Nebylo důležité zvítězit, zatočit kolem štěstí a získat odměnu mohl
opravdu každý.
Věděli jste, že nejen děti, ale i žirafy slaví svůj
svátek? Skutečně dvacátý první červen je
v kalendáři veden jako Světový den žiraf a má
za cíl upozornit na klesající populaci žiraf,
kterým podle odborníků hrozí vyhubení. To by
byla opravdu škoda. Ve školní družině jsme

Den dětí: Aktovka letí dalekoooo
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Zkoušeli jste si někdy osedlat žirafu?
se žirafám věnovali a uspořádali žirafí den,
tzv. „žirafinec“. V kvízech jsme zjistili o těchto
zvířatech hodně zajímavých věcí. Věděli jste, že
žirafa může měřit až 6,5 metru a její srdce měří
60 cm? Bylo pro nás překvapením, že mládě
žirafy váží 50 kilogramů a sežere za den skoro
30 kilogramů potravy. Starší školáci vytvořili
vtipnou prezentaci s žirafími fotografiemi a ti
mladší tvořili žirafí modely z papíru. Venku na
hřišti jsme si vyzkoušeli žirafí dostihy, skládali
jsme obří puzzle s obrázky žiraf a žirafátek,
snažili jsme se postavit co největší žirafí krk
z papírových roliček. Samozřejmě nechyběla ani
chůze na chůdách. Odpoledne s žirafami bylo
opravdu zajímavé. Pokud během prázdnin navštívíte některou ze zoologických zahrad, určitě
už budete vědět o žirafách něco více, stejně jako
děti z naší školní družiny.

Prvňáčci mají za sebou první rok ve velké škole.
Po prázdninách se chystají do druhé třídy a na
jejich místo nastoupí noví žáčci, kteří k nám
přijdou z mateřských škol. Kluci a holky rádi
vzpomínají na své učitelky a kamarády ze školy.
A tak se jako školáci – mazáci vypravili na návštěvu. Ve školce ukázali dětem tajemství, které
skrývá školní aktovka. Společně si prolistovali
slabikáře, nakoukli do žákovských knížek i do
svačinkových boxíků, zkontrolovali obsah školního penálu a také vyzkoušeli, jaké to je nosit
na zádech naplněnou školní aktovku. Na závěr
jsme se rozloučili společnou písničkou. Paní
učitelky z mateřinek měly velkou radost, že se
dětem ve škole daří a školkáčci byli potěšení, že
mohli poodhalit tajemství školní aktovky. A my
jsme rádi, že spolupráce s mateřskými školami
tak dobře funguje.
Mar.

Po obědě nanuk, to byl dobrý start odpoledne ke Dni dětí
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Prvňáčci ukazují dětem z mateřské školy, jak vypadá slabikář

V penálu musíme mít vždy zastrouhané pastelky!

Do kouzelné zahrádky v Janovicích
Na konci června jsme nakoukli za vrátka kouzelné zahrádky. Nevěříte?
Jedná se o společnou akci školních družin
z okrsku Frýdlant nad Ostravicí. Vychovatelky
z okolních družin společně naplánovaly a uskutečnily zábavné dopoledne a tentokrát jsme se společně vypravili do Janovic. Zdejší škola se pyšní
titulem eko-škola a opravdu zde mají moc hezké
zahradní prostory.
Potvrdit vám to může i osm žáků z naší školy,
kteří za svou obětavou pomoc při akcích školní družiny vyrazili do Janovic s námi (pochopitelně místo
vyučování, to aby ta odměna stála zato). Hrátky za
vrátky kouzelné zahrádky, to byl oficiální název akce,
se opravdu vydařily. Zúčastnili se žáci ze čtyř škol,
kteří si vyzkoušeli zábavné úkoly, soutěže a hry.
Na závěr využili místní dětské i workoutové hřiště a dokonale se vyřádili. Janovičtí se o nás během
celé návštěvy starali opravdu vzorně a s láskou
a my moc děkujeme za milé přijetí.
Mar.

Škoda, že v jezírku nebyla zlatá rybka

Jdeme prozkoumat, jak to vypadá v Janovicích za vrátky kouzelné zahrádky

Věštkyně nám prozradila něco o naší budoucnosti
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MŠ Čeladenská beruška

Červen plný výletů
Sláva hurá výletu, výletu, výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady!
Děti z Květinky navštívily Ski areál na Bílé. Byl pro ně připravený
pohádkový les. To bylo radosti, když jsme dorazili a viděli tu
spoustu atrakcí! Děti si převzaly princezna s čarodějnicí a šly
s elánem a nadšením plnit úkoly. Počasí vypadalo, že nám vydrží,
ale začalo pršet. Ale ani to dětem nezkazilo náladu. Byly vybavené
pláštěnkami a gumáky, možná i o to větší legrace to pro ně byla,
když se mohly v dešti projíždět na loďce po jezírku. To přece jenom
tak normálně nikdo nezažije!

A tak se vydávaly na další atrakce v lese,
kde zdolávaly např. lanovou dráhu. Naštěstí
když začínalo pršet více, čekalo na ně překvapení v podobě úkolů,
které plnily v chatkách. Tady už to bylo v suchu. Poté skládaly velké
dřevěné puzzle s pohádkovými motivy a protože vše splnily pečlivě
a svědomitě, zasloužily si pořádnou odměnu, která jim padala
z nebe v podobě bonbonků. Po tomto velkém zážitku jely děti zpátky do školky zvesela.

Byla koza rohatá, měla malá kůzlata
A že těch malých kůzlátek v rehabilitačním centru BRC bylo!
Tentokrát jsme se rozhodli, že jednu cestu se vydáme pěšky jako
správní výletníci. Vybavili jsme se baťůžky s pořádnou svačinou
a šli jsme. Byl nádherný den s příjemnou teplotou. Zpívali jsme
si zvesela a dorazili do cíle. Děti byly štědré a donesly kozičkám
spoustu mrkvičky a jablíček. No ty měly radost! Těm to šmakovalo.
Kozičky jsme nakrmili a vyrazili jsme na obhlídku rehabilitačního
centra. V prvé řadě jsme si museli dát pořádnou svačinu. Sedli
jsme si na lavičky a protože dětem vyhládlo z cesty, tak ji všichni
snědli na to ta ta. Potom jsme si užívali ticha a krásy relaxačního
centra. Podívali jsme se na krásné jezírko s rybkami a pošeptali
jim naše tajná přání. A protože děti byly celý rok velmi hodné
a šikovné, tak si zasloužily odměnu v podobě nanuku. To jsme si
pěkně pochutnali. Zpátky jsme jeli linkovou dopravou, což byl pro
nás zážitek. Koupit jízdenky, rychle nastoupit a poté vystoupit, to
byl pro děti adrenalin. Dojeli jsme v pořádku a měli velikou radost,
že jsme to tak krásně zvládli.
Abraka dabraka sim sala bim
Tak kouzelně nás přivítal ve Frenštátě pod Radhoštěm majitel
ranče Horečky. Na přivítanou nám vykouzlil krásné malinké kuřátko, které měl pro děti schované v kouzelnickém klobouku. No to

bylo radosti! A také slíbil, že během našeho krátkého pobytu nám
vykouzlí ještě káčátko a králička.
Nejprve nás vzal ke koutku s morčaty, kterých tam bylo opravdu
hojně. Děti si do koutku vlezly a mazlily se s morčátky. Mezitím už
byl nachystaný poník a hop na něj. Byla to paráda, dívat se na zem
z koňského hřbetu. A hurá za klokanicí, které koukal malinký klokánek z bříška. Vedle se ozývalo nějaké bubnování. Říkali jsme si,
co to může být, a pan majitel nám vysvětlil, že takový zvuk vydávají
jeho pštrosi. To jsme ještě nezažili. Pan majitel nám vypustil ven
ze zahrady prase, na které jsme si mohli sáhnout. Neuvěřitelné…
opravdu bylo hodné a rychle se ubíralo napást trávy. Po praseti
jsme měli přichystáno překvapení v podobě bublifukových bublin,
které děti chytaly. No to bylo super. A jelikož nám hrozně vyhládlo,
tak jsme se šli občerstvit do tee-pee, kde jsme si vytáhli svačiny
a zazpívali zvířátkům písničky, které umíme. Na závěr nám pan
majitel vykouzlil z klobouku ještě malého králička a káčátko. Děti
se pomazlily a hajdy do školky na oběd.
Myslím, že se vše letos krásně vydařilo. Konečně jsme prožili vše
naplno, tak jak to má být. Díky za to. Ještě nás čeká soutěžení a opékání s rodiči, na které se moooc těšíme. No a poté hurá na prázdniny. Všem přeju krásné a pohodové léto plné zážitků a radosti.
Aneta Profotová, třída Květinka

MŠ Krtečkova

Výlet Květinky na Bílou a plnění pohádkových úkolů

Doprovodila nás princezna a čarodějnice

Julince a Viktorce déšť při plavbě na loďce vůbec nevadí

Damián a Eliška při krmení koziček v BRC

Svačina je důležitá. Svačina musí být!

Další svačina, tentokrát u týpí na ranči Horečky

Evička z Květinky se pštrosem na ranči Horečky

Víteček z Květinky krmí na ranči kozičky
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MŠ Krtečkova

Měsíc zážitků a loučení
Opravdu jsme nezmokli... Měsíc červen proběhl ve jménu zážitků. Jako první byla návštěva výstavy
„Po stopách brouka Pytlíka“ ve Frýdeckém zámku. Bylo to krásné doplnění našeho hmyzího tématu.
Dozvěděli jsme se, že pan Ondřej Sekora byl vášnivý entomolog a ze svých poznatků dokázal
vytvořit kouzelný hmyzí pohádkový svět. Děti samozřejmě spoustu postaviček již znaly. Výstava byla
doplněná o sbírky motýlů a brouků a děti si prohlédly například živé šváby v nepřehlédnutelné velikosti.
Pan Čajánek, řidič našeho červeného
autobusu s nápisem HASIČI, nás dále
zavezl do ostravského planetária. Vesmírný
zážitek byl umocněn poutavým vyprávěním o hvězdné obloze, pohádkou, kde malý
tučňák a jeho kamarád lední medvěd letěli
do vesmíru, aby zjistili, co způsobuje polární záři a odkud se berou svítící kameny.
Dále si děti vyzkoušely a prohlédly spoustu
zajímavých věcí spojených s vesmírem:
model černé díry, jak vzniká tornádo, vlny
tsunami, plazmovou lampu, výskok na
Měsíci atd. Parádní je malé bludiště
s křivými zrcadly, kde byla velká legrace.
Z planetária jsme si přinesli nejen zážitky,
ale také nové poznatky. Možná je to i tip na
prázdninový výlet.
A tím, co děti znají, jsme zazářili na exkurzi
na Frýdecké skládce. Moc hodná paní dětem pověděla zajímavé informace o třídění
odpadu a byla velmi překvapená, jak jí naše
děti pohotově odpovídaly na všechny otázky,
týkající se tohoto tématu. Dokonce řekla,
že tyhle vědomosti nemají ani velcí školáci.
Můžeme být na naši drobotinu právem
hrdí. Děti pak všem přítomným zatančily
skladbu Já jsem taky popelář. Naše paní

průvodkyně nás provedla celou skládkou.
Děti viděly techniku v akci, např. drcení
starého nábytku, a také si vyzkoušely, jak
se sedí na velkém bagru a jak se cítí řidič
velké cisterny. Mimochodem také proběhl
nábor nových pracovníků z řad nadšených
dětí…
A aby akcí nebylo málo, konalo se skvělé
spaní ve školce. Předcházelo mu rozloučení s předškoláky, jejichž rodiče se zúčastnili programu, na kterém naši budoucí
školáci předvedli, co už umí. A nebylo to
všechno. Přidali naše třídní hity, písně
Labutě a Jožin z bažin a také se velmi rychle naučili hezkou písničku Když jsem chodil
do školky. Rodiče byli spokojení i dojatí.
A následoval program pro naše pasované školáky na indiánské téma. Děti plnily
různé disciplíny jako rybolov, zdobení týpí,
navlékání indiánského náhrdelníku, střelba
z luku, chůze po pocitovém chodníku
i na chůdách. Jen jsme kvůli dešti museli
zůstat ve školce. Informace o indiánech
jsme spojili s rytmizací na pravé indiánské
bubny.

Ale co to? Na zahradě je bílá paní! Nejdříve
se děti bály, ale pak jsme si pustili pohádky
Bílá paní na hlídání a tak se děti přesvědčily, že i ta naše na zahradě bude na všechny
dávat pozor. Děti usnuly, jako když je do
vody hodí a spaly až do bílého rána. Po
ranní hygieně a koblížku ke snídani si děti
hrály a paní učitelky si konečně daly kafíčko, i když ne úplně v klidu, tak jako doma.
Děti byly nadšené a někteří prohlásili, že to
bylo super a že budou spát ve školce každý
den! To máme skvělé vyhlídky…
Samozřejmě nezahálíme až do 30. 6., ale
je to už všechno ve jménu her a zábavy.
Vždyť naši malí kamarádi si to za celoroční
zodpovědnou práci určitě zaslouží.

Přestalo pršet a tak jsme vyrazili ven. Děti

V planetáriu jsme sledovali pohyb planet ve vesmíru
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si vzaly své čelovky a po poznávací vycházce ještě jezdily na zahradě na kolech.
Samozřejmě, že nám vyhládlo, a tak párek
v rohlíku a skvělý perník paní Nešporkové
přišly vhod. Po sprše a po setmění začala
pyžamová diskotéka i s barevnou hudbou.
Veselí bylo velké, všichni jsme si to parádně
užili. Zaznělo i několik písní na přání. A pak
hajdy na kutě.

Proletěli jsme se v kabině raketoplánu

Ivana Chýlková, třída Žabička

MŠ Krtečkova

Takhle se dají roztočit mraky kolem země

Jak to vypadalo na pravěké Zemi?

Při návštěvě Frýdecké skládky jsme společně skládali velké puzzle

Kryštof si vyzkoušel řízení bagru

Ta cisterna je obrovská!

Marek, Tomáš a Sebastán vyzkoušeli, jak je velká lžíce bagru

Indiáni u táborového ohně vyzkoušeli bubny

Společné foto indiánů
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Na výlet jedině se svačinou a kladívkem
Velký vlakový výlet. To byla odměna pro děti z ekokroužku Sovičky za celoroční činnost, kdy jsme
společně naplňovali kritéria programu Ekoškola v tématu Odpady.
Vlakem jsme se vypravili do Paskova na haldu bývalého dolu. Po
vydatné svačině, která proběhla hned po výstupu z vlaku, jsme se
vydali až na samotný vrchol haldy, kde se nám otevřel nádherný
výhled nejen na naše Beskydy, ale také na druhou stranu, na průmyslovou Ostravu.
O haldě jsme se taky něco dozvěděli z výkladu paní Vlasty,
která se o haldu dlouhodobě zajímá. A protože halda je tvořena
odpadovým kamením a uhlím z dolu Paskov, je zde jistota nalezení
různých zkamenělin a otisků dávných rostlin.
Proto bylo tou nejdůležitější součástí každého dětského bato-

hu (hned po svačině) kladívko. Děti se
proměnily ve skřítky Permoníky a začalo
se rozléhat ťukání kladívek, přerušované jen nadšenými výkřiky při
každém objevu nějakého otisku. Dětská fantazie je obrovská, ale
pár skutečných otisků z dávných dob jsme opravdu našli. A tak dětské batůžky ztěžkly o pár kamenů, kamínků a kousků uhlí, které
bylo nutno vzít ukázat domů.
Protože na výletech je důležité hlavně svačit, po občerstvení jsme
se vydali zpět na Čeladnou, kde proběhla ještě svačina nanuková.
Eva Wojnarová

Ekotým Sovičky

Ema a Nora hledají poklad

Povedlo se najít i pár opravdových otisků

Porovnáváni úlovků
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MŠ Čeladenská beruška

Pod lípou je atmosféra vždy příjemná
Zahradní slavnost pod naši lípou je tradiční akcí školky, kterou pořádáme jako setkání s rodiči. Jsme rádi, že letos nám
tuto akci nepřerušila žádná covidová opatření.
Aby byla akce tematická, zaměřili jsme ji na
téma Odpady, kterými se zabýváme celý tento
školní rok v Ekoškole. Děti se s rodiči mohli
zastavit na několika stanovištích a plnit úkoly,
které vždy měly něco společného s odpady.
Společně s dětmi jsme pro rodiče připravili tematický kvíz, kdy se děti ujaly role
hodnotící komise a sdělovaly správné odpovědi. Pravda, netrpělivost občas zapříčinila,
že nadšené výkřiky správných odpovědí se
ozývaly dřív, než samotná otázka. Rodiče
se tak dozvěděli informace o fungování
Ekoškoly v tomto školním roce, co se dětem
povedlo a na čem pracovaly. Nechybělo ani
tradiční opékání buřtů a ochutnávka různých dobrot, které napekli rodiče, posezení
u kávy a volná zábava.
Společné akce s rodiči jsou nejen oblíbené, ale zároveň jsou důležitou součástí filozofie naší MŠ. Jsme velmi rádi, že se opět
můžeme takto scházet a vzájemně poznávat.

Oliver, Anička, Natálka a Izabelka prezentují rodičům Ekoškolu

Eva Wojnarová

Tematicky zaměřené soutěže pro děti
i rodiče

Společné posezení u ohně

Co ty babičky a dědečkové asi dělají?
Konečně jsme mohli navštívit seniory přímo v jejich klubu. Poslední dva roky jsme totiž připravenou besídku ukazovali
babičkám a dědečkům pouze pod balkóny domu s pečovatelskou službou.
Besídku jsme zahájili tradičně vystoupením dětí s lidovou tématikou a poté jsme babičkám a dědečkům připravili malé překvapení
ve formě sdílení dětí. Byli jsme totiž zvědaví, jaké jsou představy
dětí o klubu seniorů.
A co si děti myslí, že senioři v klubu dělají? Podle nich se tam dívají
na televizi, hrají Člověče nezlob se, nedělají vůbec nic, hledají
poklady, papají dobroty, spinkají, cvičí, povídají si a pijí alkohol.
Myslím, že ve většině se děti trefily.
Na závěr děti seniorům popřály opravdu od srdce, aby nikdy neumřeli a nic je nebolelo. Pod to se podepisujeme i my. Také jsme
udělaly malý nábor na pohádkové babičky či dědečky, které jsme
pozvali na čtení pohádek dětem před spaním. O tom, jak se nám to
povedlo, napíšeme zase příště.
Jana Bartošová

Při sdílení myšlenek dětí o seniorech se ozývaly salvy smíchu
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MČ Čeladenská beruška

Zapomněli jsme na kytaru
Cože, už zase? Pozorný čtenář si všimnul, že už minulý rok jsme psali o tom, jak jsme si užili báječný výlet,
ale k dokonalé atmosféře nám chyběla kytara.
Důvod, proč jsme na kytaru ani letos nehráli, nebyla naše zapomnětlivost, ale prostě na ni nebyl čas. Vyrazili jsme se všemi
dětmi přímo ze školky na pěší túru do říše
skřítků a víl. Postupovali jsme podél řeky
a cestou plnili úkoly od skřítků a víl, až
jsme došli na zahradu k Sovjákům, kam

nás pozvala paní Aneta Sovják Majerová.
Na zahradě čekaly na děti další úkoly, zábava, poklad skřítků a hlavně opékání buřtů. Zázemí, které, pro nás paní Majerová
se svou rodinou připravila, bylo dokonalé
a patří jí za to velké díky. Děti byly unešené
z každého zákoutí, hraček, trampolíny,

odrážedel a kolegyně z rautu, který paní
Majerová připravila.
Tak se nedivte, že jsme si na tu kytaru ani
nevzpomněli a nebýt domluveného času
návratu, zůstali bychom tam až do večera.
Jana Bartošová

Děti prozkoumaly všechna zákoutí zahrady

Na výletě nesmí chybět opékání buřtů

Cestou za pokladem skřítků a víl plnily děti různé úkoly

V cíli si děti užívaly zábavu různého charakteru

Je libo houpačku, trampolínu, autíčko nebo kolo? Vše bylo k dispozici.

Děkujeme paní Anetě Sovják Majerové za skvělé zázemí,
které se svou rodinou připravila

MŠ Čeladenská beruška

Velké díky
Už jen pár dní a mateřská škola Čeladenská beruška se na pár prázdninových týdnů uzavře.
Kromě pravidelné prázdninové údržby, která
o prázdninách ve školce probíhá, proběhne také
údržba zaměstnankyň. Tento školní byl tak náročný,
že to opravdu potřebujeme. Děkuji svým kolegyním
za nasazení, trpělivost a lásku, s jakou celý školní
rok pracovaly.

Srdce, které do své profese vkládají, není samozřejmostí, proto si vážím každé členky našeho týmu.
Nejen Vám, mé milé kolegyně, ale nám všem přeji
pohodovou dovolenou, ať nebereme síly na další
období.
Jana Bartošová

Potoky slz
Když jsme měli poprvé jít do školy, slyšeli jsme od rodičů historky, sebrali jsme odvahu a všechny síly, s radostí
a úsměvem jsme dorazili.
Tak zněl úvod písničky, kterou nám na rozloučenou zazpívali naši předškoláci při pasování na
školáky. Ceremoniál, který u této příležitosti
pořádáme, je vskutku krásnou rekapitulací toho,
co děti ve školce prožívaly a co se naučily. Na
památku od nás dostávají plné album vzpomínek
svých obrázků, otisků ruky, fotografií, pracovních listů, diplomů a dalšího.

Když alba před předáním doplňujeme posledními materiály, prohlížíme si jej a tečou nám
u toho dojetím potoky slz. Vždyť jsme s dětmi
prožili nejdůležitější část života a mnohé z nich
známe ještě z bříška od maminky. Vyptávali
jsme se našich předškoláků, co se ve školce
naučili, a zazněla nádherná slova, která kromě
vědomostí, zmiňují také kamarádství, spoluprá-

ci, pravidla, samostatnost. A to jsou hodnoty,
které budou děti potřebovat celý život. Přejeme
jim, aby prohlubovaly hodnoty, které v předškolním věku získaly a aby jim zůstalo nadšení
z poznávání.
Jana Bartošová
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CO JSEM ŘEKL...
...na vernisáži
100. výstavy
v Galerii Lara
dne 17. června 2022
Vystavovatelka Anna Borská přijímá gratulaci od kolegyně
Miroslavy Pastuškové, která v Galerii Lara také již vystavovala…

Vážené dámy, vážení pánové,

ani renomované evropské galerie se vždy nemohou pochlubit
tím, že by každým rokem zorganizovaly devět uměleckých výstav. Galerii Lara v Beskydském rehabilitačním centru se to za
posledních jedenáct let (2011-2022) podařilo.

A zde se, vážení přátelé, dostáváme ke smyslu našeho snažení,
řekněme i ve smyslu medicínském, protože se nacházíme v
rehabilitačním zdravotnickém zařízení, které zde vzniklo před
22 lety.

Doktor Jan May byl lékařem, který nad jiné ctil slavnou
Hippokratovu přísahu, která se stala ikonickým textem západní
kultury. Úlohu lékaře chápal tak, že doktor jest tím, kdož je
činitelem, vnímaným jako osoba sjednocující v sobě lékařské
umění a filantropickou roli otcovského přítele. Proto také
v roce 1902 založil dnešní Lázně Skalka, ve smyslu
Hippokratova odkazu a teorií. Konec konců Hippokrates z Kósu,
(otec klinické medicíny) se jako první začal zajímat o rodinnou
anamnézu a životní prostředí pacientů.

Galeristka Andrea Anderle Adamová (vlevo) uvítala a představila
„malířku květin“ Annu Borskou. V pozadí muž, který se postaral
o příjemné hudební zážitky Singer Jerry (Jaroslav Erben).

Když si to přeložíme, vážení přátelé, do češtiny:
V beskydském rehabilitačním centru je řada lékařek, lékařů,
rehabilitačních pracovnic a pracovníků včetně zdravotních sester. Všichni poskytují ty nejlepší medicínské služby. Bez rozdílu.
Jenže to je mnohdy málo. Někdy potřebujete k úspěšné léčbě
také potřebnou duševní podporu. Kde jinde ji nalézt než v krásných obrazech a fotografiích onoho sta autorů děl vystavených
v letech 2011-2022 v Galerii Lara Beskydského rehabilitačního
centra v Čeladné.

Přeji Vám, vážení přítomní, skvělý kulturní zážitek. Snad jen na
závěr – poděkování ženě, která byla vždy u zrodu oné stovky výstav za posledních jedenáct let. Paní Andree Anderle Adamové.
PETR ANDERLE
Stou výstavu Galerie Lara si nenechal ujít ani ředitel Beskydského
rehabilitačního centra MUDr. Milan Bajgar (s vnukem v náručí)
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Čeladenské maminky a jejich ratolesti

Radost měla i dcera Anny Borské (vlevo)

Nevím, jestli jste si povšimli (v oné
změti zpráv o zdražování všeho
a šmahem), že před pár dny nastal
letní slunovrat neboli začátek astronomického léta. Stalo se tak
21. června v 11 hodin a 15 minut.
V tomto okamžiku se Slunce ocitlo
na nejsevernějším bodu své dráhy,
vstoupilo do znamení Raka
a naše severní polokoule se nejvíce
přiklonila ke Slunci. Proto jsou
o letním slunovratu na severní
polokouli nejdelší dny, které si
užijeme celých 16 hodin a 14 minut.
Pak se dny začnou zase zkracovat.
Léto končí s podzimní rovnodenností, která má pro tento rok
datum 23. září 2022.
Ono již letošní jaro bylo již velice
teplé a svlékalo nás všechny.
Zejména pak mladé maminky
s kočárky, které od božího rána
zaplňují čeladenské náměstí
i s jeho okolím.
Jsou to velice příjemné podívané.

v budově čeladenské radnice.
Někdy to zde vypadá jako v jakési
přírodní mateřské školce. A je
to dobře. Kde se rodí děti, tam je
budoucnost obce. V Čeladné mají
velmi silnou a odbornou základnu
dalšího vývoje. V posledních letech
zaplňují stránky Čeladenského
zpravodaje zprávy o úspěších školních dětí včetně předškoláků ve
dvou vzorně vedených mateřských
školách a v úžasně dobře vedené
škole základní.
Mají se ony ratolesti určitě na
co těšit. Jejich start do života
s dospělými je dán nevšední péčí
učitelek, učitelů a všech ostatních,
kteří chod našich škol zajišťují.
Včetně vedení obce.
A slovo ratolest? Označují se tak
větvičky, snítka, proutky a děti.
Ještě jeden výraz v hovorové češtině – aplégr. V určitém hovorovém
slova smyslu jest tak označován
nezdárný potomek. To v této obci
naprosto nehrozí.

Nezřídka se stává jejich neformálním útočištěm kavárna Amici

Petr Anderle

Jak se zdá, obrazy květin zaujaly i ty nejmenší…

Přijďte k nám pracovat

Restaurace U Sestřiček
Kavárna Lara

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Přijmeme nové posily na pozice
SERVÍRKA, ČÍŠNÍK, POMOC V KUCHYNI
NABÍZÍME
•

práci v mladém kolektivu
a týmového ducha

•

možnost zajímavého přivýdělku
a získání praxe

•

zdravé lázeňské prostředí
v podhůří Beskyd

PŘEDCHOZÍ PRAXE VÍTÁNA (NENÍ PODMÍNKOU)

Výborné občerstvení a hudební doprovod šlo na účet Beskydského
rehabilitačního centra. Stá výstava v místní galerii není každý den.

Kontakt Petr Šárský • sarsky@brc.cz • 552 553 229, 777 950 117
Beskydské rehabilitační centrum spol. s r. o., Čeladná 42, 739 12
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Znamenití lékaři v českých zemích (20)
„Čechové a Slované jsou národ zasvěcený na dobrodinství
a učitelství národů všech“
„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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To svého času napsal český lékař, botanik a především pedagog Karel Slavoj
Amerling (1807 - 1884). O předcích Amerlingových se tradovalo, že šlo
o dezertéry pruského vojska Friedricha II, kteří se usadili na jihu Čech.
Ať to již bylo jakkoli, tatínek Karla Amerlinga
(který si vlasteneckého Slavoje přidal později)
Jan Ammerling (*1775) pocházel z Havraníků,
kde se jeho rodiče živili hospodařením
a vinařstvím. Jan Ammerling přišel do Klatov
v roce 1799, vykoupil se z vojenské služby
a pronajal si „Hotel Bílá růže“ na jižní
straně klatovského náměstí. Původně se
hotel jmenoval „U slunce“, v jisté době také
„U dvou bílých růží“. V roce 1771 v něm
přenocoval budoucí císař Josef II. Ještě
v devadesátých letech minulého století byl hotel
vyhledávaným pohostinským místem, dnes
je z něj po restituci administrativní budova.
A v té se 18. září 1807 narodil Karel Slavoj
Amerling. Zemřel 2. listopadu 1884. Sto let
poté vyhlásilo UNESCO sté výročí jeho úmrtí
za světové kulturní jubileum. V Klatovech
měl v první polovině minulého století ulici
a nábřeží, dnes nemá nic. Dokonce
nenajdeme ani jeho jméno u hesla Klatovy
ve Wikipedii v oddíle „Osobnosti“. Jsou tam
samozřejmě právem Josef Dobrovský,
Václav Matěj Kramerius, Josef Thomayer,
Jiří Suchý, Jaroslav Vrchlický a jiní, dokonce
jsou tam dva nedávní brankáři FC Viktorie
Plzeň. Pouze doktor Amerling nikoli.
krystalografie
Karel Slavoj Amerling byl prvním dítětem
otcova druhého manželství. Jeho maminka
Anna (*1783) rozená Jelínková byla dcerou
chudenického rychtáře Jana Jelínka, který
byl velice vzdělaným místním písmákem,
znalcem literatury, politiky, studoval
i latinské spisy. A tak Karel trávil své dětství ve
škole v Chudenicích a vztah k přírodě získával
v dědečkově a v babiččině hospodářství.
V jedenácti letech začal studovat na gymnáziu
v Klatovech, po osmi letech studoval filozofii
na vídeňské univerzitě, posléze přešel na
studia medicíny na pražské univerzity, což
bylo pro rodiče finančně méně nákladné, než
studia vídeňská. V roce 1836 získal doktorát
všeobecného lékařství obhajobou dizertační
práce o přehledu krystalografie. To byl již dva
roky asistentem lékaře a profesora zoologie
Jana Svatopluka Presla (1791–1849), našeho
nejvýznačnějšího přírodovědce 19. století.

Karel Slavoj Amerling

Zde se upevnil Amerlingův vztah k přírodě,
zejména pak k botanice. Kdo by konec konců
nechtěl být u toho, když profesor Presl
vymýšlel české názvy rostlin a zvířat, které
používáme dodnes (lebeda, šťovík, kopretina,
tuleň, vorvaň, zubr, hroch či klokan a mnoho
jiných). Seznámil se i s jeho bratrem Karlem
Bořivojem.
Dalším vzdělancem, který novopečeného
medika Amerlinga výrazně ovlivnil, byl
Kašpar Maria hrabě Šternberk (1761–
1838), který ho pověřil péčí o své rozsáhlé
botanické a paleontologické sbírky, které
později hrabě Šternberk věnoval Národnímu
muzeu. V té době vyšlo Šternberkovo
Pojednání o rostlinopisu v Čechách, do
roku 1938 vycházelo společné dílo Kašpara
ze Šternberka, Karla Bořivoje Presla
a Augustina Cordy Pokus o zeměpisně
botanické popsání pravěkého rostlinstva.
V následných letech soukromé lékařské
praxe se Karel S. Amerling začal vážně
zabývat nejrůznějšími otázkami vzdělání.
Zvažoval možnosti učitelské přípravy i pro
ženy, počal organizovat a pořádat vzdělávací
přednášky pro mladé řemeslníky, aktivně se
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Kostel sv. Petra a sv. Pavla v Budči, nejstarší stojící budova v Česku

přičinil i o vznik první české průmyslové školy
v Praze. Publikoval, vydal první práci, která
nesla titul Knížka o hmyzech, pilně přispíval
odbornými články do časopisu Světozor
a začal připravovat svoji „Budeč“.
legendární nová budeč
Podařilo se mu nezměrným úsilím získat
prostředky pro výstavbu „Nové Budče“,
s neprosto netypickým provozem výuky.
A tak již v roce 1842 stála na rohu Žitné ulice
a ulice V Tůních třípatrová budova, dokonale
vybavené učiliště pro výchovu a vzdělávání
učitelů, podnikatelů, řemeslných mistrů,
učňů, vychovatelek, dívek starších patnácti
let a hospodyní.
V přízemí byly dílny a laboratoře, v prvním
patře rozsáhlá posluchárna, v druhém
patře se vyučovalo hudební teorii a zpěvu,
ale byl zde i přírodovědný sál, dílna
k broušení skla a drahých kamenů a knihovna
s tiskařským vybavením umožňujícím
tisknout v arabštině, ruštině, hindustánštině,
čínštině,
mongolštině,
dále
také
staroegyptské hieroglyfy, tisk v hlaholici
a cyrilici. Třetí patro zabírala nemocnice, v níž
MUDr. Amerling se svým spolupracovníkem
MUDr. Janem Špottem (1813-1888) léčili
pacienty vodoléčbou tzv. zavejcováním.
Pacienty balili do mokrých prostěradel,
obložili houněmi a nechali osm hodin bez
jídla, aby se pocením zbavili škodlivin.
Přesně podle Priesnitze. Na střeše budovy
byla hvězdárna a meteorologická stanice,
na zahradě botanická část, měla zde vyrůst
tělocvična i hřiště. Byla zde i nedělní škola
pro řemeslníky, první český fotoateliér, dílna
pro kovolijce, místnosti proškolování mnoha
profesí. Něco velkorysého, co Praha (a nejen
Praha) ještě neviděla. Škola vydávala i časopis
„Posel z Budče“.
zatčení a vazba
Budeč nebyla pouhým doškolovacím
ústavem, ale ve své době se stala mimořádně
významným střediskem obrozeneckého
a vlasteneckého života. Což nám dnes

v modernější podobě schází. Stálým
problémem byly finance. Lev hrabě Thun
budovu koupil a vyrovnal se s věřiteli. Jenže
bylo to v Čechách. V roce 1848 přišlo
na Amerlinga udání, že je účastníkem
protistátního spiknutí, byl zatčen, vzat do
vazby a obviněn. Nakonec prokázal svou
nevinu, výrok soudu byl otištěn i v novinách,
avšak stín podezření z trestného činu se
zde stále vznášel. Důvěra byla pryč a ústav
vlastně postupně končil již několik let předtím.
Úžasné učiliště se stalo rychle nájemním
domem a dnes byste na něm vůbec nepoznali,
čím dům byl, jakožto zde nenajdete nějakou
zmínku o jeho zakladateli a provozovateli.
Amerling ještě pár let splácel drobné dluhy.
Nicméně odborné kruhy si jeho znalostí velice
cenily. V říjnu 1848 byl Karel Slavoj Amerling
jmenován ředitelem České hlavní školy
a učitelského ústavu, který byl její součástí.
Ústav sídlil v Panské ulici a Amerling na něj
přenesl název Budeč. Díky němu bylo studium
prodlouženo na čtyři roky a stal se vlastně
první českým učitelským ústavem. Jeho
činnost Amerling výrazně podpořil vědeckými
pracemi, vydáváním moderních učebnic,
metodickými pomůckami, návrhem nové
školské soustavy, konceptem národní školy,
obrazy a dalšími pomůckami. Málo platné,
byl přece jen znám svým nekompromisním
vlastenectvím, takže byl po dvaceti letech,
v roce 1869 přinucen odejít.

„ústav pro idioty“
V roce 1871 se Karel Slavoj Amerling stal
ředitelem nově založeného ústavu pro
slabomyslné (v tehdejší jazykové dikci „ústavu
pro idioty“) v Praze. V Ústavu pro slabomyslné,
který byl obecně známý pod jménem
Ernestinum, byl Amerling nejen ředitelem,
ale i lékařským rádcem, přičemž obě funkce
vykonával bezplatně. Amerlingova koncepce
výchovy slabomyslných dětí vycházela
z pevné víry v ozdravující sílu venkovského
prostředí. Vytvořil velice moderní systém
výchovy obsahující i manuální práci
(košíkářství, truhlářství, výrobu hraček), ale
také například prosadil poměrně rozsáhlou
metodu hudební terapie.
Není nutno zdůrazňovat, že lékařské vzdělání
bylo Amerlingovi značným pomocníkem
a to v podobě přímé i nepřímé. A navíc se
stal ještě i lékařem školství, což nám dnes
schází. K uctění jeho památky byl v roce 1935
učitelskému ústavu v Praze propůjčen název
Amerlingův státní mužský ústav učitelský.
Učitelské ústavy, které měly velice výbornou
tradici, byly u nás k 31. srpnu 1948 celostátně
zrušeny.
MUDr. Karel Slavoj Amerling byl dle svého
přání pochován na hřbitově u kostela v Budči.
Jde o památné místo v kladenském okrese
s jedenáct století starým kostelem sv. Petra
a sv. Pavla. Ten je vlastně nejstarší stojící
budovou v Česku. Stojí na místě bývalého
hradiště Budeč, které mělo být jedním
z opěrných bodů Přemyslovců. Legendy
svatováclavské obsahují tvrzení, že se zde
učil i budoucí kníže Václav. Úlohu Budče
rozvinul (všem pouze ve své fantazii) Václav
Hájek z Libočan ve své kronice a spojil místo
s činností knížete Kroka a jeho tří dcer. Nu
a Karlu Slavoji Amerlingovi se ta myšlenka
místa vlasteneckého vzdělávání velice
zalíbila. Proto ta Budeč.
Avšak bylo archeologickými průzkumy
dokázáno, že jsou zde zbytky pravěkých
hradeb z 9. století a místo samo bylo osídleno
již v době bronzové. Co my tady všechno ještě
nevíme?
MUDr. Amerling byl vlastencem a měl
naprostou důvěru ve schopnosti Čechů,
potažmo Slovanstva. Což nám někdy v těchto
dobách schází. V publikaci Příruční knížka pro
sběrače přírodnin vydané v roce 1849 mimo
jiné napsal:

„Čechové a Slované jsou národ zasvěcený
na dobrodinství a učitelství národů všech.“
Hrob Karla Slavoje Amerlinga a jeho manželky Svatavy v Budči

Petr Anderle
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ZÁVĚREČNÝ TEST z přednášek „Na úsvitu českých dějin“
1/ Kníže _________ požádal císaře
_______ ___, který vládnul
_________ říši, aby na Moravu vyslal
misionáře, kteří by hlásali křesťanskou
víru slovanskou řečí. Proto
z řeckého města ______ přišli do
Čech v roce ___ bratři Konstantin
(později přijal jméno Cyril) a Metoděj.
Vytvořili pro slovanský jazyk písmo
zvané _________ a přeložili biblické
a liturgické texty do slovanského jazyka.

2/ Nejstarší historicky doložený přemyslovský kníže, vládnoucí asi
v letech 870-889, se jmenoval _______
_ a jeho manželkou se stala ______
_______. Žili společně na
hradišti ____ ______. Měli dva syny
__________ a __________ _.

3/ Pražský hrad byl založen kolem
r. 885 jako dřevěné hradiště kontrolující
významný brod přes Vltavu. Hradiště
založil kníže _______ _ a přestěhoval
se tam se svou rodinou z původního
sídla, které bylo na _____ ______.
A tak se Praha stala politickým
centrem českého státu.

4/ Kdo vybudoval na Pražském hradě
jako rotundu původní kostel sv. Víta?
_____ ______.
Kdy se tak přibližně stalo?
Za jakým účelem?

5/ Syn Oldřicha a Boženy se jmenoval
_________ _ (nar. kolem r. 100310.1.1055). Pojal za manželku Jitku,
zvanou též Judita či Guta z bavorského
vévodského rodu a kterou unesl ze
Svinibrodského kláštera, ustanovil
před svou smrtí tzv. ___________
(seniorátní) ___. Co bylo obsahem
tohoto ustanovení?
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6/ Vratislav II. (nar. asi 1031-14.1.1092),
syn Břetislava I. a Jitky, vstoupil do historie jako 1. český panovník, který získal __________ ______. Ale jen pro
svou osobu, nikoliv dědičně. Královský
titul získal od císaře _________ __ za
vojenskou a politickou podporu, kterou
mu Vratislav poskytoval proti nepřátelům v říši.
Druhým knížetem, který obdržel
v Řezně v r. 1158 královský titul jako
odměnu za poskytnutí vojenské pomoci
při císařově výpravě proti severoitalským městům, byl Vladislav II., avšak
rovněž jen pro svou osobu. Jeho manželkou byla ________ ______.

7/ Vladislav II. měl se svou manželkou
syna ________ _______ _.Dále vyjmenuj postupně všechny české vládnoucí panovníky z přemyslovské dynastie až do jejího vyvraždění po
meči.
1. _______ ______ _
2. ______ _
3. _______ ______ __
4. ______ __
5. ______ ___
Tento poslední Přemyslovec byl
zavražděn roku ____ ve městě
_______.

8/ Dokument Zlatá bula Sicilská
obsahoval _______ _____ na
______ ______, kterou v roce
____ získal český král _______
______ _.

9/ Princezna Anežka, později
svatá Anežka česká, byla nejmladší dcerou krále ________
_______ _ a jeho druhé manželky __________ _______.
Anežku chtěli 3x provdat, ale
nakonec jako nápadníka odmítla i císaře římské říše, protože
se toužila zasvětit Bohu, čehož
dosáhla. V Praze s pomocí svého
bratra krále _______ _ založila

špitál a klášter _________ a stala se
jeho první _______.

10/ Který panovník založil Zbraslavský
klášter? ______ __
K jakému účelu? __________
_______ _____.

11/ Zbraslavská kronika:
Kdo dal podnět k jejímu vzniku?
______ __
Kdo ji vedl? ____ ________

12/ Kdo byli rodiče Václava IV. (nar.
14.5.1316), budoucího císaře Karla IV.?
Matka: ______ ___________
Otec: ___ ___________

Křížovka o ceny

Odměna pro luštitele: vstupenky na Ladnou Čeladnou
Tajenka z minulého čísla: ČELADNÁ MÁ NOVÝ WEB I PROFIL NA FACEBOOKU. Výhru získává Anna Skotnicová (info pošleme před festivalem). 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.
AUTOR:
-VEWI-

PRACÍ
PRO STŘEDEK

1. ČÁST
TAJENKY

JUDSKÝ
VELEKNĚZ

VÝKLENEK
VE ZDI
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ZKRATKA
AD ACTA

CHEMICKÝ
PRVEK
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ŽELEZA
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SÍDLO
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DOMÁCKY
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JMÉNO
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MOK

VELKÉ
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BÁL
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NAPLNĚNÁ
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VÝBUŠNÁ
NÁLOŽ
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ŘEKA

JMÉNO
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DOMÁCKY
ALICE

PLOD
O ŘEŠÁKU

MÍRNÝ
ČLOVĚK

DOMÁCKY
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(NÁŘEČNĚ)

KDESI
(BÁSNICKY)

KRÁL
ZVÍŘAT

PYŠNÍ
PTÁCI
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SKLADIŠTĚ
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ZEMĚDĚL.
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JÍT NA
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SLOVENSKY
„STŘEPY“

DOIMÁCKY
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PLKAT
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TÝKAJÍCÍ
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JEDEN Z
MUŠKETÝRŮ

RUSKY
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SÍDLO
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TUMÁTE

ZDRHOVADLO

ANG LICKY
„PO ZNÁMKA“

ŘEZNÝ
NÁSTROJ
PŘÍCHODY
NA SVĚT

LYSINA

VĚDECKÉ
POSTUPY

OTÁZKA
(ZASTARALE)

MANEKÝN

ŘÍKAT SI
SVÁ JMÉNA

SLZA
(NÁŘEČNĚ)

SLO VENSKY
„BÍLÝ“

DRUH KÁVY

HLE
(NÁŘEČNĚ)

KUS LEDU

NEMOHOUCÍ
ČLOVĚK

HRUĎ

KRTEK
(NÁŘEČNĚ)

ZPŮSOB
LOVU

ZNAČKA
BERYLLIA
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DOMÁCKY
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NIČIT
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POMŮCKY:
ALAM, ESAM, CHAO,
IORI, IT, KEVA, KOVDA,
LZA, MORI, OMIA, PEKA,
PORE, PPI, TSUN, VU
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Inzerce

Beskydský TuBus je zpět
„TU nemusíš autem, TU jezdí TuBus“.
To je motto shuttle-busu s názvem TuBus,
který i letos bude brázdit Beskydami trasu
Ostravice – Sepetná – Ostravice – Staré
Hamry – Gruň. Turisty bude vozit každou
sobotu a neděli od 2. 7. do 25. 9. 2022.

„TuBusem chceme návštěvníkům Beskyd usnadnit pohyb
mezi východišti a cíli turistických tras pod Lysou horou
a ve Starých Hamrech. Nabízíme jim bezplatnou dopravu,
kterou pohodlně využijí od vlakového nádraží v Ostravici, na
vybraných zastávkách a záchytných parkovištích. Například
Na Pile v Ostravici a na Samčance ve Starých Hamrech.
Uvědomujeme si zátěž, kterou je individuální doprava v turisticky exponovaných částech Beskyd, a chtěli bychom přírodě
tímto krokem pomoci. TuBus turisty zaveze hlouběji do míst
chráněné krajinné Beskydy, aniž by lokalitu zatěžovali individuální dopravou,“ vysvětluje základní myšlenku předseda
spolku Beskydhost, který letos dopravu TuBusem organizuje,
Vít Březina.

YOGA CAFE
ČELADNÁ NÁMĚSTÍ
ranní jóga
jemná a jin jóga
pilates
zdravá záda

Letní kurzy pro
děti:

TuBus je provozován s podporou Moravskoslezského kraje,
zatím však nikoli v režimu dopravní obslužnosti. Proto
bohužel není dohledatelný přes IDOS nebo KODIS. Jediným
a hlavním zdrojem informací je tedy www.TuBusBeskydy.cz,
kde najdete všechny podstatné informace.

Dětský jóga klub
taneční
workshop

Kapacitně je TuBus omezen na 36 (24 k sezení, 12 na stání)
osob a dětský kočárek. Zatím není možné přepravovat psy,
kola nebo vozíčkáře. Svezení je bezplatné.
Dalš podrobnosti jsou na Facebooku, Instagramu a na webu

www.TuBusBeskydy.cz
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
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červenec
2022
Aktuální rozvrh, info a rezervace:
www.yoga-cafe.cz
606915741

Inzerce

www.bikeceladna.cz

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.

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
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Inzerce

Milan Novák
Petr Novák
Klicperová 1309
Frýdek-Místek 738 01

mob.: +420 722 704 722
mob.: +420 732 622 511
info@novsil.cz
www.novsil.cz

Oprava silnec, vjezdů a parkovacích stání
Máte zájem o cestu bez prachu a výmolů?

LEVNĚ A RYCHLE ??

Vhodné pro opravy příjezdů ke garážím a rodinným domkům
Vhodné pro opravy výtluků a vyplnění větších trhlin
Vhodné pro opravy zlomených okrajů vozovek
Vhodné pro dorovnání vyjetých kolejí
Vhodné pro opravy a konečné úpravy překopů

RÁDI VÁM PORADÍME S VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ
OPRAVY PRO VAŠI SILNICI ČI VJEZD K VAŠEMU DOMU

VOLEJTE NA TEL.: +420 722 704 722
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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

Sanitky:
558 628 882
Záchranná služba:
155

(pouze pro pracující, objednané a akutní stavy)

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

Pátek
injekce		
6:45-7:30
ordinace		
7:30-12:00
Web: www.obvodakzceladne.cz
Od 4. do 15. 7. dovolená, info na str. 4
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

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)

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).
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Závěrem

gratulujeme k jubileu:
červenec

Marie Kokešová
Marie Trčková
Tomáš Mück
Petr Onderka
Marie Jurkovská
Vlasta Štefánková
Anna Magnusková
Marta Minaříková
Božena Šrubařová
Eva Fantová
Anna Kolaříková
Vědunka Wawroszová

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let
85 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.
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Srpnové číslo vyjde 29. 7. 2022
Uzávěrka:

22. 7. 2022

Uzávěrka inzerce:

21. 7. 2022

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

