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Slovo starosty

pozvánka
k volbám
Pavol Lukša
Vážení spoluobčané
září vystavilo stopku snad nejteplejšímu srpnu,
co pamatují i ti nejstarší občané Čeladné, a není
jich nijak málo. Skončil poslední měsíc prázdnin a my se společně vydáme na cestu měsícem
září, na jehož konci a ruku v ruce s říjnem se
budeme těšit na babí léto. A tak doufejme, že
si ještě tepla užijeme, ale hlavně snad konečně začnou růst v lese houby. Protože tak dlouhý
půst v houbaření v našich končinách málokdo
z nás pamatuje. Do schránky opět dorazil pamflet, úrovní nepředčil ty lživé anonymní a lži já
nenechávám bez povšimnutí.
Končící srpen přinesl řadu pěkných akcí, nemůžeme zapomenout na již druhou vernisáž
v Památníku Josefa Kaluse, kde svá díla od počátku srpna představuje rodačka z Čeladné paní
Monika Otáhalová, rozená Schichorová.
Těší nás vaše hojná účast na 7. ročníku rodinného festivalu Ladná Čeladná, který – soudě
podle vašich komentářů – se náramně vydařil.
Mnozí, se kterými jsem měl tu čest se potkat,
byli nadšeni z letošní žánrové nabídky festivalu, což je pro nás dobrou vizitkou, protože vaše
účast svědčí o tom, že akce pořádané obcí se
vám líbí a našly si místo ve vašich diářích. Naše
akce se naštěstí nezvrhávají do volebních agitek, jako ta sousedská prvomájová.
Proto je úsměvné vidět na jedné straně dobře
se bavící občany, žijící zde poměrně krátce, kteří
vám na druhou stranu jedním dechem sdělí, že
tyto akce jsou jen pozlátko a my je děláme údajně proto, abychom ukázali v kraji, že jsme skvělí.
Tomu však nemůžou věřit ani oni sami. Zřejmě
jim uniklo, že zde přišli před několika málo lety
právě proto, že se již tenkrát – a to nejen v kraji –
vědělo, že Čeladná a její občané jsou skvělí.
Naši občané si za ta léta již zvykli na lidi,
kteří chtějí ukazovat, že „jsem přeci jedním
z vás“. Dávno pochopili, že k tomu nepomůže
jen natáhnout na sebe károvanou košili či tričko.
K tomu je zapotřebí větší kuráže, než bezostyšně lhát, že vedení obce podporovalo masívní
developerskou výstavbu. Ve finále je nejlepším
zjištěním, že používaná slovní spojení v těchto
placených rozhovorech mohou ukazovat na to,
že za autory lživých anonymních pamfletů a pomluv nebude třeba chodit zas tak daleko.
Největší předvolební nasazení prokázala
i v těchto vedrech včela Mája. Možná byla zvýšena cílová „prémie na moji hlavu“. Chuděra,
ani ji nezbyl čas navštívit naši „pokleslou akci“,
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a to jsme se tak snažili o skvělou nabídku –
Čechomorem počínaje přes Kašpárka v rohlíku
až po skupinu Malalata. Jezdí, běhá po obci, shromažďuje seznamy telefonních čísel, aby mohla
lidem zavolat a přesvědčit je, že tento „pionýr průkopník“ nosící příjmení dvou vážených rodů
z Čeladné, ze kterých se však nikdy nerekrutovali udavači, také odsud i pochází. Koneckonců průkopníka nadřazuje nad zájem ODS, tedy
strany, která ji vyslala společně s mnoha rodinnými příslušníky do komunální vřavy.
Další událostí byl již 8. ročník Bike Čeladná.
Opět skvěle organizovaná akce za účasti mnoha z vás. Hlavní závod vyhrál Jaroslav Kulhavý,
občan Čeladné. Z dosavadních osmi ročníků jich
vyhrál 6 a vždy v těžké konkurenci našich domácích i zahraničních cyklistických špiček.
21. srpna jsme si také připomněli již 54 let, které
uplynuly od invaze bratrských vojsk Varšavské
smlouvy do Československa, kterou podpořilo
konzervativní křídlo Komunistické strany Československa. Tento barbarský vpád pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy 21. 8. 1968
zadusil v naší zemi proces liberálně reformní
vnitropolitické změny, nazvané Pražským jarem. Následující dvě desetiletí se mimo jiné vyznačovala zničenými lidskými osudy, životními
tragédiemi, ale i udáváním nepohodlných. Tato
doba končí polistopadovými změnami v roce
1989. Udavači však nevymřeli, stali se fenoménem i polistopadových změn, naší obec nevyjímaje. Nesmíme na tyto události zapomenout
a musíme je připomínat zejména našim dětem.
V dnešní době, při zjednodušování některých
historických událostí, obzvláště. Ani to, že dnes
s mnoha zeměmi, podílejícími se na okupaci našeho území sedíme za jedním stolem, nás neopravňuje zapomínat na naši historii. I když se
také sluší připomenout, že i v té době se našly
země Varšavské smlouvy, jako Albánie a Rumunsko, které se odmítly okupace zúčastnit, ve
víře v socialistické zřízení, však setrvaly věrně
až do jeho neslavného konce.
26. srpna jsem se v obci Budiná zúčastnil „Vzpomínkových oslav 78. VÝROČÍ SLOVENSKÉHO
NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ“.
1. září jsme také společně přivítali v naší základní škole naše prvňáčky, naše naděje. Věříme, že se jim bude ve škole líbit a po prvních
nesmělých krůčcích se otrkají, jako mnohé generace před nimi. Na všechny žáky naší školy
a našich školek již čekají osvědčené pedagogické a vychovatelské týmy, které vás provedou
nadcházejícím školním rokem. Děkuji všem za
vzorně připravenou školu – zejména učitelům
a učitelkám, vychovatelkám školní družiny,
panu školníkovi a jeho týmu… Těší se na vás
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i naše paní kuchařky, které jsou pravými kulinářskými profesionálkami. Své vám o tom můžou vyprávět vaši starší spolužáci.
Vážení spoluobčané,
za necelý měsíc skončí další, již osmé volební
období mé aktivní účasti v zastupitelstvu naší
krásné obce. Přes všechny možné negace, zejména pomluvy, lži a udávání, se i v tomto končícím volebním období podařilo udělat mnoho
dobrých věcí. Předně – stoupli jsme na brzdu
bezbřehé výstavbě a parazitování na obecní infrastruktuře developerským skupinám.
Prošli jsme společně „morovou ranou“ současného světa, dobou covidu. Největší ranou
byla ztráta nejbližších, se kterou se muselo
vyrovnat mnoho rodin. Rozloučili jsme se s celou řadou našich skvělých spoluobčanů. Přes
všechna omezování či zákazy se nám všem
společně podařilo tuto „morovou ránu“ ustát
a situace se postupně zklidňuje.
Podařily se i mnohé investiční akce
Zrekonstruoval se objekt bývalé prostřední školy, dnes Památník Josefa Kaluse. O zdařilosti
a citlivé rekonstrukci tohoto objektu svědčí
i ocenění, kterého se nám dostalo od hejtmana
Moravskoslezského kraje, profesora Ivo Vondráka. Vypovídají o tom i příspěvky v návštěvní knize
tohoto Památníku. Problém s parkováním jsme
vyřešili zakoupením pozemku na vybudování
parkoviště. Rekonstrukce neunikla bdělému občanu podavači (poučení z právní kanceláře že jde
o podání, tedy dovoluji si napsat „podavač“). Dal
rekonstrukci k ÚOHS, který obci vyměřil pokutu.
Obec s rozhodnutím úřadu ÚHOS zásadně nesouhlasí a odvolala se k soudu. Pokud nebude
obec v soudní při úspěšná, znovu připomínám, že
jsem připraven udělenou pokutu uhradit.
Opravili jsme mosty a celou řadu místních komunikací. Nezapomínali jsme ani na investice do
naší školy a školek. Podařilo se nám položit nový
povrch na víceúčelovém hřišti v areálu školy.
Naše škola, zejména její vedení, je dlouhodobě
trnem v oku. Škola je podrobována kritice, že
je strnulá, stále se drží zcela tradičních vyučovacích metod, když doba postupuje kupředu.
Přiznávám se vám, že to nejsem schopen odborně posoudit. Nechci plynout na vlně dnešních
„rádoby učitelů“, či alespoň garantů za školství,
jako to někteří rádi dělají. Ti by nás mohli určitě
obohatit o zkušenosti, které nabyli poté, když
své děti dali do soukromých škol. Jsem přesvědčen, že má smysl, aby nás rodiče seznámili
se svou představou o takové progresi či nových
učebních metodách. Přece právě půda školy je
tím nejlepším místem pro posouvání věcí vpřed.
Nesmíme však zapomenout, že přes všechny
diskuse bude největší odpovědnost vždy ležet
(pokračování na str. 4)
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Čeladenský zpravodaj uspěl
v prestižní soutěži měst a obcí
V soutěži O nejlepší zpravodaj roku 2021 získal Čeladenský
zpravodaj Čestné uznání, v konkurenci 227 časopisů
skončil v první desítce!
První místo v kategorii obcí získaly
Hrdějovické listy, které vydává
obec Hrdějovice-Opatovice na
Českobudějovicku, jako nejlepší
městské noviny ocenila porota
Pilníkovský zpravodaj města
Pilníkov v Královehradeckém
kraji. Soutěž každoročně vyhlašuje
obecně prospěšná společnost
Civipolis, Katedra politologie FF
UP v Olomouci a Sdružení místních
samospráv ČR.
Šéfredakora Čeladenského zpravodaje uznání těší a bere ho jako
ocenění společné práce obce
a mnoha autorů, kteří vytvořili
skvělý redakční kolektiv. „Máme

opravdu výborný redakční tým.
Píše pro nás spisovatel a historik
Petr Anderle, zajímavosti nejen

z BRC přináší jeho manželka
Andrea. Akční seriál ze života našich
seniorů připravuje každý měsíc Petr
Bernady. Velmi kvalitní křížovky
na míru přímo pro naši obec, které
jsou mezi čtenáři hodně populární,
vytváří Karel Wiedermann
z křížovkářského kroužku Ječmínek.
Perfektní jsou reportáže a postřehy
učitelů a učitelek ze školy a školek,
mezi kterými jsme navíc objevili
skutečný literární talent, pana učitele Jiřího Kapsu. A tak bych mohl
pokračovat. Samozřejmě nesmím
zapomenout na pracovníky úřadu,
místostarostku Věru Golovou a starostu Pavla Lukšu, jehož úvodníky
jednou určitě vyjdou knižně jako
sebrané čeladenské spisy podrobně dokumentující obecní historii,“
usmívá se Vladislav Sobol.
red

Omluva společnosti AVE
Vážení občané obce Čeladná,
touto formou bychom se vám
chtěli omluvit za pochybení,
jehož následkem došlo k nevyvezení odpadu v části obce.
Důvodem jsou personální změny v kombinaci s technickými
závadami na popelářském voze.
Vzniklou situaci intenzivně
řešíme formou náhrady řidiče
a současně děláme maximum
proto, aby se podobná událost

v budoucnu již neopakovala.
Z naší strany nyní probíhá
příprava nového systému, jehož
cílem bude pečlivý monitoring
svozové trasy za pomoci GPS
systému.
Přijměte prosím naši upřímnou
omluvu za vzniklé komplikace
a nepohodlí.
AVE CZ
odpadové hospodářství

Oslava Dne seniorů

Večeře se zubrohlavskými seniory
Ve dnech 29. a 30. září se uskuteční na zahradě sv. Patrika
u hotelu YURA setkání našich
seniorů a seniorů z partnerské
obce Zubrohlava u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů,
který letos vychází na sobotu
1. října.

Program začíná společnou
večeří 29. 9. v 17:00. Svoji účast
prosím nahlaste na sekretariát
obce Čeladná e-mailem (sekretariát@celadna.cz), telefonicky
(558 684 008) nebo osobně, a to
nejpozději do 19. září do 16:00.
vedení obce

Poslední zastupitelstvo

Oznamujeme občanům, že v pondělí 12. 9. 2022 od 16:00 hod.
v hotelu YURA proběhne poslední veřejné zasedání zastupitelstva tohoto volebního období. Srdečně zveme všechny občany.
vedení obce
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SLOVO STAROSTY

(dokončení ze str. 2)
na bedrech vedení našich škol a školek. Troufale si však vyhrazuji vám sdělit, že profesionalita
vedení našich školských a předškolních zařízení je na nejvyšší úrovni. Naše ředitelky opravdu
umí!!! Vypovídá o tom i Ocenění pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení MSK, které se hned dvěma z nich u příležitosti Dne učitelů dostalo. Učitelské řemeslo je především posláním a uměním vychovávat, na druhou stranu,
prosím jen k odlehčení, kdoví, jestli by učitel
národů Jan Ámos Komenský, měřen optikou
některých z nás, nemusel opět do exilu.
Rozhodně mi nepřísluší nikoho kádrovat.
Když se však v programech těch, kteří volají po
změně, objeví, že by rád někdo něco nebo cokoli
zkrotil, nejprve by měl mít „dobře prověřené“
své krotitele, aby to jejich zkrocení nebylo jen
pro smích, když není schopen zkrotit – promiňte, zaplatit – své dluhy vůči obci. Možná to je ta
nově nabízená změna pro naši obec. Pro mne je
to především signál, že to nelze tolerovat nikomu, tedy ani nositelům nových pořádků.
Podařilo se za skvělých úvěrových podmínek koupit hotelový komplex v centru obce, a i v této době,
kdy inflace z koruny každého z nás ukrajuje notnou porci, tak obec na této situaci vydělává. Taky
již bude vždy sama rozhodovat o tomto nejcennějším majetku v centru obce a určitě nedovolí, aby
se z něj stala ubytovna pro obchodování s bídou.
Majetek se podařilo pronajmout a nájemce ukazuje, že ví, jak takový provoz řídit. Při jeho koupi
jsme občanům slíbili, že bude využit mimo jiné
i k výstavbě startovacích bytů pro mladé rodiny
a byty pro seniory. Nechci se vychytrale schovat
za klišé, že nejde plnit tento slib proto, že situace
v Evropě je nepříznivá. Podvědomě dnes cítíme
všichni, že se řítíme toboganem a neovlivníme,
kde a do čeho dopadneme. Koneckonců, jak to vypadá se sliby, vidíme každodenně na vládní úrovni.
Drtivá většina z vás měla možnost se po takřka
tři desetiletí přesvědčit, že místo planých slibů
raději vyznávám zásadu, že co říkám, to také dělám.
Za ta léta jsem se musel obrnit a při své povaze spolknout nejednu hořkou pilulku, ale nechci
a nikdy jsem vám nelhal, že zrealizuji obchvat,
nota bene, když ještě ani v obci samotné nedošlo ke shodě na jeho variantě. Perlička pro naše
novodobé obroditele jistě bude, až zjistí, že tento
obchvat nikdy nebyl u Ústavního soudu, jak sebevědomě tvrdí jeden z krotitelů. Platí: nevím, nepíšu! Přesto všechno trochu historie. Jako náměstek
hejtmana jsem se svými kolegy připravil dokument BÍLA KNIHA - seznam investičních staveb II.
a III. tříd MSK. Před mým odchodem z krajského
zastupitelstva v roce 2012 byl tento obchvat zařazen do tohoto krajského dokumentu. K 31. 12. 2021
se posunul na 5 pořadí. Už se těším až budete na
farských, za hřbitovem a jinde přesvědčovat vlastníky nemovitostí, aby se stavbou obchvatu běžícím
okolo jejich nemovitosti souhlasili. Když píšete
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o 7 letech, tak jen pro informaci vám sděluji, že
v naší obci se o obchvatu vedou jednání již od
roku 1976.
Ano, nebude to lehké, ale víte sami dobře,
že problémy nenechávám vyhnít. Měli jsme
a máme dostatečnou trpělivost a strategii, se
kterou jsme se k cíli dostali.
Stejně jako s přechody pro chodce. Sedm let neustálých jednání a argumentací přineslo své ovoce.
Podařilo se přesvědčit dopravní inspektorát Policie
ČR, že požadavky obce na doplnění přechodů pro
chodce mají svoje opodstatnění. Podařilo se, příliš
se nechlubíme, je to naše práce. Nově přibudou
přechody u mateřské školy Krteček, u požární
zbrojnice, u náměstí a místo pro přecházení u čerpací pumpy Shell. V průběhu září bude žádost na
povolení k realizaci těchto přechodů předána na
stavební úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí. K tomu
jen jako třešinku na dortu zmíním, že na vybudování jednoho z nich přispěje i Nadace ČEZ a budeme
tedy mít v obci první Oranžový přechod.
Ano, jsme trpěliví. Mnozí si vzpomenou, jak
se někteří kandidáti předháněli ve slibech, že
se zasadí o zrušení přehradního profilu v naší
obci. Tedy o věc, která nepochybně nezajímala
nová volební uskupení v naší obci. Ano, 16. srpna letošního roku po, více než dvaceti letech,
nabyly účinnosti „Zásady územního rozvoje
MSK“, které tuto rezervu pro vybudování přehrady na katastru naší obce zcela vypustily. Krásné
údolí do Podolanek tedy nebude zaplaveno.
Zub času nahlodal i stavbu stále plné DPS, bylo
nutno vyměnit vzhledem k zatékání celé plochy
balkónů. Pro to, abyste se cítili u ošetřujících lékařů lépe, když je vám nevolno, bolí vás zuby či
jdete na vyšetření se svou ratolestí, jsme zrealizovali klimatizaci u zubařů a v ordinacích lékařů.
Po letech diskuzí jsme nainstalovali kamery, které monitorují stanoviště kontejnerů. Ukázalo se, že
je to cesta dobrým směrem. Umíme identifikovat
ty, kteří rekonstruují své nemovitosti či umísťují své
odpady vedle kontejnerů na náklady všech občanů
naší obce. Budeme se snažit se stejnou vehemencí
jim tento odpad vrátit zpět do místa původu.
Věřím, že 12. září schválí zastupitelé obce revizi územního plánu, se kterou před dvěma lety
naše zastupitelstvo přišlo.
Neustoupili jsme tlakům ani developerů, ani
pátým kolonám vzniklým po zakoupení hotelového komplexu v centru obce. Jejich spojení
vedlo k udávání a distribucím lživých a pomlouvačných pamfletů dehonestujících práci zastupitelů od počátku nového tisíciletí.
Žádnému chytrolínovi se nepodaří zaměnit pravdu s hysterií. Ti, kteří by tak rádi měnili
a krotili, si musí uvědomit, že lži a pomluvy do života nepatří, ani když se budou tvářit jako politická agitka. Útočit prostřednictvím lživých pamfletů
na práci zastupitelů, nejen stávajících, ale i na ty,

kteří již nejsou mezi námi a nemohou se bránit,
je nanejvýš ubohé a podlé. Na rozdílod nich jste
kromě lživých a pomlouvačných pamfletů ničím
k rozvoji obce nepřispěli. Možná jen ukazujete, že
„žold“ je oprávněný. Trochu málo na změnu.
Nejlepším vysvědčením dlouholeté práce zastupitelů od roku 1990 je skutečnost, která určitě žere nejvíce ty, kteří čekali, že nám zlomí vaz
dlouholetý investiční záměr na vybudování centra obce. Před dvěma lety jsme však tuto dlouhodobou půjčku splatili, a nyní, i přes zakoupení
hotelu YURA, je obec finančně zdravá.
Vážení spoluobčané,
dovolil jsem si zrekapitulovat právě končící volební období. Přiznávám otevřeně, že se obávám, že
dobré časy nás rozhodně nečekají. Budeme rádi za
udržení toho, co máme, a i to nebude vůbec snadné.
Závěrem Vám chci poděkovat za důvěru, kterou jste do mne po více než třicet let vkládali.
Za tu dobu jsem mnohé z Vás určitě nepotěšil,
těm, kteří mají pocit, že jsem jim ublížil, těm
se omlouvám. Nebylo to nikdy se zlým úmyslem. Zkrátka jen nikdy nepůjde všechno tak, jak
bychom si přáli. Víte sami dobře, že Vaše
rozhodnutí jsem vždy respektoval a budu
i nadále. Proto přijďte k volbám. Jste-li přesvědčeni, že vedení obce je v dobrých rukou,
bude nám ctí, dáte-li nám opět svůj hlas.
Nejen komunálními volbami bude žít měsíc září.
Připomeňme si některé důležité zářijové dny, na
které bychom neměli zapomínat.
1. září si připomeneme při zádušní mší v kostele sv. Jana Nepomuckého naše padlé oběti, oběti II. světové války – nejstrašnější války
v dějinách lidstva. Prvního září roku 1939 byla
tato strašlivá válka s desítkami milionů obětí
zahájena napadením Polska.
8. září je Mezinárodní den gramotnosti, nesmírně
důležitá připomínka toho, jak důležité je pro
nás dnes čtení, psaní, počítání. Gramotnost
je jedním ze základních stavebních kamenů
inteligence národa a je škoda, že ji mnozí neumí
využívat. Například když zapomenou na jednu ze
základních pouček gramotnosti – nebát se pod své
názory podepsat.
21. září, na Světový den míru, bychom měli slavit
všechny ukončené válečné konflikty. Události posledního půl roku nám ale ukazují, že tam, kde se
lidé z mnoha důvodu neumí nebo nechtějí domluvit,
nastává zbytečné krveprolévání a na oslavy nezůstalo místo. Přibylo jen slz, krve a lidského utrpení.
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám poděkovat za důvěru, se kterou
jste nás provázeli ve volebním období 2018–
2022, a přeji Vám klidné prožití podzimních dnů.
Užijme si společně pohodové babí léto.

Volby

Volby do zastupitelstva Čeladné v roce 2022
pátek 23. (14:00–22:00) a sobota 24. září (8:00–14:00)
Kdo kandiduje v Čeladné podle vylosovaných čísel
Číslo

Název

Lídr

1

Občanské fórum Beskydy

Ing. Jiří Švrček, MBA

2

KDU-ČSL

Bc. Věra Golová

3

ČELADNÁ SRDCEM A ROZUMEM

Gina Horylová

4

Občanská demokratická strana

Ing. Alžběta Kalábová

5

Dobrá volba 2016

Pavol Lukša

6

NEZÁVISLÍ

Mgr. Iveta Kubica Magnusková

Základní informace k volbám
Voleb do Zastupitelstva obce Čeladná se
volič může zúčastnit hlasováním pouze
v tom volebním okrsku, ve kterém je
zapsán ve stálém seznamu voličů podle
místa svého trvalého pobytu. Právo
hlasovat v komunálních volbách mají
občané České republiky starší 18 let.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ.

Prokazování totožnosti a státního
občanství
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení
není přípustné.
Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Pokud někdo hlasovací lístky
včas neobdrží, může si je vyzvednout
přímo ve volební místnosti.

Návštěva s přenosnou volební
schránkou
Volič může požádat (ze závažných,
zejména zdravotních důvodů) obecní
úřad a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné schránky,
a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. Požadavky lze nahlásit
předem telefonicky na Obecním úřadu
Čeladná
(Kateřina Milatová, tel. 558 684 008).

Způsob hlasování
aneb Jak se letos „křížkuje“
• Po obdržení hlasovacích lístků
a úřední (šedé) obálky vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tzn. pro
obec Čeladnou nejvýše 15 hlasů.
• Volič může na hlasovacím lístku
označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni
kandidáti jednotlivých volebních
stran.
• Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu.
Zároveň může označit v rámečku
před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. Takto volí
předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtu
členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci.
• Po úpravě hlasovacího lístku jej
volič vloží do úřední obálky, kterou
obdržel od okrskové volební komise.
Volič po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
• Voliči, který se neodebral do tohoto
prostoru, komise hlasování neumožní.

Umístění volebních místností
Okrsek č. l:
Základní škola čp. 551
Vstup hlavním vchodem, v dolní chodbě doleva
(nová místnost).
Okrsek č. 2:
Základní škola čp. 551
Vstup hlavním vchodem, v dolní chodbě doprava
(první dveře vpravo – místnost družiny).
Okrsek č. 3:
Zájezdní hostinec Kněhyně čp. 237
Vstup bočním vchodem po pravé straně přes
chodbu do volební místnosti.
Okrsek č. 4:
Apartmánový dům Lara Wellness čp. 781
Vstup hlavním vchodem do apartmánového domu
a poté doprava k recepci a směrem do kavárny.

Přesný seznam čísel popisných jednotlivých
okrsků je k nahlédnutí na OÚ – místnost matriky.
Seznam bude vyvěšen před vstupem do každé
volební místnosti a také na úřední desce obecního
úřadu v sekci Volby.
Volební informace připravila Kateřina Milatová
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Čeladenské
maličkosti (1)
Před pár dny jsem šel na
čeladenskou poštu, abych poslal
drobný balíček. Stále ještě špatně
chodím, takže jsem šel trochu
pomalu. Pár kroků před vchodem
do pošty mne předběhl mladý muž
v obleku a v bílé košili.
Myslel jsem si o něm svoje. Na poště
byla v provozu pouze jedna přepážka,
u níž si své věci vyřizovala starší paní.
Onen mladý muž se postavil samozřejmě za ni. No nic. Dal jsem svůj balíček
na příslušnou přepážku a sedl jsem
si na jedno ze sedadel, která v budově
pošty jsou. A připravil se na to, že budu
čekat o „toho mladého muže“ déle.
Když v tom se onen mladík na mě
obrátil.

„Máte toho moc?“ zeptal se.
„Ne, mám pouze jeden balíček.“
„Tak si to prosím vyřiďte…“ řekl mi ve
chvíli, kdy ta starší paní odcházela od
okénka přepážky.
„Já mám žádosti o tři ověření podpisů,
to bude trvat poměrně dlouho…“ řekl mi
s úsměvem.
V tu chvíli jsem mu odpustil i to předběhnutí. Mohou i dnes být mladí mužové
v oblecích opravdovými gentlemany.
Odešel jsem z pošty s hřejivým pocitem. A zamířil jsem jako každé ráno do
trafiky na opačném konci náměstí. Bylo
už teplo a kolem dokola samý shon.
Na lavičce před trafikou seděla mladá
maminka a kojila takové velice mrňavé
děťátko. Kolemjdoucí to považovali za
samozřejmé.
Považoval jsem tu shodu okolností –
pošta / trafika – za poselství lepších
časů.
PETR ANDERLE

Poděkování (nejen) zastupitelům
Vážení spoluobčané,
jak jste již mohli zaznamenat, nejen z mnoha volebních letáků, textů, billboardů a jiných materiálů, blíží se nám opět po čtyřech
letech komunální volby. Nastává období,
kdy si lidé budou vybírat novou reprezentaci – své zastupitele. Čtyři roky utekly jako
voda, když navíc toto volební období bylo
poznamenáno mimo běžných a pravidelně
se opakujících procesů, úkonů a prací také
zcela novými společenskými jevy, jakými
jsou např. epidemiologická opatření spojená
s onemocněním Covid 19, válkou na
Ukrajině, ale vezmeme-li to přímo v naší
obci, také nově nastolenou „morálkou“ letákových útoků a obvinění.
Co si z toho vzít a odnést? Určitě, pokud
to trošku jde, to lepší. Jsem přesvědčena,
že i v tak náročných časech, které jsme si
všichni byli nuceni prožít, se událo mnoho
pěkného a pro celou naši obec i přínosného. Podařilo se postoupit ve zvelebování
a pořizování obecního majetku, který se
rozrůstá, a také zajistit a udržet podmínky
pro každodenní fungování nás všech zde
v obci. I s přihlédnutím k různým omezením
se přesto někde akce a společenské události konaly a my jsme se mohli potkávat.
Neseme si tedy zase další – nová – poučení,
zkušenosti, poznání a zážitky…
Bilanci a rekapitulaci všeho, co se událo
v tomto již končícím volebním období, si jistě
provede každý sám. Za léta, kdy pracuji na
obci, vím, že občanům není třeba radit a navádět je, jsou to svébytné, rozumné bytosti
a svůj vlastní názor si dokáže každý udělat
sám.
Ráda bych ale využila prostoru zpravodaje k
velkému poděkování celému zastupitelstvu
volebního období 2018-2022. Byly to opravdu pěkné čtyři roky, a to i díky Vám. Za mne,
ale věřím, že nyní neprezentuji jen svůj názor, že jste byli, starosto Pavle a milí kolegové, opravdu skvělí. Musím ocenit věcnost,
konstruktivnost při jednání, snahu opravdu
jednat k dané věci a být nápomocni. Vždy
jsem si s potěšením a radostí uvědomila,
jak je příjemné a prima pracovat v kolektivu

lidí, kteří to s dědinou myslí opravdu dobře,
zejména když jsem sledovala dění z jiných
obcí a měst, která byla zmítána naschvály
a někdy až nenávistí jednoho člena k druhému. Zastupitelé v naší obci si velmi dobře
a zodpovědně uvědomili, že při správě naší
krásné Čeladné neřešíme osobní sympatie,
ale prospěch celé obce. Za to všem patří
velké poděkování. A že si za tu snahu spolupracovat ku prospěchu obce odnášíme od
některých nálepku kývačů, zvedačů rukou
apod.? S tím nic nenaděláme, možná někdo
dle rozkolů a hádek posuzuje kvalitu osobností a zastupitelstva.
Vážení spoluobčané,
moc také děkuji za podporu a pomoc po celé
volební období Vám všem – spoluobčanům,
rodině, sousedům, přátelům… To Vy jste
stáli při nás celé volební období a podíleli se
na běhu věcí veřejných. Bez Vás – vaší fyzické, ale i morální podpory, bychom nemohli
uskutečnit vůbec nic.
Vážení, závěrem si ještě dovolím požádat
Vás, abyste využili svého volebního práva,
které není pro každého občana v jiných než
demokratických systémech samozřejmostí,
kdy lidé v minulosti museli o právo volit
tvrdě bojovat. Ať již sympatizujete a fandíte
komukoliv a ztotožňujete se v další vizi
pokračování naší obce s kterýmkoliv
uskupením, stranou či hnutím, které se
v letošních volbách o vaši přízeň uchází,
hlavně k volbám přijďte!
Věra Golová
místostarostka

POUŤ NA PODOLÁNKÁCH
Farnost Čeladná a Biskupské lesy Ostravsko-opavské diecéze srdečně zvou
v sobotu 10. září v 15.00 hod. k Bedřichově kříži v Podolánkách
(nedaleko resortu Srdce Beskyd) na poutní mši svatou.
Po bohoslužbě zve vedení Biskupských lesů na občerstvení (kančí guláš a pivo).
otec Mariusz
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Po volbách přijede můj dávný
spolužák Franta Trčka…
Ne, že by to člověka nezajímalo – jde konec konců o to, kdo
v nejbližších čtyřech letech bude mít tak trochu částečný vliv na
život nás, kteří zde trvale bydlíme. A tak nás zajímá, které z oněch
šesti uskupení (kandidátek je celkem šest) bude v obci „vládnout“.
Shodou okolností mi před pár dny napsal
spolužák ze základky. Jestli vím, kdo je starostou v našem rodném městě. Nevěděl
jsem. Že prý Franta Trčků. Což mě zaujalo.
S Frantou jsem seděl od první třídy osm let
v jedné lavici a byli jsme kamarádi na život
a na smrt. Po „základce“ se shodou okolností obě naše rodiny z onoho městečka na
severu Čech odstěhovaly a naše cesty se
rozešly, oba jsme získávali vzdělání jinde. Je
to konec konců již dávno.
A tak jsem se podíval na web onoho městečka, což by mě jinak nenapadlo. Frantu jsem
tam našel hned. Starostuje tam již šestnáct
let. A tak jsem mu zavolal. Byl velice překvapen, ale rád.
Po nějakých úvodních slovech o tom, co
jsme dělali od té doby, co jsme se neviděli
a ani o sobě neslyšeli, jsme přešli na situaci
dnešních dnů. A tak jsem se zeptal přímo:

Budeš dál starostou?
Chtěl bych, odpověděl, ale víš sám, že to
záleží na voličích a na zvolených zastupitelích. Ale jsem přemlouván, abych to
případně vzal.
Posléze jsme si dlouze vyprávěli (já spíše
více naslouchal) o tom, co se změnilo v obci,
které starostuje. Nakonec jsem se zeptal:

A máš nějakou jistotu?
Samozřejmě, nemám. Ale když si lidé
porovnají, jak vypadala obec před šestnácti lety a co aktivit se za ta léta objevilo,
tak si myslím, že jednoznačně vedeme.
Samozřejmě, že se sem tam najdou proroci. Tedy lidé, kteří si myslí, že by se to dalo
dělat jinak a lépe. Vždycky se všechno dá
dělat jinak a někdy lépe. My však máme
program a ten postupně realizujeme.
A naši voliči to vědí.
Tak jsem Frantovi popřál, aby mu to (a jeho
přátelům) vyšlo. Předtím se mě zeptal, jak
to vypadá v místě, v němž žiji. Tak jsem mu
vyprávěl o Čeladné.

O tom, co dělají například myslivci, sportovci, jak kypí život v místní škole a ve dvou

školkách. O kulturních a společenských
aktivitách také v místním Beskydském rehabilitačním centru (pravidelné kulturní večery
s hudbou, provoz Galerie Lara a Galerie
malířů Beskyd), o četných výstavách,
o jedenáct let organizovaných vlastivědných
přednáškách, o vydávání knih, o akci Bike
Čeladná, o sedmém ročníku rodinného festivalu Ladná Čeladná, o ctění tradic obce,
o každoročním vítání jara či Velikonoc, zpívání u Vánočního stromu a jeho rozsvěcení,
o golfu, o Portáších na Opálené – akci je
letos již 11 let (včetně ukázek stříhání ovcí
a prodeje místních gurmánských specialit),
o zrekonstruovaném Památníku Josefa
Kaluse (včetně další galerie) a o výstavách
v něm, i o krásné nové budově vlakového
nádraží. Neopomenul jsem četné investice
(chodník až do Kunčic pod Ondřejníkem
a další již stavěný do Podolánek), také jsem
mluvil o aktivitách hotelu Yura, o rozvoji
místních restaurací, kaváren a obchodů,
o neuvěřitelně pestré činnosti Klubu seniorů, o kavárně Kovárna, o čtyřicetistránkovém měsíčníku s názvem „Čeladenský
zpravodaj“, o bobové dráze Boboffka a o zajímavých aktivitách církevních. A vzpomněl
jsem ještě Senior taxi, odvoz potřebných
pacientů k lékaři, kompletní zdravotnické
služby, příměstské tábory školní družiny,
hasičské sporty, rekonstrukci veřejného
osvětlení, besedy a přednášky v knihovně
a v Informačním centru, zájezdy do divadel
organizovaných kulturní komisí obce…

Památník Josefa Kaluse
ZÁŘÍ
Úterý – neděle

9:00–15:00

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

Když v tom mě Franta přerušil.
…Tys byl už jako školák dost ukecanej. Ne
nadarmo jsme ti říkali „básnický střevo“.
Nevymýšlíš si?
Tak jsem Frantu pozval do Čeladné, ať se
může na vlastní oči přesvědčit. Slíbil, že
přijede, pokud bude zvolen, i s celým zastupitelstvem, v opačném případě s rodinou
a spolupracovníky. A že mu to všechno na
místě musím ukázat, ale také dopovědět.
Tak se těším a věřím, že nám to ani ty
obecní volby u nás, ani u nich nezkazí.
PETR ANDERLE
PS: Identifikace obce a jejího starosty
změněna.

Retrospektivní výstava výtvarnice
a rodačky z Čeladné Moniky
Otáhalové (Schichorové).
Výstava v galerii PJK
potrvá do 30. 10. 2022.
2. 10. beseda, viz poslední strana ČZ
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Vážení spoluobčané,
neobracím se na Vás formou prohlášení k národům,

reakce starosty na
sraček, ale že stojíš za těmi, kteří jsou jejich autory.“
Jen nešťastný člověk napíše, že Lukša se s ním ne-

„pamflet“

Prosovo hodnocení mé politické kariéry velkoryse
přejdu. Občane Prosi, lídr musí volební káru táhnout!

vlastně spoluobčanům, jako Pros, ale jen si dovolím

chtěl ušpinit. Prosovi za půjčení peněz a staviteli Garovi

Věřte mi, je to těžší než donášení. Koneckonců mohl

reagovat na jeho nepravdy, jeho záměrné nebo jen

za výstavbu náměstí jsem při otevírání každé kolaudo-

jste kandidovat sám, ale…

sprosté lži. Zažili a poznali jsme se za tu dobu natolik,

vané etapy vždy poděkoval veřejně. Poděkování se mu

že jen těžko může někdo říct, že by Lukša propadal ně-

dostávalo i prostřednictvím zpravodaje. Je zachycen

nestydím se za něj. Nic jsme si neudělali a v době

jaké hysterii, jak spekuluje Pros. Člověk by ale neměl

na fotografiích z otvírání náměstí, z loveckého salónku,

COVIDU obci pomohl, což Prose ani nenapadlo.

lež povýšit na společenskou normu, i proto na každou

kde byl účasten obědu s paní senátorkou, přednostou

Koneckonců sluší se připomenout toto: Vy, Pros, jste

reaguji. Sám mi říká v kanceláři, že dobře ví, že Bajgar

okresního úřadu, majitelem OKD a dalšími pozvanými

pana Tanka do Čeladné přivedl a seznámil mne s ním

s Dudysem za stokorunu rehabilitační centrum nekou-

hosty. Vypadá to, že si nevzpomíná ani svoji přítomnost

poté, co jste mu prodal pozemek na výstavbu rodinné-

pili, ale moji reakci na lži, kterými anonymové žijící

u onoho zpackaného oběda na jeho hotelu s ministrem

ho domu. Vy, Pros, jste mu pronajal celý golfový resort

v naší obci již rok rozšiřují prostřednictvím pomlouvač-

pro regionální rozvoj Petrem Lachnitem. Nikdy nese-

i prodal pozemky na výstavbu Tee Hausu. Vy, Pros,

ných pamfletů do našich schránek, nakonec označuje

děl v koutě skryt za tmavými brýlemi, jako ve Švejkovi

jste mi v kanceláři po roku pronájmu říkal, že „ti kluci

za hysterii. K té, na rozdíl od něj, mám naštěstí daleko.

tajný Bretschneider, ale vždy u hlavního stolu.

to umí lépe a hřiště nedělalo takový obrat, jako dělají

Jeho hysterie na to, že se zastupitelstvo rozhodlo

Jak velká musí být zoufalost, když musíte v psaném

O mém přátelství s panem Tankem jen tolik: Ano,

dneska, a to ani při PGA túrách“.
Vy, Pros, přicházíte za několik měsíců za mnou na

brzdit bezbřehou výstavbu v obci, je po prvním ve-

letáku lhát, že nám holandská společnosti Quinoa B.V.

řejném projednání této revize územní plánu všeo-

půjčila 2,6 miliónu dolarů, jak píše v pamfletu. Pravdou

úřad, že jdete s Tankem do „války“ a já se mám roz-

becně známá. Kope na všechny strany. Nejprve chce

je skutečnost, že nám společnost Quinoa B.V. půjčuje

hodnout, na které straně budu. Velkolepý obrat o 180º.

protikandidátku proti starostovi, že volební kampaň

2,865 miliónu dolarů. Jen si neumím vysvětlit, proč

Opět jsem se nedojal, ani když jsem si měl vybrat, na čí

zaplatí. Je odmínut, tak mu jako v „Palermu“ doporučí

píše o spolupracující firmě, když je od 22/09/1999 do

straně budu. Dovolil jsem se jen zeptat, zda jdeme na

odstoupení z rady a zastupitelstva, opět neuspěje.

19/01/2009 také jejím ředitelem. Půjčku 2,865 miliónu

matrace jako v Kmotrovi.

Nakonec mi říká, hážeš mi starosto do všeho klacky,

jsme do posledního dolaru v říjnu 2004 vrátili, a na úro-

proto podání k ÚOHS. Nakonec doják v podobě dopisu,

cích také za 5 let zaplatili více než jeden milión dolarů.

ve kterém si za vším stojí. Možná se ale jen zapomněl

Musí tento člověk opravdu lhát o tom, že nám tento

Obrat dokonáváte na posledním zastupitelstvu letos
v červnu. Dojímáte se nad „zlínskou mafií“, ale po mém
dotazu, zda nám přítomným nechcete říct, že jste tuto

úvěr přeúvěrovala KB, když všichni vědí, že to není

mafii přitáhl do obce sám, se jen zmůžete na povzdech,

pravda? Proti jeho nesmyslnému psaní, jak se to dobře

že jste to tenkrát nevěděl. Ani nevíme, koho jste do

doslova o maličkost, aby vás krajem svého pozemku

přeúvěrovává, když už bylo postaveno, stojí holý fakt,

obce přitáhl, protože peníze, ty vám nesmrděly nikdy.

pustil s vodovodní přípojkou, svoji lidskost vystavuje na

že pro naše největší bankovní domy byla obec riziková,

odiv a pustit přes svůj pozemek odmítne.

bez ohledu na to, že bylo centrum obce postaveno.

Nic jiného, než revize územního plánu a nákup nemovi-

Mimochodem, přeúvěrování dolarové půjčky jsme

tostí v centru obce, bylo oním spouštěčem touhy zničit

dosáhli díky mým kontaktům v Raiffeisenbank.

Lukšu. Navíc ochotné páté kolony nebo „odbojové“

zmínit, že ani lidskost mu není cizí.
Když máte malé děti a požádáte jej v době sucha

S revizí územního plánu vyvíjí nebývalou aktivitu,

skupiny, které přiloží pod kotel, jsou po ruce vždy

schází se údajně, alespoň mi to sděluje, se třemi

a všude.

odbojovými skupinami, které jdou proti mně, jak sám

Pohádka Prose o „ekonomicky neschopném“ starosto-

říká, chodí na ně, aby měl informace, a prý bych to také

vi může znamenat i kompliment. Jak mohl neschopný

dělal. Může být klidný, nechodil, nepotřebuji sbírat

Lukša i bez týmů právníků a ekonomů vydělat pro

zbožné přání. Lukša nezná Redla, a to ani omylem,

informace, natož někoho udávat. Takže z pera odbojo-

občany své obce na konverzi dolaru, když soudě podle

na rozdíl od vás pane Pros. Ten Redl je, nebo již

vých skupin se šíří záměrné lži, nejen na mne, ale i na

nářků Prose, že to platil, to vypadá tak, že nakonec

možná není, členem golfového klubu, v jehož čele jste

práci všech zastupitelů obce, ty bývalé ani ty současné

ne obci, ale agentu Petrovi zůstal v ruce Černý Petr,

presidentem, dle stanov osobně dohlížejícím na výběr

nevyjímaje.

protože si nepojistil ani kurz dolaru.

členů. Vypadá to, že výběr nebyl příliš pečlivý, ale holt

Samozřejmě svoboda projevu je jeho právem a nikdy

Doufám, že stejně inteligentní jako Pros nebudou

Lukša se pane Pros nezaplétá!!! Je to jen vaše

peníze, ty peníze, ty nesmrdí!
Zoufalé volání po změně ve vedení obce a podpoře

jsem ji nikomu neupíral. Jen když někdo vydával lež za

bankéři KB, u kterých si obec půjčila výhodně na

pravdu, nikdy jsem se nebál otevřeně vystoupit, což si

zakoupení nemovitosti v centru obce, aby nám v bu-

smysluplné opozice paradoxně zvyšuje mé šance ve

mnozí interpreti a vykladači pravdy přeložili a usilovně

doucnu napsali, že obec vydělala na úkor banky. Již jen

volbách, když nevěříte ani oněm odbojovým skupinám.

šíří mezi lidmi, že nesnáším jiný názor. Jak jednoduché,

představa toho je idiotská, natož ještě ta podepsaná.

Věřte, každý volební kolotoč jednou skončí. Jen tento

lživé a ubohé, když nejste schopni za ta léta vymyslet

Další lží je, že obec měla prodat hotel za 4,8 miliónu

započatý revizí územního plánu, udáváním a pak nepo-

korun. Jde totiž o hotel Dejmon, ale ten obec nikdy

tvrzeným trestním oznámením zanechá ještě dlouho

neprodávala. Nerozumím této lži, když bylo jednodušší,

v obci hodně smradu. Nakonec všichni zjistí, kdo co

ani hájit ten svůj. Dobré věci, které z takovýchto ná-

než se dušovat a psát, že si za uvedenými informacemi

dělal a proč. Lež má opravdu krátké nohy.

zorových výměn mnohokrát vzešly, jsem, přiznávám,

stojí, zaplatit opět právním kancelářím, aby mu zjistili

použil při své práci. Dobré věci nesmí zapadnout, musí

pravdu na základě Zákona o svobodném přístupu

osídlování této naší krásné obce, a bude tak tomu

se jim pomoci otevřít dveře.

k informacím číslo 106 z roku 1999 sb., který tak rád

i nadále. Jen si někteří přicházející nesmí myslet, že

využívá.

mohou někomu cokoli vrátit, pakliže se tu rozhodli

nic jiného, se schovat alespoň za toto.
Nemám problém diskutovat ani o názoru oponenta,

Co však šanci nikdy nemůže dostat je lhaní, ale to

Všichni zde někdy přišli, již od dob pionýrského

usadit a bydlet.

daleko nejhorší – udavačství. A je jedno, jestli žiješ

Kauza hotelu YURA je známá. Zastupitelstvo

s námi den, léta či jsi veden jako agent StB s krycím

zakoupilo pozemky a nemovitost v jeho nejcennější

Nevracejte, co vrátit nelze, ale můžeme se navzá-

jménem Petr.

části, navíc v době, jako je tato, jsme výhodně uložili

jem respektovat všichni a dojde nám, že můžeme na-

prostředky nás všech. Ano, budeme se muset i o něj

opak něco dát, aniž budeme muset lhát. Se vší pokorou

jej beru jako autora anonymních pamfletů. Vždy jsem

starat a udržovat jej provozuschopný, ale kdo to se

respektujme, co naši předkové a i my při rozvoji naší

mu to říkal i psal v sms, že za tím stojí, ne že je, probůh,

svým majetkem nedělá.

obce dosáhli.

Je naprostý nesmysl, záměrně ještě nepíšu lež, že

autor. Koneckonců úroveň tohoto letáku mi dává za
pravdu.

Naše představa přebudovat jej mimo jiné na starto-

Zájem obce ruku v ruce s pokorou a slušností bude

vací byty i byty pro důchodce platí. Zkušenosti

a musí být vždy nadřazen nad lež, nenávist, zlobu či

s takovým projektem máme, jde o výstavbu centra

snad lítost nad tím, že si developeři nenamastí kapsu

kace s ním pro jistotu ukládám, co kdyby: „Pokud vím,

obce. Jeho každodenní pulsující tep je tím našim

tolik, jak by si přáli.

tak jsem ti neřekl, že jsi autorem těchto anonymních

nejlepším vysvědčením.

Posuďte sami z sms, které si od jisté doby komuni-
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Pavol Lukša, starosta

Diskuze

letáky bez podpisů se mi nelíbí

Náš zpravodaj

Vážení čeladenští sousedé,

Je to jen pár let, co příbuzní při návštěvě si se zájmem prohlíželi náš

nedá mi to, a když jsem si přečetla

moderní školu a školky pro děti…

Zpravodaj a s uznáním prohlásili „docela hezký časopis“. Dnes si jej

A teď si někdo napíše na ty „billboar-

časopis Náš region, musím reagovat

dy“ název Občanské fórum Beskydy

s manželkou prohlížíme sami a nad některými řádky se

na články představitelů Občanského

a říká: „Chceme vrátit Čeladnou lidem“.

podivujeme, „co se to v té naší Čeladné děje?“ Uklidňuje nás jen vě-

fóra Beskydy pana Jiřího Švrčka a pana

I když už mám svoje roky, naučila jsem

domí, že žijeme v demokracii, máme zákony na svobodu slova a tis-

Oldřicha Uhra. Jsem občankou Čeladné

se používat tablet a internet, abych

ku a mnoho dalších, s tím souvisejících. A když koukneme do Prahy

od roku 1980, kdy jsme se s celou rodi-

byla v obraze, co se děje. A najednou

a lidi s různými názory se tam fyzicky napadají, nebo za hranice,

nou přestěhovali do vlastního rodinného

na mě na Facebooku vyskočilo: „Lepší

třeba do Spojených států, pro nás to vzor demokracie, a vidíme, jak

domku. Byli jsme spokojeni, účastnili

škola pro naše děti!“ „Čeladná ožije!“

zdivočelý dav bere útokem Senát, tak musíme uznat, že Čeladná je

jsme se občanského soužití a různých

„Otevřeme radnici lidem!“ A u těchto he-

stále ještě oázou klidu a míru, že jsme docela kulturními lidmi.

akcí. Přišel rok 1989, s ním Sametová

sel vidím fotky lidí, které vůbec neznám.

revoluce a v Čeladné vznikly různé

Já vím, že ani pan Lukša není dokonalý,

a víme, že je to pro celou společnost důležité a velmi užitečné,

organizace a samozřejmě i Občanské

ale kdo z nás je? Nikdo z nás není, každý

chtělo by to i trochu se zamyslet, zda děláme všechno správně, zda

fórum. Z této organizace byl zvolen taky

máme nějaké chyby. Víte, pane Uher

by něco nešlo dělat lépe.

nový starosta, který měl spoustu plánů,

a pane Švrčku, taková perlička. Měli

ale skutek utek. Co bylo dobré se zničilo

jsme kdysi naši základní školu pojme-

všechno stejný názor! Ve volbách se rozhoduje, kdo bude vládnout.

a uvolněná morálka udělala své.

novanou po hrdinovi, který zde padnul,

Vznikne tím i opozice a ta má právo, řekl bych, že i povinnost, ty co

poručíkovi Janko Ušiakovi. Starosta

vládnou kontrolovat, vznášet dotazy i připomínky, tedy i kritizovat!

domku jsem si po úpravách otevřela

a někteří učitelé za doby Občanského

Samozřejmě nejlepší je, když ta opozice má i svůj program a může

Večerku. Vše by bylo dobré, jenže člověk

fóra nechali název strhnout a parado-

občanům vysvětlit, jak by se mohly některé problémy řešit jinak

nepočítal s jednou obyčejnou lidskou

xem bylo, když pak za prezidentování

a lépe, případně upozorní na problémy jiné, pro občany, podle jejich

vlastností, která byla, a je a vždy bude –

Václava Havla byl por. Janko Ušiak in

názorů, důležitější. A samozřejmě koalice, protože ve svém progra-

s lidskou závistí. Nakonec jsem obchod

memoriam povýšen na kapitána.

mu slíbila občanům vše to nej nej, musí občanům taky podrobněji

I já jsem začala podnikat a v rodinném

uzavřela a šla pracovat. Starosta se vy-

Ale přece. Když máme tu demokracii a můžeme svobodně myslet

Tam, kde je demokracie, není nikdy u všech zúčastněných na

No a pak se mi nelíbí, jak jsou vha-

vysvětlovat, že to, co dělá, je pro ně opravdu to nej. A protože všich-

zovány letáky bez podpisů a očerňují

ni, koalice i opozice, chceme tu demokracii, lépe řečeno život v obci,

rok, kdy byl zvolen starostou pan Lukša.

člověka, který pro obec hodně udělal

mít pro občany nej, měli bychom pro to vytvářet i podmínky.

Ten spolu se zastupitelstvem zpracoval

a vždy uměl sehnat peníze na její provoz

vizi, program, jak naši vesnici udělat

a udržení. A očerňují další lidi z vedení

krásnější a hlavně takovou občanskou

obce. Když mám něco proti někomu (ne

vybavenost, aby odsud neutíkali mladí

jedna paní povídala) a mám důkazy, že

lidé do měst. Byla doba, kdy ani já jsem

něco provedl, tak pak se přece nemusím

nebyla nadšena, že se obec zadluží,

bát podepsat. Je velmi lehké člověka po-

i když se mi vize náměstí a jiných věcí

špinit a očernit, ale špatně se to smývá.

líbila. Nesliboval nikdy mnoho věcí, ale

A co se za tu dobu, co je tu pan Lukša,

alice, by si měli uvědomit, že občané s jiným názorem, než mají oni,

co slíbil, pokud bylo možné, vždy splnil.

udělalo a proběhlo těch akcí, po kterých

nejsou zločinci, ale naopak, na svůj názor mají právo! Obecní úřad

Vždy sehnal peníze na nástavbu školy,

tak toužíte. Píšete, že je jich málo, je to

nezastupuje jen občany /voliče/ koalice, ale všechny občany obce.

hřiště, sportovní halu, opravy cest,

blbost, bohužel roky covidu vše uzavřely,

Opozice může vedení obce klást otázky (interpelace?), může je klást

plynovod, vodovod, osvětlení a další

ale zase se to pomalu rozjíždí.

na zasedání nebo i ve Zpravodaji. Máme dokonce i zákon

jiné stavby a vybavení. Vždy to bylo dílo

Ale vás neznáme a nevíme, co do-

názory čtenářů

střídal a zase byly sliby – chyby, až přišel

Nelíbí se mi letáky bez podpisu, bez možnosti vědět, kdo je kdo.
To není opozice! To pak autoři nemohou čekat ani podporu ve volbách, když občané neví, kdo vlastně jsou! Máme hezký Zpravodaj, je
v něm dost místa a při vší úctě k dětem i seniorům, dala by se podle
mého názoru ušetřit stránka pro opozici, přesněji část odpovídající
části občanů, které zastupují. Platí se z obecních peněz, ať tedy
slouží všem občanům. Myslím, že ti, co vládnou, tedy i poslanci ko-

o obecním referendu.

společné starosty a zastupitelstva.

kážete. Opravdu, nechci vás urazit, ale

Pane Uher, říkáte, že lidé by se měli

pokud se tak toužíte setkávat a pořádat

sbližovat, ale jak, když developeři posta-

akce, mohli byste se angažovat v občan-

vili za kostelem domy, bytovky a oplotili

ských komisích, možná zastupitelstvu

si to jako satelitní městečko? Jsou to,

a ne hned dělat plány, co a jak, kdybyste

říkáte, obyčejní lidé, ale já to vidím jinak.

volby vyhráli. A komu chcete otevírat

Reakce šéfredaktora:

My jsme byli zvyklí se navzájem mezi

radnici? Pro mě a mnoho lidí zavřena

Vážený pane Kalusi, děkuji za Váš názor. Upřímně – mluvíte mi

sousedy zdravit a přes plot pokecat.

nebyla nikdy. Jistě, ne vždy lze všemu

z duše. Jednou z mála vad na kráse Čeladné je to, že opozice a další

Já sama jsem měla snahu s nimi dát

vyhovět tak, aby byl člověk spokojen,

kritici se vždy probudí s halasným křikem až těsně před volbami.

do řeči přes plot, moje snaha vyšla

ale mohla jsem na úřad kdykoliv zavolat

A co se týče zpravodaje – je otevřený všem a dosud jsme v něm

nadarmo.

nebo zajít a řešení jsme vždycky nějaké

zveřejnili všechny příspěvky a názory, které do redakce přišly, po-

našli. Zkoušeli jste to? Chodíte na veřej-

chvalné i kritické. S jedinou výjimkou, kterou byly filozofické úvahy

né schůze a na radnici?

paní Horylové, jelikož ty se týkaly úplně jiných témat než naší obce.

urážet a ani chránit, ale mi se nelíbí

Všichni stárneme a stárne i pan starosta

volebním období dokonce cíleně oslovoval opoziční zastupitele

taková předvolební kampaň, kdy se ob-

a i on půjde někdy do důchodu a vy byste

a připravoval s nimi rozhovory. Byla to ovšem těžká práce – často

jíždějí občané na kole a přesvědčují se,

se zatím mohli v obci zapojit a ne ji hned

neměli čas, někteří své odpovědi poslali až po uzávěrce, takže jsem

jak se to tady špatně vede. Z vesnice, kde

chtít vést a řídit. Zatím vás totiž nezná-

musel narychlo připravit náhradní materiál. Proto teď dávám raději

kromě krásné přírody toho nebylo mno-

me a nevíme, co byste vůbec dokázali.

prostor těm, kteří na přípravě zpravodaje spolupracují rádi, jejich

Četla jsem, kolik si kandidáti nového
Občanského fóra Beskydy dávají před

které nám všichni závidí. Máme doktory,
poštu, obchody, taxíka pro seniory,

starší občan Josef Kalus

Kritických příspěvků přichází minimum, proto jsem v předchozím

volbami úkolů. Já opravdu nechci nikoho

ho, se stala krásná obec s náměstím,

Přál bych si, aby Zpravodaj byl časopisem všech občanů, koalice
i opozice a aby napomáhal tomu, aby naše obec byla nej nej!

Danuše Hrubešová
Čeladná

příspěvky je radost číst a hlavně – nemají problém se pod ně podepsat, protože píšou pravdu.
Vladislav Sobol
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Za Ladnou Čeladnou udělala bombastickou tečku Mňága a Žďorp
Dvoudenní festivalové veselí v Čeladné vyvrcholilo sobotním koncertem kapely Mňága a Žďorp, která jednoznačně
přilákala k hlavní scéně nejvíce návštěvníků. Ačkoli ještě odpoledne a v podvečer v Čeladné přetrvávalo mrholení,
lidé se nenechali odradit a mokrou část programu absolvovali v pláštěnkách. Počasí se večer umoudřilo a koncerty
sobotních headlinerů již proběhly za sucha.
Letošní sedmý ročník Ladné Čeladné zažil, co
se týče počasí, oba extrémy. Pátek byl tropický,
a tak návštěvníci ocenili stín v areálu i možnost
vykoupat se v řece Čeladenka, která je z areálu
přístupná přes oblázkovou pláž. S příchodem večera teplota příjemně klesla a koncerty hlavních
hvězd si mohli lidé naplno užít.
první den nadchl čechomor
Vrcholem prvního dne byl koncert Čechomoru,
fanoušky dlouho očekávaný. „Kapela měla
v Čeladné vystoupit již v roce 2020, avšak tento
ročník byl kvůli koronavirovým opatřením zrušen.
Společný termín s kapelou jsme našli až letos,
o dva roky později. A dle ohlasů bylo vidět, že čekání
stálo za to,“ uvedl ředitel festivalu Ladná Čeladná
Jindřich Vaněk. Hudebníky Čechomoru na pódiu
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doprovodila skupina Hands Dance, která se věnuje
uměleckému tlumočení do znakového jazyka.
První festivalový den vystoupili legendární Nerez
se zpěvačkou Lucií Šoralovou, jejichž koncert přilákal především dříve narozené. Naopak při koncertu kapely The Silver Spoons první řady zaplnila
mladší generace. A stejně tomu bylo při vystoupení
DJ Roxtara, který návštěvníky bavil nejen svými
hudebními sety, ale také pověstným maňáskem
Adolfeenem (videa s ním mají na miliony zhlédnutí).
kašpárka si užili děti i rodiče
Druhý den vystoupila kromě již zmíněné Mňágy
také kapela Sto zvířat či Kašpárek v rohlíku.
„Tenhle koncert byl určen především pro rodiny
dětmi a bohužel probíhal za ne úplně komfortních
podmínek v dešti. Fanoušci se ale nenechali od-

radit a ztřeštěné songy v punkovém kabátě si užili
nehledě na počasí,“ popsal Jindřich Vaněk. Děti
přilákal také písničkář Michal Horák, a to natolik,
že stály hned pod pódiem, zatímco rodiče koncert
prošpikovaný humorem sledovali z laviček.
Oba dny nabídly bohatý program pro děti. Kromě
divadel zabodoval pohybový workshop s tanečníkem Janem Onderem. Malí návštěvníci se bavili
i v dětské zóně se spoustou her, soutěží a atrakcí.
„Letošní ročník hodnotíme jako mimořádně
povedený, a to i navzdory počasí, které nám druhý den tolik nepřálo. Máme radost i z toho, že si
cestu na Ladnou Čeladnou více než v dřívějších
lete našli přespolní návštěvníci, což bylo znát ve
festivalovém kempu, jehož kapacitu jsme dvakrát navyšovali,“ dodal Jindřich Vaněk.
Michaela Vávrová, mluvčí festivalu

Ladná Čeladná

Dospělí si na Ladné užili odložený koncert Čechomoru...

...i spostu dalších kapel, třeba Sto zvířat.

Úžasný program pro děti si připravil Jan Onder...

...a na hlavním pódiu Kašpárek v rohlíku. Ten pobavil i rodiče.

Děti festival prožívaly naplno, nevadilo jim vedro ani déšť

Pořadatelé pro ně připravili kvalitní divadelní představení...

...originální deskové hry...

...a jako mokrou variantu i program ve sportovní hale.
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Příroda

Čápi – obdivuhodná stvoření
Letos má sice náš čeladenský čapí pár na komíně jen jedno mládě, ale i tak se v životě tohoto ptačího
druhu najde mnoho obdivuhodných skutečností.
Například to, že uplyne jen přibližně
80 dní, než se z vajíčka stane soběstačný
„dospělák“, který koncem srpna odletí na
jih. Ano, od snesení vajíčka přes vylíhnutí
a pečlivou péči rodičů, spočívající především
v donášení potravy a krmení, to trvá necelé
tři měsíce.
V posledních dnech jste si mohli všimnout,
že naše mládě je už stejně velké jako jeho
rodiče a občasným poskakováním na
hnízdě do výšky si instinktivně procvičovalo
a posilovalo křídla. A z posledních pozorování
už víme, že hnízdo úspěšně opouští a začalo
létat.
Jeho rodiče se stále zdržují někde poblíž
a na hnízdo ho zalétají krmit už jen občas.
Zpravidla posedávají na některém z dalších
vyvýšených míst na domech kolem náměstí.
I tím mu dodávají odvahu k létání. Od
okamžiku prvního letu se mládě z hnízda
vzdaluje častěji, na delší dobu a začíná si
Fotografie hnízda v Příboře v červnu 2022
samo opatřovat potravu. Jeho rodiče ho ale
v případě potřeby dokrmují na komíně až
do chvíle, kdy hnízdo opustí jejich potomek natrvalo a přidá se hnízda Bukáčka v Mladých Bukách stál až do letošního jara
nebezpečný sloup vysokého napětí, na němž přišly po dosednutí
k jiným čápům.
o život dokonce dvě jeho předchozí partnerky a vloni navíc i jedno
Ty již můžeme během srpna pozorovat i nad Čeladnou, jak pla- ze vzrostlých mláďat. Ovdovělému čápovi pomáhali krmit mladé
chtí ve velkých výškách při přeletech směrem na jih. Rodiče poté dva muži, kteří několikrát denně s vhodnou potravou vylézali
zůstanou v okolí hnízda několik dalších dní, než se také vydají na na komín po žebříku. Bukáček tuto pomoc přijal a mláďata tak
cestu. Dokonce můžete pozorovat, že předtím hnízdo dostavují skutečně zachránili. Letos Bukáček s novou partnerkou vychoval
4 mláďata, také díky tomu, že ČEZ nebezpečný sloup na jaře
a čistí.
vyměnil ještě před jeho příletem.
Na Facebooku z jižní Moravy je možné v těchto dnech najít fotografie
velkých skupin čápů, jak odpočívají a hledají potravu na polích ČAPÍ KAMERY
nebo u vodních ploch. Čápi jsou denní migranti a táhnou ve větších Nám nejbližší web kameru nad čapím hnízdem mají v Příboře
hejnech v desítkách, někdy až v tisících ptáků. Většinu vzdálenosti v blízkosti restaurace U Čápa. Zajímavé webové stránky s kamerou
urazí pomocí plachtění, při kterém využívají stoupavé termální má také Záchranná stanice v Makově v jižních Čechách. Oba čapí
proudy nad pevninou, které je vynesou až do výšky 1 500 metrů, rodiče jsou hendikepovaní a nemohou na konci léta odletět, ale
odkud potom pomalu klesají. Nejvíce českých čápů zimuje až na každoročně vychovávají zdravá mláďata, která vedena instinktem
samém cípu Afriky v Jihoafrické republice. Čápi zimující v JAR uletí odlétají normálně. Tak řekněte sami, nejsou čápi opravdu
cestou na zimoviště a zpět více než 20 000 km, což představuje obdivuhodní?
vůbec nejdelší tažnou trasu ze všech ptáků hnízdících v Česku.
Během podzimního tahu denně zdolají vzdálenost kolem 200 km, na Kdybyste chtěli vidět čápa bílého z větší blízkosti, hendikepovaný
jarním tahu okolo 300–400 km. Čápi mají informaci o přibližné trase čapí pár je i v nedaleké Záchranné stanici pro volně žijící živočichy
tahu geneticky zafixovanou, avšak sociální učení hraje významnou v Bartošovicích. Mají tam i pár vzácnějších čápů černých. V létě
je stanice spolu s Domem přírody Poodří otevřena návštěvníkům
roli ve výběru konkrétní, efektivní trasy.
denně, v září a v říjnu o víkendech a o svátcích. K vidění je tam mnoho
zajímavých živočichů, kteří bohužel přišli ke svému hendikepu
NEJPOPOULÁRNĚJŠÍ „ČESKÝ“ ČÁP BUKÁČEK
Jak to všechno víme? Asi nejpopulárnějším a nejsledovanějším důsledkem lidské činnosti a nemohou se po vyléčení vrátit zpátky
čápem v České republice je čáp Bukáček, který hnízdí v městysi do volné přírody. Tím ale dávají možnost všem, kteří se o přírodu
Mladé Buky v okrese Trutnov. Na Facebooku existuje skupina Čapí zajímají, aby je blíže poznali.
hnízdo Mladé Buky, nad hnízdem je umístěna velice sledovaná
web kamera. Stránka má bezmála 13 tisíc sledujících a objevují
Andrea Anderle Adamová
se na ní fotografie ze života čápů v Česku i ze zahraničí. Poblíž
Foto: Stanislava Slováková
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Reportáž

Opálený drak
Přátele skvělé zábavy, závodníci, fanoušci a náhodní kolemjdoucí – reportujeme vám zprávy
z našeho rodinného Areálu Opálená. V sobotu 13. srpna, na svátek Aleny, proběhl pod beskydským
nebem 4. ročník amatérského závodu “Opálený Drak” v přetahované na dračí lodi.
Byť se zdálo, že počasí nám nebude přáti,
bůh Perun zařídil akci pohodový průběh.
Závod na vodní hladině proběhl svižně
a svěže. A nejednou pořádně vařila voda…
Ukázat svou sílu draka přišlo celkem
6 týmů. Každý tým se pyšnil 4 závodníky.
Poměřit své síly přišli místní Čeladňané
i přespolní. Vítr přivál závodníky z Nového
Jičína i z Ostravy.
Byla to bitva o první místo… Ještě aby
ne, když hlavní cenou bylo urostlé jehně
z chovu pana domácího.
A jak to vlastně dopadlo? Třetí místo vy-

bojoval tým “Jičíňáci”, na stříbrné pozici se
umístil tým “Vítězství” a první místo získal
tým “OdvezuDovezu”.
Závodníci a fanoušci měli možnost
ochutnat skvělý jehněčí gulášek nebo
klobásku a k tomu třeba čepované pivečko.
Na milovníky sladké kuchyně čekaly
v restauraci vyhlášené domácí borůvkové
knedlíky a povidlové koblížky.
Všem týmům velký dík za jejich hravost
a radost z celé akce. Všem, co přišli fandit,
i těm, co prostě šli jen kolem: Díky, že jste
byli s námi.

My všichni organizátoři se těšíme na
další, již 5. ročník amatérského závodu
“Opálený Drak”. A všechny zveme k účasti.
Závod je úplně pro každého, třeba skupinku čtyř kamarádů či kolegů z práce. Věk
ani pohlaví nerozhoduje. Kdo si chce užít
krásný den v Beskydech při netradičním
závodě, který má pod širým nebem v Česku
prvenství, ať přijede k nám do rodinného
areálu Opálená. Opět bude vařit voda!
Pádlu ZDAR!
Jaroslav Schovánek

Tradiční setkání s Portáši na Opálené
Letošní rok umožnil pořádání akcí na Opálené v plné síle. Vrcholnou událostí, jako již tradičně, bylo
poslední červencovou sobotu setkání s Portáši.
Počasí letos nedovolilo uskutečnit program
v plném rozsahu. Ale kdo se akce zúčastnil,
odnesl si spoustu zážitků.
Lidé si mohli s Portáši posedět v domácím

prostředí a dozvědět se něco o jejich historii.
Na závěr akce jsme zapálili vatru na
počest přátelství mezi Portáši.
Velmi rád bych poděkoval všem, kdo se

na tvorbě setkání podíleli, především Katce
Niklové, Portášům z Valašské Bystřice,
obci Čeladná a celé mé rodině.
Petr Mikeska

13

Rozhovor

Čeladenská rodačka Monika Otáhalová (Schichorová) se vrátila do „své druhé
třídy“ v PJK s úžasnou výstavou obrazů a neuvěřitelným životním příběhem:

Jsem malířka na vozíku
s roztroušenou sklerózou, no a co!
Tento rozhovor patřil k nejtěžším, které jsem kdy připravil. Obrazům vůbec nerozumím a poznám
sotva Monu Lisu… A když jsem zjistil, že paní Monika přijela na vernisáž na vozíku a já netušil proč,
znejistěl jsem ještě více. Bude si vůbec chtít povídat nebo půjde jen o zdvořilostní rozhovor o tom, jak
se ji vernisáž líbila? Nakonec to dopadlo úplně jinak, než jsem si představoval. Stejně jako většina
věcí v životě Moniky Otáhalové (Schichorové), která si svůj život taky asi představovala jinak. Ale
bere ho takový, jaký je, a přitom ještě lidem kolem sebe rozdává spoustu energie.
Jste rodačka z Čeladné. To znamená, že
jste se „narodila v čeladenské porodnici“
nebo jste tady i žila?
Narodila jsem se na Čeladné a také jsem tu
žila s rodiči až do dospělosti, do mého odchodu za prací v Rožnově pod Radhoštěm.
Tak to jsem rád, protože mám připravenou
otázku o vašem dětství. Jak jste si ho
v Čeladné užila, jak na ty časy vzpomínáte?
Do školky jsem chodila v Kunčicích, ale do

školy už v Čeladné. Takže jako prvňáček
jsem asi zažila trochu šok, protože jsem ve
třídě nikoho neznala. Musela jsem se nejprve postupně včlenit do kolektivu a najít
si kamarády i mimo školu. Tehdy jsme ještě chodili do starých rozdělených škol, než
se postavila ta dnešní. Shodou okolností do druhé třídy jsme chodili do dnešního
Památníku Josefa Kaluse, příprava výstavy
pro mě teď byla neuvěřitelně krásný návrat.

A teď k tomu dětství.
To byly chvíle, které mě ovlivnily na celý
život. Každé ráno jsem musela chodit na
autobus k Sokolovně a ze školy na Dolní
Čeladné zpět. Někteří spolužáci to brali jako
dlouhou cestu, ale pro mě byly ty procházky
vždycky inspirující, užívala jsem si Čeladnou
v každém ročním období. Teda v zimě o něco
méně, protože většinou mrzlo, až praštělo.
S jarem to bylo zajímavější, vždycky jsem
cestou natrhala kytku na ozdobení katedry

ve třídě. Milovala jsem všechny předměty
spojené s přírodou. Život na vesnici tenkrát byl o velkém dobrodružství zvládnout
kdejakou překážku a vymýšlet řešení. Les
a okolí domu bylo stvořené na hry, život na
samotě u lesa mi nabízel tajný svět fantazie.
A z té čerpám až do dneška.
Z Čeladné jste se ale nakonec odstěhovala. Kam vás osud odvál?
Dnes žijeme s rodinou v Hrachovci
u Valašského Meziříčí. S manželem jsme
se seznámili v Tesle Rožnov, kde jsem po
dokončení průmyslovky ve Frenštátě jako
operátorka laserem vyráběla čipy. A on
pracoval ve stejné fabrice – ta měla tehdy
kolem devíti tisíc lidí, ale nějak jsme se mezi
nimi našli. Usadili jsme se v domě, kde žil
s rodiči, a žijeme tam dodnes.
Nestýskalo se vám po Čeladné?
Stěhovala jsem se z hezkého do hezkého.
Hrachovec je také krásné místo u ValMezu,
dnes už vlastně předměstí, protože výstavba je všude rozvinutá a po třiceti letech, co
tu bydlím, se hodně věcí změnilo. Podobně
jako na Čeladné. Ale vím, že většina změn je
k dobru a pozitivních, protože se třeba více
myslí na bezbariérové možnosti, což jako
vozíčkář hodně oceňuji. Nejsme už tabu.

Povídáme si u příležitosti vaší vernisáže.
Holka, co vyrostla v Čeladné, nakreslila
tolik úžasných obrazů, že může udělat
regulérní výstavu. A dokonce se s ní
vrátila do Čeladné, navíc na vozíčku. To je
skoro příběh pro Hollywood… Vezměme
to ale od začátku: Jak jste se k malování
dostala?
Rodiče mě vedli k samostatnosti a rozvíjení
kreativity, abych si uměla poradit v každé
situaci. Malování mě bavilo odjakživa, vůbec všechno kolem kreativního tvoření. Na
samotě u lesa jsme se museli s bratrem
umět zabavit, kamarády jsme měli jen přes
prázdniny z chat.
Takže jste malováním zaháněla nudu, když
nebylo na samotě co dělat?
Myslím, že to bylo naopak. Výtvarná výchova byl jeden z předmětů, ve kterých jsem si
byla naprosto jistá svým výkonem. Bavily
mně i jiné předměty, kde jsem uplatnila své
výtvarné vlohy třeba při vylepšování sešitů,
třeba vlastivěda, přírodopis nebo biologie…
I úpravu sešitů jsem myslím měla dobrou,
krasopis mě bavil a ve formě kaligrafie mě
baví dodnes.
Čili opravdu naopak – láska na první pohled.
Malování mě doopravdy provází celý život,
jen doba komplikovala můj sen se výtvarné-

mu umění věnovat studiem a poté i profesionálně. Nakonec jsem dala na radu svého
tatínka a přihlásila se na průmyslovku do
Frenštátu, obor slaboproudé, automatizační a měřící techniky. Tak se stalo, že jsem
elektrotechnik… Ale k výtvarnu jsem se pokoušela dostat stále – chodila jsem na hodiny v ateliéru, do různých kurzů, do umělecké školy a taky jsem se učila sama.
trochu se to zašmodrchalo
Nakonec se vám to povedlo. Ale lidi, kteří
vás viděli na vernisáži na vozíčku, už tuší,
že se to stejně jako se studiem zase nějak
„zašmodrchalo“…
Asi to některé hodně překvapilo, protože
není tak úplně běžné a jednoduché s mojí
pokročilou diagnózou vůbec fungovat, natož tolik tvořit a malovat. Trpím roztroušenou sklerózou, zkráceně RS nebo sclerosis
multiplex, rozvinutou druhou fází, takzvanou chronicko-progresivní. Jedná se o nevyléčitelnou autoimunitmí chorobu, která
napadá myelin v centrálním nervovém systému, tedy mozek a míchu.
Pro vysvětlení, to není skleróza, při které
zapomínáme, kdo a kde jsme. V tomto případě postupně přestává fungovat hlavně
pohybový systém a následně mohou vypínat
všechny funkce těla i smysly. Dnes se dá poměrně brzo diagnostikovat, léčit a udržovat,
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tedy zamezit trvalé invaliditě a prožít život
plnohodnotně s malými obtížemi.
Ve vašem případě se to podařilo?
Když se nemoc diagnostikuje pozdě a nezamezí se vhodnou léčbou, aby propukla
naplno – což je právě můj případ – tak se
choroba jen udržuje ve stávajícím stavu,
hlavně formou chemoterapie a bez zaručení výsledků. Všechna rozhodnutí pak jsou na
vás – jestli léčbu podstoupíte a jak dlouho
vydržíte. Hlavně psychicky.
Jak dlouho už to trvá?
Více jak 25 let, ale většinu té doby bez určení přesné diagnózy. Pořád jsem normálně sportovala, vykonávala náročnou práci
ve dvanáctihodinovém provozu, starala se
o rodinu. Snažila jsem se své problémy se
zdravím vždy rychle vyřešit, být zdravá.
Nakonec přišla nemilosrdná diagnóza.
Teď se řídím heslem: Co vás nezabije, to vás
posílí. A vím, že svůj život teď můžu plánovat
vždy na tři měsíce mezi chemoterapiemi.
A věřte, že plánuji každou minutu plného
prožití. Raduji se z každé maličkosti, udržují
pozitivní mysl a neodkládám neodkladné.
Pracuji s tím, co mám k dispozici, nekladu
si meze, ale ani neplánuji velké věci, jen se
po kouscích přibližuji k cíli. To je to kouzlo
úspěchu. Beru výzvy, jak jdou v životě, snažím se podpořit ty, kteří si to neumí tak dobře srovnat a dávám jim naději, že když sami
budou chtít, půjde to.
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Takže jste si na život na vozíku vlastně
zvykla?
Jde o přesvědčení, že mohu být milována
a milující, potřebná a pečující, samostatná
i závislá na pomoci, sebevědomá i slabá,
kreativní a užitečná. Jsem na vozíku s roztroušenou sklerózou, no a co! Svůj příběh
života si musím odžít sama. Jak, záleží jenom na mém rozhodnutí!
Pomáhá vám při tom všem malování?
Inspiraci a nápadům nevadí, že jste nemocný. Osobně se cítím mentálně stále stejně
jako před diagnózou. A máte pravdu, myšlenky na tvorbu mě odvádí z této prekérní
situace. Mám štěstí, že to rodina toleruje
a podporuje mé tvoření. Samozřejmě pohled z vozíku na svět změnil úhel, musím
více obracet hlavu ke slunci, když si s někým povídám. A více si všímám detailů,
kterých jsem si ve spěchu, při starostech
o rodinu, dům, zahradu a v pracovním stresu nestačila ani povšimnout.
život malířky na vozíku
Většina lidí si neumí představit, jak
vlastně žije malířka, natož malířka na
vozíku. Někteří si možná myslí, že se ráno
probudíte, dáte si kafe, čekáte, až dostanete inspiraci a pak jdete něco namalovat.
Když máte domalováno, uděláte výstavu,
prodáte obrazy, vyděláte spoustu peněz
a zase můžete v klidu malovat…
Jóó, to by se mi moc líbilo. Kdyby to nestálo
tolik sil, přemlouvání sebe sama a kdyby byl

život jen o malování… Jenže já jsem prostě
vážně indisponovaná a s tím souvisí mnoho
potíží, které nejsou vidět na první dojem,
když si „jen tak“ sedím na vozíku. Jako žena-matka chci mít krásnou a čistou domácnost, spokojenou a nakrmenou rodinu,
k tomu volný čas pro sebe a odpočinek. Když
k tomu přidáte můj pohyb-nepohyb, vychází
jen malinkatá, ale zato velmi intenzivní část
dne, kdy mohu malovat a tvořit.
Jak takové intenzivní chvíle tvorby vypadají?
Někdy jsou dny, kdy okolní svět úplně vypnu a tvořím celý den. Těch je ale v mém
nynějším životě málo. Soustředění je velmi
vyčerpávající, ale radost z dokončeného díla
je pro mě zásadní motivací! Proto záleží
na technice malování, tématech, formátu
obrazu, přípravě materiálu k tématu u botanických ilustrací… Pro dobrou kompozici
si dělám skici, u složitějších kreseb často
i více příprav. Nakonec jde o dost tvrdou,
naplňující práci. Doba vzniku takového obrazu je teda relativní, to vám řekne asi každý umělec, od několika hodin až po měsíce,
když jde o olejovou nebo technicky náročnou, realistickou malbu.
Kolik obrazů už jste vytvořila, dá se to
spočítat?
Minimálně jednou tolik než prezentuji na
výstavě. Výstava je tematická, zaměřená na
botaniku, takže jsem musela hodně vybírat.

Rozhovor

Vím, že příprava výstavy byla dost hektická…
Ano, času moc nebylo. Přitom agenda kolem výstavy, rámování, organizace věcí, které spojují výstavu dohromady, to všechno
potřebuje nějaký čas a energii. Jsem moc
ráda, že jsem přípravu doslova přežila.
Ale nakonec asi máte radost, že jste
do toho šla?
Ohromnou, hlavně proto, že je v tak krásném
prostředí galerie Památníku Josefa Kaluse
v mé rodné Čeladné. Byla to ohromná výzva a možnost, která se neodmítá. Je fakt,
že jsem si nebyla úplně jistá, jak všechno
dopadne, protože nevím, jak mi bude zítra.
A co se bude dít za měsíc, to je opravdu jen
vzdálená představa…
Co se svými obrazy děláte? Prodáváte je
nebo jen vystavujete?
Zatím jsem hlavně tvořila a vystavovala,
obrazy mám jako vhodný dárek nebo poděkování. Všechny obrazy jsou se mnou
dost svázané a musí uběhnout nějaká doba,
abych je mohla opustit. Nepracuji na zakázku a malování mě naštěstí neživí. Prodej je
prostě jen možnost, není bezpodmínečný, je
to otázka dohody.
Vaše obrazy jsou opravdu originální
a krásné – na tom se asi shodli všichni
účastníci vernisáže, ač se mnoho z nich

ve výtvarném umění možná moc nevyzná.
Můžete konkrétně popsat techniku nebo
techniky, jak je tvoříte?
Ráda zkouším nová média i styl. Maluji olejem nebo akrylem, který je výhodný technologií zpracování. Tisk je prostě zábava
a kouzlo okamžiku. Grafiku, kresbu
a ilustraci mám jako každodenní radost. Je
jedno, jestli kreslím tužkou, perem, pastelkou, fixem, pastelem, prostě tím, co mám
zrovna po ruce… Ale nejvíce mne fascinuje
akvarel. Je tak těžké ho uchopit a zvládnout
podle svých představ, zároveň je tak jednoduchý a lehký na papíře.
Co vás při tvorbě inspiruje? A co vás
motivuje, abyste se po dokončení obrazu
pustila zase do dalšího?
Inspiraci nacházím v přírodě, v životních prožitcích, ve snech. Samotný proces tvoření je
pro mne důležitý v mnoha ohledech. Je to
seberealizace, koníček, relaxace, zábava,
láska i způsob rehabilitace. Proto mě to stále
baví. Důležitá je ta zpětná vazba. Ráda motivuji jiné, že život nekončí, když zůstanete na
vozíku nebo se s vámi osud zrovna nemazlí.
Rozhodně je dost těžké měnit své zažité a vyladěné koleje z minuty na minutu. Mým štěstím je, že mě malování bavilo od dětství. Další
aktivity jsou omezené, fyzické možnosti mě
limitují, ale o adrenalin vozíčkář nemá nouzi.
Pokud opouští bezpečí domova po své „ose“,

venku stále čeká mnoho nástrah a záludností, se kterými se musí vypořádat...
Jak na vás zapůsobil opravený Památník
Josefa Kaluse?
Ty prostory dobře znám, jak už jsem říkala, chodila jsem tady do druhé třídy. Ale
jeho současná podoba překonala všechna očekávání. Myslím, že rekonstrukce je
velmi zdařilá. Architekti mají můj obdiv za
nápad proměnit sklepy na galerii, zachovat
původní kamenné zdivo a klenby… Myslím,
že ve spojení s obrazy to vytváří krásnou
atmosféru. Navíc přírodní styl galerie se
s přírodou v mých obrazech krásně propojil
a dodává návštěvníkům pozitivní energii.
Na vernisáž přišlo opravdu hodně lidí,
to byli vaši známí?
(smích) Částečně rodina a známí, ale taky
spousta lidí, které jsem v životě neviděla.
Bylo to velké překvapení. Účast a pozitivní reakce na mou práci mě moc potěšily.
Atmosféra byla úžasná, ta možnost podělit se o kousek myšlenky, pocitu, fantazie
a pohledu, přetavených do bohatství děje
v pomíjivém okamžiku na plátně… Myslím,
že překvapená jsem nebyla jen já. Bylo
mnoho co prohlížet, o čem povídat. Všichni
se skvěle bavili. Ani jsem nestačila vnímat,
jak rychle ubíhal čas.
Vladislav Sobol

Fotogalerie

Fotoreportáž z vernisáže výstavy obrazů Moniky Otáhalové
Myslel jsem si, že tolik lidí může v Čeladné přijít jen na rozsvícení
vánočního stromu. Ale účast na vernisáži výstavy obrazů čeladenské
rodačky Moniky Otáhalové překonala všechny mé představy.
Plno bylo v „hlavní obrazárně“, v místnosti s občerstvením, v dalších
potemnělých komnatách s krásně nasvícenými obrazy i ve sklepním
výběžku, do kterého se taky jeden obraz vešel.
Mytická atmosféra galerie, která vznikla v historickém a krásně zrekonstruovaném sklepení Památníku Josefa Kaluse, lákala přítomné
nejen k prohlížení úžasných obrazů, ale i k diskuzím a hlavně ke vstřebávání neuvěřitelného příběhu autorky obrazů, která přes všechny

nástrahy, které ji život připravil, rozdává lidem radost a povzbuzení.
Myslím, že ani architekti, projektanti a stavaři, kteří se na obnově
sklepních prostor podíleli, neměli tušení, co díky jejich nezměrnému úsilí vznikne, když museli překonávat nečekané záludnosti, které jim stavba připravila.
Vernisáž už je dávnou historií, ale budoucím generacím jsme tento
zážitek zaznamenali v Čeladenském zpravodaji. Jako důkaz, že poctivá práce se vždy nakonec vyplatí, a taky jako pozvánku na výstavu. Ta bude v PJK k vidění ještě dva měsíce, do 30. října 2022.
vs

Úvod vernisáže proběhl v režii starosty Pavla Lukši...

...a správce PJK Milana Moravce.

Všichni si pak s napětím vyslechli životní osudy paní Moniky...

...a potlesk byl opravdu upřímný.

Milan Moravec se posléze ujal křtu sborníku z výstavy...

...při kterém mu zdatně sekundovala místostarostka Věra Golová.
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Fotogalerie

Následnou prohlídku si užívaly krásné seniorky...

...krásné dámy i slečny...

...krásné rodiny...

...a dokonce i krásní prckové.

Krásných (nejen) obrazů bylo ten den v galerii opravdu hodně...

...a krásně se u toho povídalo.

Další si pořídili krásné fotky.

Protože atmosféra galerie v podzemí PJK je opravdu ... kouzelná.
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MAS FB

Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s projektem Podnikni to! již podruhé spouští
bezplatný kurz pro své občany. Je určen těm, kteří mají v hlavě podnikatelský nápad, ale neví, jak ho
zrealizovat, podnikatelům, kteří hledají novou inspiraci a jistotu při zavádění nových produktů nebo
zájemcům, které podnikání láká, ale konkrétní nápad ještě hledají.
Pět setkání v pěti týdnech vás naučí, jak
systematicky krok po kroku hledat a najít
funkční nápad, otestovat jej, ověřit jeho
potenciál a nastartovat finančně udržitelný
projekt.
Získáte obecné know-how, které už vám
nikdo nevezme a nápady ve vaší hlavě
získají reálné obrysy. S minimem rizika
a finančních investic.

Vhodné i pro maminky na mateřské!
Kurz je určený pro občany mikroregionu
Frýdlantsko-Beskydy, pro zaměstnané,
studenty i maminky na mateřské.
Skládá se z 5 setkání, která budou probíhat jednou týdně vždy ve středu. První
workshop odstartuje ve středu 5. října
2022 v 17:30 v Kulturním centru Frýdlant
n. O., ul. Hlavní 1755. Účast je díky podpoře Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
zdarma.

Zájemci se můžou přihlásit na webu
podniknito.cz na podstránce s názvem
Podnikni to! ve Frýdlantu nad Ostravicí
nebo jednoduše napsat na e-mail:
platenikova@podniknito.cz.
Zuzana Pavlisková, MAS FB

Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít
menší lokální firmu, přivydělat si vlastním
projektem při zaměstnání nebo vybudovat
mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete
mít smysluplný projekt a hlavně plán, jak
jej úspěšně rozjet.
Absolvent jarního kurzu Jaroslav shrnuje:
“Šlo o příjemné setkání tvořivých lidí, kteří
nechtějí být nečiní. Jsem obohacen o další
úhel pohledu, o návod na uspořádání svého
podnikatelského záměru. Oceňuji jednoduchost kurzu, je zkrátka pro každého.
Na lektorce oceňuji její lidskost a lehkost,
s jakou sdílela svůj podnikatelský příběh.
Podnikání a předávání informací bylo jako
nekonečný vývoj, o který se ráda dělí.
Skvělá byla její interakce s publikem.”
Zkušená lektorka
Provázet vás bude zkušená podnikatelka.
Díky jejímu vedení a letitým zkušenostem
se můžete vyhnout největším začátečnickým chybám a budete mít dost prostoru
svůj projekt dobře nasměrovat. Inspirací
budou bezpochyby i ostatní účastníci.
Staňte se součástí komunity podnikavých
lidí ve Frýdlantu a okolí!
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Reakce absolventů:
• Mnoho nových informací, nových lidí
a zajímavých zkušeností. Nadchla
mě atmosféra a uvolněná lektorka se
smyslem pro humor. (Martina)
• Padlo zde mnoho prospěšných
myšlenek, inspirace a nápadů. Mezi
účastníky vládla celou dobu výborná
atmosféra, oceňuju ochotu k vzájemné podpoře a pomoci. (Monika)
• Tento kurz mi hodně dal, dozvěděla
jsem se řadu plnohodnotných věcí,
setkala se s lidmi se stejnou vizí
k podnikání a hlavně získala k podnikání kuráž. (Gabriela)

Informace o kurzu Podnikni to!
ve Frýdlantu nad Ostravicí:
• Kurz je určen pro všechny občany
města a okolních obcí mikroregionu.
• Úvodní workshop začíná 5. října
2022 v 17:30.
• Kurz proběhne v Kulturním centru
Frýdlant n. O., ul. Hlavní 1755
• Celkem je připraveno 5 tematických
setkání, vždy ve středu od 17:30 do
20:00.
• Kurz povede zkušená podnikatelka
– koučka, mentorka a facilitátorka
Petra Janková.

Senioři

Srpen: seniorské venčení na pokračování
Na konci vždy hospoda
Srpnové akce proběhly dle plánu, krom níže
uvedených programů i další pravidelné akce
v klubovně, tzn. zdravotní cvičení obou skupin
a úterní karetní posezení, angličtináři pokračovali
v prázdninovém spánku. Co se týče vycházek,
čtenář určitě zaregistruje, že téměř vždy je
na konci pohodové posezení v hospodě či jinde.
Je to tak již třináctým rokem a není potřeba nic
měnit, jedná se o spolehlivý motivační prvek.
Pohodová grilovačka
Tradiční grilování u Kupčáků nad BRC bylo
vydařené, byť tentokráte byla účast slabší
(zřejmě kvůli vedru). Klobásky a jiné pochutiny,
nějaké to vínko a veselá atmosféra znamená
téměř vždy dobrý rozmar. I přítulná fenka Nela
byla spokojená, neboť je ráda drbána. Díky moc,
Kupčáci.
Oklikou do Pařezu
Tak sice zněl název akce, v tom hicu však nikdo
nešel oklikou, všichni přímo. I tak bylo posezení
příjemné, umocněné dobrým jídlem a pitím.
Lázeňské bubnování s humorem
Bubeníci se v rámci svých možností přemístili
do BRC, kde nás již očekával náš oblíbený guru
pan Matýsek. Někdy sice skřípal rytmus, toto
však bylo přijímáno s pochopením a srandy bylo
požehnaně. Děkujeme, pane Jiří. Posléze jsme
se kousek posunuli k Sestřičkám, kde pohodové
odpoledne pokračovalo.

Program na září
Zdravotní cvičení
skupina I - úterý 9:00–11:00
skupina II - čtvrtek 9:00–10:00
Posezení U Sestřiček přišlo po bubnování vhod
Do Kunčic pod Stolovou
Jen ti vedru odolní absolvovali tříkilometrovou
trasu od transformátoru na Horní Čeladné do
osady Pod Stolovou, zde jsme se posilnili v tamní
kolibě a pokračovali pěšky dalších pět kilometrů
až domů. Vzhledem k okolnostem docela slušný
výkon.

Posezení v klubovně, společenské hry
úterý		
15:00–17:00
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé
prodloužené prázdniny

zářijové akce
Ostravice: Golf

čtvrtek 1. 9., 14:00
Akce se koná před vydáním zpravodaje.

Sešli jsme se Na Rozcestí
Tentokráte většina zúčastněných zvolila cestu do
zmíněné restaurace „okruhem Anny Trefilové“
s využitím „zkratky Kristy Černé“. Méně zdatní
došli přímo a po dojemném přivítání „chodičů“
jsme si všichni užívali příjemné posezení na
terase.
Pár slov závěrem
Přes všechny problémy této doby přeji všem
pěkné září a buďte zdrávi.
Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 2010
najdete na www.senioriceladna.cz.
Petr Bernady

Ještě letní cesta do Pstruží
čtvrtek 8. 9., 14:30

Společná vycházka do naší oblíbené destinace s občerstvením v restauraci Vlčárna. Sraz
v 14:30 před DPS, návrat dle situace.

Po letech k Ogarovi

čtvrtek 15. 9., 14:00
Cílem výpravy je Pivovarská hospůdka u kunčického nádraží. Sraz pěších je ve 14:00 před
DPS. Méně zdatní mohou busem ve 14:40
z náměstí (zastávka Skalka nebo Rozcestí k žel.
stanici). Zpět lze pěšky, busem ze Skalky (17:34)
nebo vlakovou náhradní dopravou.

Šlechtic jazyka Vladislav Vančura
čtvrtek 22. 9., 15:00

Pořadem k 80. výročí úmrtí tohoto velikána,
rodáka z Háje ve Slezsku, nás budou provázet dámy Olga Szymanská a Jana Klečková.
Vstupné dobrovolné.

Setkání na zahradě
čtvrtek 29. 9., 16:30

Společné posezení seniorů z Čeladné
a Zubrohlavy na zahradě hotelu Yura. Nebude
chybět dobrá večeře, cimbálovka, harmoniky
a přátelská atmosféra. „Kluboví“ nechť nahlásí
účast Petru Bernadymu (do 16. 9.), ostatní na OÚ.

Sraz před okružní cestou Na Rozcestí

Odpoledne s Vláďou
čtvrtek 6. 10., 15:00

Hudební odpoledne ještě ke Dni seniorů,
k poslechu a tanci hraje a zpívá náš oblíbený
bard Vladimír Volek z Val.Meziříčí. Vstupné se
nevybírá.

V případě nepříznivého počasí v některý
z výletních čtvrtků bude dle zájmu posezení
v klubovně.
Tradiční prázdninové bubnování s panem Matýskem

Náš bubenický guru v detailu
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slovo ředitelky

Nemoc podle rozvrhu
Jiří Kapsa

základ života

„Všichni jste chodili
do školy a víte, že
škola je blahodárná
instituce. Studenti
však vidí školu jako
kolbiště, kde utlačovaný lid studentský
vede nesmiřitelný boj proti panující kastě
kantorů. A toto bohatýrské klání, které
trvá od nepaměti, je obsahem našeho filmu
Škola základ života.“
Ze stejné komedie z roku 1938 pochází
i tato rýmovačka:
„Kdo se učí, ten vše umí,
i když tomu nerozumí.
Úspěch čeká pouze borce,
zná-li poučky a vzorce.
Befelemepeseveze
lezelezepoželeze,
metan, etan, propan, butan,
brontosaurus, orangutan.
Rovnoběžka, tečna, sečna,
plus do mínus nekonečna.
Narýsujte k tomu rychle
průsečík a průmět krychle.
Tangens, kosinus a sinus
na druhou, plus a mínus,
hyperbola, parabola –
ZÁKLAD ŽIVOTA JE ŠKOLA!“
Škola je velmi vděčné téma. Příběhy ze
školního prostředí byly, jsou a budou zpracovávány (nejen) filmaři, a nám, vděčným
divákům, jsou trvale zdrojem zábavy i poučení a připomínkou jiných časů. Díky filmům navštěvujeme jiná desetiletí i staletí,
sledujeme, jaké tehdy vládly „móresy“, zvyky, způsoby učení a práce apod.
Ve všech časech mají školy společné jedno
– denně se v nich scházejí žáci s učiteli.
Žáci mají povinnost naučit se pro život
co nejvíce znalostí a dovedností. Jsou plní
energie, očekávání, zvídavosti, představ
a přání.
Učitelé mají povinnost naučit žáky pro život
co nejvíce znalostí a dovedností. Naplňují je
představy, obavy, očekávání a přání.
I já mám na začátku školního roku přání.
Sobě i všem ve škole přeji to nejdůležitější
– klid na práci. A kdybych náhodou narazila
na zlatou rybku, určitě bych využila všech
tří přání. A co by si od zlaté rybky přáli moji
kolegové? Přečtěte si v anketě, v níž se Vám
zároveň zaměstnanci školy představí.
Vítejte ve školním roce 2022/2023!
Jana Satinská
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Ententýky, dva špendlíky, nepůjdu dnes do matyky,
píšem totiž prověrku, jsem tak sotva na čtverku.
To se radši hodím marod, tak to přeci dělá národ,
řeknu, že mě bolí v uchu, podpis mámy mám tak v suchu.
Enyky, benyky, kliky bé, hodím školu za sebe,
čeština je strašná věda, dneska diktát, třikrát běda!
Radši zapnu počítač si, zapařím si jaksepatří,
omluvenku jistí máma, máme taky ombudsmana.
Na co každý naříká, jmenuje se fyzika,
z té si asi hodím mašli, kdepak pavědu tu našli?
Právě dneska zkouší se, pětka jistá vznáší se,
doma zůstat bude lépe, zimnice už se mnou klepe.
Angličtina jakbysmet, přešla mě chuť na oběd,
špatně je mi ze slovíček, až mi slzy kanou z víček.
Dneska prostě nemůžu, k nemoci si pomůžu,
na podpis mám doma tetu, diagnózu stáhnu z netu.
Tak si žiju sen svůj velký, bezmocné jsou učitelky,
od září do velké noci rozvrh řídí mé nemoci.
Když vydržím ještě chvíli, přejde rok a budu v cíli,
na prázdniny, to už vím, konečně se uzdravím!

Školní poradenské pracoviště
Jak dětem usnadnit návrat do školy?
První dny ve škole mohou být pro některé děti velmi náročné. Co s tím jako rodiče
můžeme dělat? Primární je dětem pomoci se na tuto změnu dobře připravit.
Začněte s dětmi o návratu do školy mluvit
Povídat si o tom, kdy a jaké věci se pravděpodobně
stanou, pomáhají dítěti pochopit svět kolem sebe
a tak se cítit více v bezpečí. V čem se budou školní dny
lišit? V praktické rovině včas projděte školní tašku
a vytvořte seznam věcí, které bude třeba obstarat.
Buďte emočně k dispozici
Uznejte jakékoliv pocity, strachy nebo starosti, které dítě vyjadřuje. Ujistěte jej, že jsou zcela přirozené
a že jste tu pro něj.
Pomozte dětem zorientovat se v čase
Nakreslete trhací kalendář, kolik dní ještě zbývá
do začátku “školy”. Napište a na ledničku vyvěste
harmonogram školního dne. Několik dní předem
postupně přizpůsobujte budíčky a večerky
obvyklému školnímu dni.
Soustřeďte se na to, co děti mohou ovlivnit
Pomozte mu soustředit se na přítomný okamžik a na
to, co má pod kontrolou a může ovlivnit. Jako protipól
tomu, co v jeho rukou není a výrazně jej znejišťuje.
První školní den si dopřejte více času než obvykle
Čas může být významný stresor. Naplánujte vše
s větší časovou dotací. Věnujte pozornost tomu, že
z domu odcházíte včas. Pokud můžete, skončete
svůj pracovní den o něco dříve, ať máte prostor na
cokoliv, co si dítě ze školy přinese.
Ve dvou jde všechno líp
Pokud první den školy potká vaše dítě svého
oblíbeného kamaráda již před školou, bude se první
okamžiky cítit mnohem jistěji.

Ve třech ještě lépe
Vzalo by si rádo do školy oblíbeného plyšáka,
talisman, náramek pro štěstí nebo knížku?
Pusa na rozloučenou
Pro některé děti může být těžké se od rodičů odloučit. Uznejte jejich pocity - chápete, že to je těžké.
Upozorněte na známé situace, či kamarády,
o kterých víte, že by se na ně vaše dítě mohlo do
školy těšit. Když se s nimi loučíte, řekněte, kde
a kdy se s nimi zase po škole uvidíte.
Až se s dětmi rozloučíte, udělejte si čas pro sebe
I váš nervový systém se potřebuje zastavit a zorientovat.
Naslouchejte dítěti, až se vrátí ze školy
Vytvořte příležitost - třeba procházka cestou ze
školy, společná příprava večeře - kdy si s dítětem
popovídáte, jak se během dne mělo. Každé dítě je
jiné a bude školní realitu prožívat jiným způsobem.
Dejte dítěti i dostatek vlastního prostoru zážitek
zpracovat
I když to nemusí být na první pohled vidět, dítě
potřebuje prostor nové podněty integrovat. Což se
děje ve chvílích klidu a bezpečí.
Nemějte příliš velká očekávání
Socializace i návrat ke každodenním zvyklostem
potřebují svůj čas. Je zcela přirozené se někdy cítit
zahlceně. Pomáhá zpomalit.
Zůstaňte přítomní, klidní a trpěliví.
centrumlocika.cz, připravila MM
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Fotoreportáž ze zahájení školního roku

První chvíle ve škole, respektive sportovní hale...

a první dárek od obce, který se bude fakt hodit.

Poprvé ve školní lavici...

...a hned první úkol!

První boj o pozice...

...a první dívčí válka. Vítejte ve škole, naši milí prvňáčci!
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Ředitelka Základní školy Čeladná Jana Satinská:

Škola o prázdninách: dětský smích i práce
Čeladenská škola patří k nejprestižnějším a nejlépe vybaveným v regionu, ale neusíná na vavřínech.
I letos o prázdninách ve spolupráci s obcí přichystala novinky, které zpestří výuku dětí. O tom, co
se ve škole dělo v červenci a srpnu, ale hlavně o tom, co děti čeká v novém školním roce, jsem si
povídal s ředitelkou školy Janou Satinskou.
Jak jste prožila prázdniny?
Velmi příjemně. S rodinou na výletech, na
zahradě a samozřejmě taky v práci, protože
prázdniny se ředitelky moc netýkají. Náplň
mých dnů je pořád stejná, ať už je svátek
nebo pátek, prázdniny nevyjímaje. Jenom
těch chvil s rodinou bylo více.
velká prázdninová investice
Přichystala škola pro děti nějaké novinky?
Je jich několik, ale jedna opravdu velká.
Z původní učebny fyziky a chemie jsme vybudovali dvě nové třídy a v jedné z nich vznikla
přírodovědná učebna. Na její vybavení jsme
vloni získali peníze z výzvy vyhlášené MAS
Frýdlantsko-Beskydy. Podali jsme projekt
s názvem Poznávám přírodu – poznávám
svět i sebe, žádost byla úspěšná a získali
jsme 360 tisíc.
Co jste za ně pořídili?
Stačilo to na kompletní moderní vybavení nové učebny, aby byla pro děti příjemná
a zároveň aby poskytla příležitost pro
atraktivní výuku. Třída je teď řekla bych luxusně vybavená novým nábytkem, nástěnkami, pomůckami pro výuku přírodovědy od
běžných modelů až po výukové programy.
A třešničkou na dortu je terárium, které
umožní přirozený kontakt dětí s živou přírodou.
Ale mluvila jste o dvou učebnách.
Ano, posunuli jsme příčky mezi učebnou
a kabinetem a tím vznikly dvě nové učebny standardních rozměrů. V té, kde vznikla přírodovědná učebna, se budovaly nové
elektrické rozvody a moderní osvětlení, ale
i nová podlahová krytina, hygienický koutek,
parapety…
Jinými slovy – léto bylo docela pracovní.
To zdaleka není všechno. Už v červnu
jsme začali pracovat s paní Dudovou ze
specializované firmy HRAT, která působí
v oblasti regionálního rozvoje a dotačního
managementu,
na
obsahu
záměru
strategického projektu reagujícího na výzvu
ITI Ostrava, což je Integrovaná teritoriální
investice ostravské metropolitní oblasti.
Pokud bude náš projekt úspěšný, získá
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Více hlav, více rozumu!

škola hodně peněz na vybavení nové učebny
nejmodernějšími technologiemi z oblasti
ICT. Projekt jsem nazvala Virtuální realita
a robot – moji noví kamarádi. Ten název byl
můj jediný samostatný počin, pak už jsme
pracovali v týmu Dudová, Dudková, Bražina,
Lukša, Michna, Satinská. A bylo to o nervy,
protože výzva byla vyhlášená 13. června
s uzávěrkou 4. července, takže jsme měli co
dělat.
Po odeslání projektu asi přišla řada
na tradiční prázdninovou údržbu.
Letos to bylo méně příjemné než obvykle –

čekala na nás nutná oprava potrubí. Je to
marné, budova školy je stará pětačtyřicet
let a je třeba počítat s únavou materiálů.
Museli jsme vyměnit dvě prasklá svislá odpadní potrubí a opravovala se i vnější kanalizace u jídelny.
Takže práce „jako na kostele“.
Ano, a to jsem nezmínila běžnou údržbu,
která probíhá každoročně. Ale škola žila
nejen prací, i o prázdninách sloužila dětem.
Vychovatelky ze školní družiny pro ně připravily dva úžasné příměstské tábory, dva
týdny využívali školní prostory a stravování
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mladí fotbalisti, další týden byl v režii paní
Majerové a jejích malých tanečnic.

tečného učiva, abychom děti učili to, co je
opravdu důležité.

loňské vzpomínky? covid i válka
A když se ještě ohlédneme zpátky: Jak
s odstupem hodnotíte uplynulý školní rok?
Raději nevzpomínat. Poslední nepříjemná
proticovidová opatření skončila 14. března,
pak byly týden jarní prázdniny a od 21. března se staly žáky naší školy děti z Ukrajiny,
takže to bylo opravdu náročné. Zároveň
jsme zjišťovali, jak velké škody napáchala
dlouhodobá nepřítomnost žáků ve škole,
vypadnutí z kolektivu, naučených a zautomatizovaných pracovních návyků... Zjistili
jsme, že škody jsou větší, než jsme čekali,
a bude nás všechny stát hodně sil je jakž
takž napravit. Válka na Ukrajině a její následky nám taky hodně zkomplikovaly život.

A co finance? Média nás teď zásobují
zprávami, že školy vzhledem k cenám
energií nebudou mít peníze na provoz.
Jak je to v Čeladné?
My jsme nikdy neměli problém s úhradou
nákladů za energie, protože obec jako náš
zřizovatel se o své školy stará a dělá všechno pro to, aby děti trávily čas co nejkomfortněji. Takže upřímně – já ceny energií
neřeším, o to se stará obec. Samozřejmě
šetříme, neplýtváme, zvláště v této době je
to logické, ale tak jsme se chovali vždycky.

Přinesl uplynulý školní rok i nějaké
příjemné chvíle? Na co budete vzpomínat?
Na radostné a spokojené tváře dětí při
akcích, které byly dva roky zapovězeny.
co se chystá letos
A teď k plánům na letošní školní rok:
Jaký bude?
Odpověď bych znala, kdybych měla křišťálovou kouli. Samozřejmě sestavujeme plány,
ale jestli se nám podaří je zrealizovat, to se
uvidí.
Co konkrétního žáky čeká – už plánujete
nějaké akce, soutěže?
Akcí a soutěží jsme mívali každý rok
požehnaně a po covidovém výpadku je
plánujeme znovu. Začínáme už 9. září –
s vítězným družstvem obvodového kola
vědomostně branné soutěže Wolfram
jedeme na krajské kolo na Libavou.
Z větších akcí připomenu aspoň literární
soutěž Kalusův kalamář, vánoční koncert,
karneval, výtvarnou soutěž O pohár
čeladenské ovečky, atletický trojboj… Těch
akcí je skutečně hodně.
Čekají žáky i nějaké změny v rámci
systému výuky?
Žádnou revoluci nechystáme, hlavním
cílem je dostat se zpátky do zažitých kolejí, aby byla výuka kvalitní. Největší změna
proběhla už vloni, když MŠMT v lednu 2021
vydalo nový Rámcový vzdělávací program
a stanovilo, že si podle něj mají školy
upravit své vzdělávací programy do roku
2023, respektive pro druhý stupeň do roku
2024. My jsme vše zvládli hned na jaře 2021
a teď už jedeme podle nového systému,
který zahrnuje hlavně navýšení hodin informatiky, aby byli žáci i učitelé připraveni
na případnou distanční výuku v budoucnu.
Zároveň jsme zapracovali na redukci zby-

inflace kvalitu výuky neovlivní
V souvislosti s růstem nákladů a inflací
se možná zvýší počet rodin, které budou
potřebovat pomoc. Některé rodiny možná
nebudou mít na zaplacení obědů pro děti…
O obědy zdarma mohou rodiče požádat stejně jako dříve dvakrát ročně. Vždycky je včas
upozorňujeme a vyzýváme k využití této
možnosti. Několik let poskytuje peníze na
obědy našim dětem z rodin v hmotné nouzi společnost Women for women. Pokud je
třeba další pomoci, vždycky dosud pomohl
zřizovatel. Sledujeme i nabídky nadací…
Když jsme u peněz: Ve společnosti sílí
diskuze o pomoci Ukrajině. Čeladenská
škola se v tom v minulých měsících hodně
angažovala, měli jste taky dost žáků
z Ukrajiny. Jak to bude v letošním školním
roce?
Pokud jde o žáky z Ukrajiny, hlavní problém
je v jazykové bariéře. Těžko je můžeme plně
začlenit do běžné výuky, když nerozumí

česky. Vloni jsme měli dvě ukrajinské
asistentky – jednu pro malé děti, druhou pro
ty starší z druhého stupně. Organizaci výuky
jsem řešila především s ohledem na naše
žáky, kteří potřebovali po distanční výuce
co nejvíce pozornosti a co nejméně rušivých
podnětů. Co bude letos, nevíme. Pár
ukrajinských dětí z loňska pravděpodobně
přijde, noví žáci se během prázdnin
nepřihlásili.
Co pedagogický tým – obměnil se nějak?
K malým změnám došlo, odešly čtyři učitelky. Hlavním důvodem jejich odchodu je
ekonomická krize. Když má člověk na výběr, zda bude denně dojíždět autem dvacet
a více kilometrů nebo mít pracovní místo
tam, kam dojde pěšky, je to pochopitelný
důvod. Dalším důvodem jsou pak i malé
děti. Všichni zaměstnanci školy se čtenářům zpravodaje představují stejně jako
v minulých letech v malé anketě, včetně
dvou nových učitelek a dvou učitelů.
V době, kdy tento rozhovor chystáme,
se připravujete na zahájení školního roku.
Co řeknete prvního září dětem?
Že jsme se na ně těšili, že je čeká zajímavý
školní rok a bude nám společně hezky.
A jaké poselství máte pro učitele?
Že jsme výborný tým a je mi velkým
potěšením spolupracovat s nimi.
Vladislav Sobol

Pestík nebo blizna? Kdopak se v tom vyzná! Už jenom dva dny do zahájení, máme co dělat, aby
byla nová přírodovědná učebna pro žáky připravená.
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Rybičko zlatá, přeju si...
Anketa učitelů, vychovatelů, kuchařů a dalších zaměstnanců ZŠ Čeladná
Rybičko zlatá, přeju si
mít vrásky smíchu u pusy
a písničky a zpívání
a klid na tichý dívání
a čtení knížek schovaných
na sladké chvíle před spaním,
mít třistapětašedesát
dnů štědrých každý rok
Hana Zagorová / text Jan Krůta

A co si přejí naši učitelé a vůbec všichni
zaměstnanci školy?

Mgr. Barbora Dudková
zástupkyně ředitelky,
metodička ICT, vyučující M
Milá rybko, přeji si:
1. Klidný školní rok, tím myslím takový, jaký býval kdysi
- bez karantén, bez „speciálních operací“,
ideálně se stabilními dodávkami elektřiny,
plynu a stabilním připojení na internet.
2. Dostatek nápadů a otevřenou mysl, aby
hodiny bavily žáky i mě samotnou.
3. Přeji si další tři přání.
Mgr. Rita Weselowská
TU II. třídy
Zlatá rybko,
přeji si školu bez distanční
výuky, třídu plnou veselých,
zvídavých a zdravých žáků
a spokojené rodiče.
Mgr. Darina Timková
TU IV. A
Teplo, jak v srdci, tak
i ve třídě, zejména během
zimních měsíců.
VP
Před začátkem něčeho nového má člověk
vždy mnoho přání a předsevzetí, ale jejich
realizaci už často nemá ve svých rukou.
Přesto věřím, že nový školní rok bude přinášet užitek a radost nejen žákům, ale
i jejich zákonným zástupcům a samozřejmě
i nám – vyučujícím a dalším zaměstnancům školy...
Mgr. Gabriela Knolová,
TU VII. třídy, vyučující Z, TV
1. Spokojené žáky a rodiče.
2. Méně školní byrokracie.
3. Všem hodně zdraví.
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Mgr. Lukáš Kovář
TU IV. B, vyučující HV
Milá zlatá rybko, přál bych si,
ať jsou všichni lidé na sebe
milí a ať více myslí na matičku zemi, aby si zachovala
všechnu svou krásu.
Ing. Jiří Kapsa
vyučující M, informatiky, technik ICT
„Chci ženicha, a peníze! Hodně peněz!
Dělej!!!“ – to si přála Marfuša v Mrazíkovi.
Já se budu držet více při zemi, i když peníze
by při současném stavu energetické burzy
obzvlášť bodly.
Vstoupil jsem do věku, kdy už je třeba
myslet na vlastní zdraví, tak si přeji, ať mi
ještě chvíli vydrží, i když už teď není stoprocentní. V této souvislosti si přeji hlavně to,
ať se nedám „vytočit“ od drzounů, kterých,
bohužel, přibývá čím dál více, protože děti
už nejsou vychovávány k respektu a úctě
tak, jak to bývalo v minulých generacích.
To by mi jako přání celkem stačilo, protože
jinak už mám všeho dost.
Mgr. Lucie Rečková
vyučující AJ
Přeju si, aby letošní školní
rok proběhl obyčejně – normálně. Bez covidových uzávěrek, bez roušek. Abychom
všechny překážky překonali a dosáhli svých
cílů.
Mgr. Martina Zemanová
speciální pedagog
Rybičko zlatá, přeju si:
Abychom se setkávali s žáky ve škole opět
v příjemné a vstřícné atmosféře.
Aby se žáci zase těšili na naši výuku, která
je jim šitá na míru jako šatičky od nejlepší
švadleny.
Aby děti dokázaly otevřeně mluvit o svých
potížích, které je trápí, a my jim mohli
poskytnout včasnou intervenci.
Mgr. Jaroslava Traganová
TU III. třídy
Přeju si třídní kolektiv, který se nám společně podařilo utvořit v minulém školním
roce. Zdravé, šťastné a spokojené žáky,
empatické rodiče. Dostatek elektrické
energie a plynu. Svět bez válečných konfliktů.

Ing. Petr Bajnar
vyučující F, Ch, M
Doba, ve které žijeme, se
rychle mění. Prudké změny
na nás všechny kladou velké
nároky. Přál bych si, abychom
i my všichni na naší škole, učitelé i žáci, přešli tyto změny se ctí. Uchovat si co nejvíce
lidskosti, nepropadat přílišnému stresu
a také nezapomínat na humor, díky kterému
můžeme vidět věci z nadhledu.
Mgr. Radmila Závodná
TU V. A
Zlatá rybko, přeji si veselé
a učenlivé žáky, spokojené
rodiče a hlavně zdraví pro
všechny, aby nás nepostihly
další epidemie s distanční výukou.
A kdybych mohla mít ještě jedno přání, tak
aby se mohli naši ukrajinští spolužáci vrátit
do své země v míru.
Kdyby se alespoň něco z toho splnilo, byl by
to úžasný školní rok.
Mgr. Jarmila Javůrková
TU I. třídy
Rybičko malá, přeju si... 1. Klid a pohodu
pro práci 2. Zdraví a spokojenost všem
žákům i zaměstnancům školy.
Mgr. Jana Kordeková
TU IX. třídy, vyučující RJ a Př
Jako současná třídní učitelka IX. ročníku si
přeji, aby se všem žákům této třídy podařilo
zdárně dokončit povinnou školní docházku,
úspěšně složit přijímací zkoušky a dostat
se na vysněnou střední školu. Přeji jim, aby
si v posledním roce užili svou nově zrekonstruovanou třídu a poslední rok byl pro ně
plný nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Michaela Mohylová, vyučující NJ a AJ,
metodička primární prevence
„Nepřej si, aby to bylo snazší; přej si, abys
byl lepší.“
Žákům, učitelům i rodičům přeji pohodový
začátek a úspěšný školní rok 2022/23.

Mgr. Lenka Mikesková
TU VII. třídy, vyučující ČJ a D
Rybičko zlatá, přeji si dostatek zdraví pro žáky, pro
nás pedagogy a samozřejmě
pro všechny, kteří se budou
společně podílet na co nejlepším dalším
školním roce na naší škole.
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Hana Horáková
asistentka pedagoga
Ať nám nezkolabuje humor,
trpělivost, naděje a internetová síť a taky vlaky, autobusy
a jiná vozidla či přibližovadla
nechť jezdí bez výluk, zpoždění a jiných
nehod.

Pavla Oślizlok
asistentka pedagoga
Rybičko malá, přeju si to co
si přál rybář od zlaté rybičky,
když mu chtěla splnit 3 přání,
za to aby ji pustil na svobodu.
Poprvé prosila, ale rybář si stál za svým, že
musí nakrmit rodinu.
Podruhé prosila, že nebude litovat a splní
mu cokoli.
Ani tady se ještě rybář nedal přesvědčit
a odpověděl: „Ne, ne, už si tě představuji na
másle a na šalvěji.“
Potřetí rybka prosila, ať to opravdu promyslí. A tak rybář nakonec vyslovil 3 přání:
„Přeji si, aby všichni lidi na světě byli zdraví,
aby byli všichni šťastní a aby všichni lidi na
světě byli bohatí!“
Rybička chvíli mlčí, lehce si oddychne
a šeptem odpoví: „Hm, tak jo, rybáři na
šalvěji a na másle…“
To si přeji od srdce pro všechny, co nemají
to štěstí.

Patricie Vránová
asistentka pedagoga
Rybičko zlatá, přeju si, aby
nás v tomto školním roce nezasáhl covid a s ním spojená
distanční výuka. Abychom
se tady všichni ve zdraví potkávali a prožili
hezké chvíle.

Anna Marková
asistentka pedagoga
Rybičko zlatá přeju si, ať
máme poklidný školní rok,
zdraví, úsměv na tváři.
Žákům přeju, ať si můžou užívat školní akce, které je moc baví.

Ing. et Mgr. Hana Kabatová
TU V. B
Rybičko zlatá, přeju si
v nadcházejícím školním
roce, abychom všichni byli
zdraví, šťastní a vzájemně si
rozuměli a obohacovali se.

Petra Jurečková
vychovatelka
Přeji si abych, na konci školního roku mohla říct
s úsměvem na rtu a s hlavou
vztyčenou: „Stálo to za to.“

Bc. Martina Marková
vedoucí vychovatelka
Rybičko zlatá, přeju si:
V družině mít pohodu,
hlavně žádnou nehodu,
stálý úsměv na tváři
a nápady, co dětské oči rozzáří…

Radka Křesálková
vychovatelka
Vyhrát ve sportce milion a už
nikdy nepracovat…

Miluše Madryová
sekretářka
Přála bych si úplně sobecky do dalšího
školního roku víc vlastního vnitřního klidu,
abych ještě nějakou chvíli dokázala být užitečná a úplně se nezcvokla. Ale protože na
zázraky už nějaký ten pátek nevěřím a vím,
že „jaké si to udělám, takové to mám“, tak
se svého přání vzdávám a budu se snažit
sama.

Ivana Huserová
vedoucí ŠJ
Do nového školního roku si přeji hlavně
hodně zdraví, a to přeji i všem strávníkům,
bez zdraví totiž nemáte vůbec nic!

Magda Olívková,
školní kuchyně
Do nového školního roku si
přeji zdraví, to je na prvním
místě a taky slušnost mezi
lidmi.

Jana Sochorová
školní kuchyně
Do nového školního roku
si přeji hlavně pro všechny
pevné zdraví.

Edita Kurečková
správní zaměstnanec
Přeji si pro všechny zdraví,
štěstí, hodně úspěchů, pěkné
vztahy na pracovišti, tolerantní rodiče a žáky.

Iveta Šamajová
správní zaměstnanec
Pedagogům přeji pevné nervy
s dětmi i s rodiči. Dětem aby
je učení bavilo a chodily do
školy rády.

Lenka Žaková
správní zaměstnanec
Všem přeji pěkný školní rok
bez jakýchkoliv překážek.

Kamila Pokorná
správní zaměstnanec
Přeji všem, ať se od září na
chodbách, ve třídách, v jídelně i na záchodcích této školy
potkávají s úsměvem na tváři.

Evžen Brus
školník „na dopoledne“
No, hlavně, aby se dětem
líbilo ve škole a měly ji rády.

Petr Komenda,
školník „na odpoledne“
Souhlasím s Evženem a navíc, aby i rodiče byli spokojeni.

Kateřina Hlostová
školní kuchyně
Do nového školního roku přeji
všem, zdraví, lásku a pohodu.

Ivana Toflová
hlavní kuchařka
Do nového školního roku přeji
hodně spokojených strávníků
a pohodu v kuchyni a celé
škole.
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Prázdniny s cestovatelským deníkem
Kluci a holky už sedí v lavicích a prázdniny jsou již minulostí. Určitě první školní dny budou patřit
vzpomínkám na prázdniny a tak se i my nyní společně ohlédněme.
Školní družina v letošním roce připravila pro děti
dva příměstské tábory. Prázdniny s kouzelným
sluchátkem jsme představili v minulém čísle
zpravodaje. V zářijovém zpravodaji přinášíme
krátkou fotoreportáž z prázdninového týdne, jehož
tématem bylo Tajemství cestovatelského deníku.
A co jsme pro čeladenské školáky připravili?
• workshop s indiány
• rýžování zlata v Čeladence
• kino
• cestování po dětských hřištích a hernách
v okolí
• návštěva muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
• výlet na Bílou do dětského letního parku
• a spoustu dalších her, vyrábění, tvoření
a dovádění.
Letní prázdniny patří minulosti, nyní vychovatelky zaměstnává příprava pestrého programu
pro odpolední činnosti ve školní družině. Ale už
pomalinku v hlavě spřádají plány na ty příští letní
prázdninové tábory.
Mar.

Tahle parta pátrala po tajemství cestovatelského deníku

Tuhle kšiltovku nikde nekoupíte - co kus to originál

Cestovatel... se nesmí bát deště

Byli jsme na skok i v Itálii na špagety

Vyzkoušeli jsme i vodní cesty
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Nakoukli jsme k indiánům...

...a o jejich životě jsme si povídali se zajímavým hostem

Muzeum Frenštát pod Radhoštěm a dotyky beskydské přírody

Vyzkoušeli jsme si rýžování zlata

Cestovatel musí mít sílu a odvahu

Po náročeném cestovaní přišla na řadu i relaxace

Vinettou by z nás měl radost
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MŠ Krtečkova

Rozloučení s předškoláky
Tak už nám školní rok 21/22 skončil. Po dvou covidových létech si děti naplno užívaly
množství hraček, vybavení nových zahrad, hrály si ve vedlejší budově, absolvovaly
několik výletů, divadelních představení, výukových programů, setkání s rodiči, lyžařský a plavecký
kurs a tím vším se nenásilně připravovaly na vstup do ZŠ. Přejeme všem hodně úspěchů a hezký
začátek nové části života!
Kolektiv MŠ Krteček

Tohle jsou noví prvňáčci, ať se jim ve škole daří

Kája, Maty, Sebík jako hlídka u přechodu pro mravence. A důkaz, že
mravenci přes přechod opravdu chodí!
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Děti ze Žabičky si užívají pohodu na zahradě

MŠ Krtečkova

Děvčata ze Žabičky Nella, Kačka a Ema vyrábějí včelí úl

Tomáš, Kája, Teo a Dominik vyplňují test o vývoji včely

Valinka testuje včelařské ochranné pomůcky

Klárka si vyzkoušela i ochranné rukavice. Nejsou trochu velké?

Děti ze Žabičky se učí pracovat a hrát si v malých i větších skupinách
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Dětský domov

Kluci z DD Čeladná si užili Cirkusový tábor
Děti z čeladenského dětského domova se pravidelně účastní akcí Duhy Zámeček, kde pro ně
dobrovolníci dlouhodobě připravují poutavý program. Celoroční zážitková pedagogika letos
vyvrcholila táborem v areálu Myšinec, který se tentokrát nesl ve znamení nového cirkusu.

Tábor byl součástí projektu „Vzdělávání cirkusem – Education by circus“, který realizuje spolek Cirkus trochu jinak. Na aktivity Duhy Zámeček pro
dětské domovy přispívá i obec Čeladná.

S cirkusem a zábavou se děti vypravily i do domovů pro seniory

Cirkusová výzdoba aneb Lukášovy grafiťácké pokusy

Populární „šedesátka“ neboli 60minutový běh. Vlevo Erik krátce po startu, uprostřed vysmátý Sebík a vpravo vítěz starší kategorie Marek.
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Křížovka o ceny

Odměna pro luštitele: krásná kniha o historii Čeladné
Tajenka z minulého čísla: ZVEME VÁS NA SEDMÝ ROČNÍK FESTIVALU LADNÁ ČELADNÁ. Knihu získává Patricie Stonawská. Dnes opět hrajeme o historickou knihu Petra Anderle. Odpovědi se jménem a adresou posílejte na OÚ Čeladná nebo na e-mail zpravodaj.celadna@seznam.cz.
AUTOR:
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120 LET ČELADENSKÝCH LÁZNÍ 1902-2022 (2)
Sto a dvacet let. Za tu dobu se z místa, které se ničím neodlišovalo od okolní krásné, ale pro život
člověka tvrdé krajiny, stal klenot Čeladné a celých Beskyd. Neuvěřitelnou proměnou prošlo díky
shodám mnoha náhod, ale především díky ideálům a houževnatosti lidí, kteří tady nechali kus
svého života. Nabízíme čtenářům příležitost na chvíli zpomalit a začíst se do příběhů osobností, bez
kterých by Čeladná nebyla Čeladnou.

VZNIK SPOLKU
Zakladatel „Lázní Skalka“ MUDr. Jan May
nepřijel na Ostravsko nepřipraven. Během
pražských studií předsedal několika studentským spolkům a přesvědčil se o jejich
prospěšnosti. U vědomí si toho, jak náročný úkol (vybudování lázní) si předsevzal,
byl přesvědčen o tom, že bez aktivit občanských to nepůjde.
A tak uprostřed práce s budováním lázní
sedá ke stolu a píše
stanovy
budoucího
spolku a návrh na jeho
registraci.
Ačkoliv
návrh na registraci
spolku podal již koncem roku 1902, teprve
8. února 1903 byl spolek policejně povolen. A na ten den svolal doktor May první valnou hromadu spolku, který
se tehdy nazýval „Okrašlovací a zalesňovací
spolek pro Velké Kunčice, Čeladnu a okolí“.
Již tehdy na sklonku roku předešlého
se mu přihlásilo několik desítek zájemců
o členství. A 8. února 1903 se na ustavující schůzi sešly čtyři desítky členů. Vybrali
mezi sebou neuvěřitelných 11 145 korun
na podporu činnosti. Předsedou byl jednomyslně zvolen jako iniciátor MUDr. Jan
May. Na snímcích průkaz člena a legitimace
člena. V předsednické funkci se postupně
vystřídali významní místní podnikatelé a lékaři. Bohužel existence spolku byla úředně
a v podstatě násilně ukončena v roce 1951.
Spolek byl obnoven dne 24. února 2010 pod
názvem Okrašlovací spolek Rozhledna.

Průkaz člena
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houslista Jan Kubelík, hudební skladatel
Ondříček, o nezapomenutelné večery se
postaraly i pěvkyně z ostravských divadel.
VŠE DOVRŠIL STANKO VRÁZ
RÁJEM MORAVSKÝM
Dnes tak trochu zapomínaný Josef Kramář
v roce 1870 založil v Olomouci se svým
zetěm Karlem Procházkou (1840–1878)
Národní tiskárnu Kramář a Procházka,
která se na dlouhá desetiletí stala centrem
českých žurnalistických a spisovatelských
počinů. V archivech knihoven najdeme
stovky periodik a knih, které mají v rubrice
vydavatel uvedeno Kramář a Procházka,
Olomouc. Bylo tomu tak i dávno poté, kdy
oba zakladatelé odešli na onen svět.

Legitimace spolku

NOVÉ STŘEDISKO KUTURY
Jak to doktor May udělal, to se můžeme pouze dohadovat. Každopádně byly jeho aktivity
úžasné. Výtvarníkům bratrům Jaroňkovým
nabídl v prostorách lázní ateliér. Za nimi přicházeli další, zejména básník Josef Kalus
z Čeladné. S ním pak přišli spisovatelka
Růžena Svobodová, novinář Dostál Lutinov,
spisovatel František Horečka, malíř
Břetislav Bartoš, kapelník vojenské hudby
z Petrohradu Hanek Vojáček, literáti Sigmund Bouška, Jan Havlas, Dušan
Makovický a jiní.
Z Ostravy povolal činovníky Moravského kola spisovatelů, kteří zde dostali
prostor pro schůzování.
A tak přijížděli Vilém
Mrštík, Edgar Sokol,
Jeřábek, Metoděj Jahn,
František Karas, Karel
Kálal, František Sokol
Tůma, Uher, dr. Martínek
a další. A také se koncertovalo a celý prostor lázní
byl provoněn hudbou –
občas vystoupil vynikající

Český novinář Karel Procházka, Kramářův
zeť v roce 1878 a Josef Kramář v roce 1895.
Josef Kramář sám je autorem několika
knih týkajících se historie Moravy. Padesát
let po smrti Josefa Kramáře, které vyšlo
na rok 1945, vydává Cyril Metoděj Metelka
jím upravené „Paměti vysockého lékárníka
PhMr. Jos. Kramáře“. Ve stejném roce vydává týž autor knihu „Půl století od smrti
nejzasloužilejšího vysockého starosty …Ph.
Mr. Josefa Kramáře a současně i Zdeněk
Hájek vydává titul „Památce Mr. Ph. Josefa
Kramáře (lékárník a kulturní pracovník)“.
Pro úplnost je třeba připomenout, že Cyril
Metoděj Metelka (22. ledna 1906 – 25. května
1993), rodák z Tříče u Vysokého nad Jizerou,
byl významný prvorepublikový žurnalista
(Týden horských okresů severočeských),
po roce 1945 se angažoval v zemědělském
tisku a ve třetím odboji proti komunistům.
Přes značnou perzekuci přežil velice kruté
jáchymovské věznění a dožil se i roku 1989.
A tím pádem i doby, v níž se zase o Josefu
Kramářovi psát mohlo. V roce 1999 vydává
Jana Novotná drobnou stať „Josef Kramář
a Vysocko polovině 19. století“, v roce 2010
pak v němčině: „Josef Kramář, Apotheker
und Bürgermeister“. V roce 2008 vydává
Josef Bílek publikaci „Libáňský starosta
PhMr. Josef Kramář“.

Historie

Miroslava Marie Procházková

Na autora, který podrobně zmapuje osvětovou a buditelskou činnost Josefa Kramáře
na Moravě, na toho svět (nejen Morava) ještě čeká. Navíc bylo by o čem psát, protože
v otcově činnosti pokračovala i jeho prvorozená dcera, manželka Karla Procházky.
Miloslava Marie Procházková, rozená
Kramářová, viz snímek nahoře (21. červenec
1844 Vysoké nad Jizerou – 23. duben 1923
Olomouc), byla známa jako česká redaktorka, vlastenka, autorka společenskovědních
prací a také překladatelka z francouzštiny.
Svými knihami se zasloužila o rozvoj turistiky na Moravě. V roce 1886 vydala například
u Karla Šolce v Kutné Hoře národopisnou
knihu „O důležitosti kroje národního“, v roce
1892 pak nádherné „Illustrované pověsti
Moravské“. Ty vyšly v otcově a manželově
tiskárně s hezkými ilustracemi Mikoláše
Alše (kapitoly O Radhošti, O Kotouči, O původci jména Kravařova aj.)
V roce 1900 vydala životopisnou knihu
o moravském vlastenci a buditeli P. Ignáci
Wurmovi „P. Ignát Wurm ve svém životě“. V roce 1905 vydává půvabnou knihu
„Naše Bezkydy“, jejímž ústředním tématem je mimo jiné činnost léčebného ústavu Skalka v tehdejších Velkých Kunčicích
pod Radhoštěm, který tehdy nesl název
„Sanatorium a vodoléčebné valašské lázně
Skalka“.

Téměř neznámá fotka zachycuje čeladenského slavíka Josefa Kaluse s jeho vnukem

Autorka se v tehdejších lázních několikrát
úspěšně léčila a v uvedené knize přináší
jako první autentické svědectví o tom, že při
své návštěvě lázní byl jejich okolím značně
uchvácen náš světový cestovatel Stanko
Vráz, který prohlásil, že „jest jen málo míst
na světě, kde by bylo nakupeno tolik půvabů a krás přírodních jako v tomto koutku
Valašska, jenž bezdůvodně nezove se Rájem
moravským“.
.
PETR ANDERLE

Stanko Vráz s dcerou
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Znamenití lékaři v českých zemích (22)
Kolega „bez promoce“ nouzově u doktora Vašíčka
ve Frýdlantu nad Ostravicí
„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

36

V roce 1961, kdy vyšla jedna z četných odborných knih doktora Zdeňka
Bruneckého (1915–1985) „Zlozvyky v dětském věku a jiné výchovné
problémy“, byl tento náš vynikající pediatr a genetik na vrcholu svých tvůrčích
sil. Bylo mu 46 let. Osm let předtím byl jmenován docentem pediatrie, v roce
1955 byl jmenován přednostou I. dětské kliniky v Dětské nemocnici v BrněČerných Polích. V roce 1959 byl jmenován mimořádným profesorem dětského
lékařství a v témže roce obhájil vědeckou hodnost CSc.
Život Zdeňka Bruneckého nebyl ovšem
v prvních a posléze v posledních fázích jeho
života jednoduchý. Tatínek Karel Brunecký
(1884–1953) pracoval jako úředník banky
Slavie v Brně a maminka Anna (1886–1976)
rozená Voříkovská byla učitelkou. Asi to
bylo dobře, protože Zdeněk Brunecký si
dubnu 1945 vzal za ženu Věru Rothovou, také
učitelku. Obecnou i střední školu vystudoval
v Brně, přitom byl jako Sokol velmi aktivním
sportovcem, jeden čas byl dokonce členem
reprezentačního družstva v odbíjené. V roce
1934 začal studovat na Lékařské fakultě
Masarykovy univerzity a současně studoval
i jazyky. Složil státní zkoušky z angličtiny
a z francouzštiny.
první zákaz od nacistů
Současně se započetím medicínského
studia pracoval i jako laborant na I. dětské
klinice Lékařské fakulty a studia úspěšně
zakončil v roce 1939. Jenže ouha – v tomto
roce uzavřeli nacisté české vysoké školy
a mladý lékař nemohl promovat. Navíc přišel
zákaz zaměstnávat mediky v nemocnicích
a tak se Zdeněk Brunecký dočasně
odstěhoval do Beskyd. Měl štěstí, že se stal
asistentem u vynikajícího a legendárního
obvodního lékaře ve Frýdlantu nad Ostravicí,
MUDr. Vladimíra Vašíčka. (1909–1983). Ten
byl v Beskydech opravdu legendou.
legendární beskydský lékař
vladimír vašíček
Jen pro upamatování, pár poznámek k životu
a práci Vladimíra Vašíčka. Měl na starosti
značně velký obvod až od slovenských hranic
(obec Bílá, Staré Hamry, Ostravice, celkem
142 čtverečních kilometrů a devadesát
roztroušených samot) a jako lékař dělal
všechno – rodil děti, trhal zuby, předepisoval
i brýle. Zdeněk Brunecký, ač o tři roky mladší,
se s doktorem Vašíčkem znal z brněnské
lékařské fakulty. Vladimír Vašíček byl již
během brněnských studií velmi úspěšným

MUDr. Vladimír Vašíček z Frýdlantu

adeptem chirurgie, pročež ho šéf brněnské
chirurgické kliniky profesor MUDr. Julius
Petřivalský (1873–1945) mermomocí chtěl po
promoci na „svou“ kliniku. Ale doktor Vašíček
měl mimo medicíny ještě jednu velkou lásku
– hory a konkrétně Beskydy. Takže přijímá
místo obvodního lékaře ve Frýdlantu nad
Ostravicí. A když byla potřeba zaměstnat
„kolegu bez promoce“, nastoupil Zdeněk
Brunecký u doktora Vašíčka jako asistent.
Rozhodně to pro něj byla nezapomenutelná
škola.
vysněná promoce
Takže Zdeněk Brunecký se nakonec dočkal
a 12. června 1945 promoval. Ihned se vrhl do
práce – pracoval v poradně pro novorozence,
přednášel na brněnských středních školách,
a aby se to nepletlo, vystudoval externě
psychologii na filozofické fakultě. Postupně
byl členem různých poradních sborů,
krajským odborníkem pro péči o ženu a dítě,
inicioval vznik genetické poradny pro rodiče.
V roce 1963 založil spolu s profesorem
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MUDr. Otakarem Teyschlem (1891–1968)
Výzkumný ústav pediatrický v Brně a stal se
jeho první ředitelem. Postupně byl oceňován
i v zahraničí. Svého času mu nabídla švédská
státní univerzita v Uppsale, která je nejstarší
univerzitou na severu Evropy (založena 1477),
aby se ujal vedení místního Genetického
ústavu. Leč profesor Brunecký měl své
plány doma. Chtěl v brněnském Výzkumném
ústavu pediatrickém vybudovat katedru
humánní genetiky.
pozor na genetiku
Profesor Brunecký velice dobře věděl,
že genetika jako taková má velký vliv
na lidskou civilizaci. A že bude hlavním
oborem dalších vědeckých objevů, jejichž
éra započala Mendelovými pravidly
dědičnosti. Avšak také dobře věděl, že je
tato věda zneužitelná, proto ten důraz na
přívlastek humánní.
I když odmítnul výborný post v Uppsale,
jeho mezinárodní aktivity byly velice
cenné. Podařilo se mu pro Brno získat
konání XV. Mezinárodního pediatrického
sjezdu, jehož se zúčastnily přední evropské
pediatrické kapacity. On sám přednášel

na mnoha univerzitách v Evropě a také
ve Spojených státech. Jeho učebnice
Lidská genetika je nenahraditelná. Jenže
přišla doba, kdy vynikající odborníci
v nejrůznějších oborech nesměli.
druhý zákaz od komunistů
Profesor Brunecký byl po roce 1968
vyloučen z KSČ, odvolán z funkce ředitele
Výzkumného ústavu a postupně zbavován
všech dalších odborných postů. V roce
1973 byl v podstatě vyhozen z práce.
V publikační činnosti se musel schovávat
za cizí jména a jeho přednášky nemohly
být propagovány. Pokud dostal nějaký
úvazek, šlo spíše o přátelskou výpomoc
kolegů z venkova.
To vše se logicky promítlo i na jeho
zdravotním stavu. Po operaci žlučníku
zemřel 3. dubna 1985 na srdeční infarkt.
Petr Anderle
Ve Státním zdravotnickém nakladatelství
vydal Zdeněk Brunecký v roce 1961 knihu
Zlozvyky v dětském věku. V 70. letech už
mohl publikovat jen pod cizími jmény.

Na snímku výše je uprostřed tříletý budoucí profesor genetiky a pediatrie Zdeněk Brunecký. Druhý zleva je Zdeňkův otec Karel Brunecký a vpravo
jeho teta Emilie Svobodová (1877-1923) a další členové rodiny. Tehdy nikdo netušil, že na konci jeho velice plodného a záslužného života ho čeká
„odsouzení k nečinnosti“. Mnozí z rodiny se toho „naštěstí“ nedožili.
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Letecké eso ze Starých Hamrů
Jsou to někdy v životě paradoxy. Godwin uměl pouze německy a polsky, ačkoli jeho dědeček již od
roku 1852 vyučoval ve Starých Hamrech češtině. Byl ovšem domovsky příslušný do Starých Hamer,
ale narodil se 26. července 1889 ve Wadovicích, což je starobylé polské město nedaleko Krakowa,
v němž se o tři desítky let později narodil papež Jan Pavel II. A jako významnou osobnost ho má na
svém webovém portálu město Hranice.

Godwin měl odvahu v očích už jako malý kluk. Jeho červené letadlo se symbolem lebky se mnohem později stalo postrachem všech nepřátelských
pilotů. Po válce si založil leteckou školu a v letadle, které řídil jeho žák, v roce 1936 zemřel. Je pohřben na centrálním vídeňském hřbitově.

Dědeček Karel Matěj Brumowský (1824–
1909) pocházel z Brušperka, kde jeho tatínek Karel byl soukeníkem. Karel Matěj
se oženil s Teresií Bernaczik (1833–1912),
dcerou sedláře z Těšína. Dne 22. května
1852 byl ustaven učitelem na jednotřídce
ve Starých Hamrech (na Gruni) a učil zde
plných 38 let.
S Teresií měli dohromady osm dětí. Pět
synů a tři dcery. Nejstarší Albín byl vyslán
na studia gymnaziální, neboť maminka
si přála, aby její nejstarší se stal knězem.
Jenže vystavte mladého muže nástrahám
světa. Albín se zamiloval a z teologických
studií nebylo nic. Po maturitě byl povolán na

Goodwinův otec, generálmajor
Albin von Brumowski
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vojnu a nakonec se dostal do kadetní školy. Zřejmě byl dobrým vojákem a schopným
důstojníkem. Sloužil v Polsku, v Maďarsku,
byl dokonce vojenským velitelem města
Brna a do penze odešel jako generálmajor.
To se psal již Albin von Brumowski. Měl dva
syny Albina a Godwina, dále dvě dcery Lili
a Elli. Albin padl hned na začátku první světové války v roce 1914.
Godwin (1889–1936) vystudoval v letech
1904–1907
Vyšší
vojenskou
reálku
v Hranicích a posléze Technickou vojenskou
akademii v rakouském Mödlingu. Na počátku války požádal o přeřazení k letectvu
a tím nastává jeho úžasná letecká kariéra,
navzdory jeho vrozené vadě na pravém oku,
kvůli které nosil i při pilotování monokl.
Poprvé se vyznamenal spolu s dalším českým pilotním esem Ottou Jindrou (1896–
1932), který pocházel z Chlumu u Třeboně.
12. dubna 1916 se konala v Chotimu
u Kamence (město ležící na řece Dněstru
na dnešní Ukrajině) velká přehlídka ruských vojsk za přítomnosti cara Mikuláše II.
a generála Brusilova. Místo Rusové zvolili
zřejmě proto, že připomínalo dvě úspěšné
slavné bitvy (polsko-litevská unie za pomoci
kozáků) proti Turkům v letech 1621 a 1673.

Jindra jako pilot a Brumowski jako střelec
přehlídku dokonale zmařili. Shodili sedm
ručních pum a sestřelili dvě ze sedmi stíhaček, které je pronásledovaly. V následujících letech se Godwin von Brumowski stal
nejlepším stíhacím esem rakousko-uherské
armády. Měl na kontě přes padesát sestřelů
a téměř 450 bojových letů. Jeho kariéra byla
neskutečná. Přestál mnohá téměř neuvěřitelná nebezpečí a získal všechna vojenská
vyznamenání, která mohl získat. Jeho červeně natřené letadlo se symbolem lebky bylo
postrachem všech nepřátelských pilotů.
Po první světové válce potkal vynikajícího
pilota a důstojníka poválečný osud většiny úspěšných vojáků. Civilní život byl zcela
jiný a navíc se ještě rozpadla monarchie.
Deset let se Godwin pokoušel farmařit
v Sedmihradsku na polnostech rodičů jeho
ženy, avšak to nebyla jeho parketa. Utíkal
se k vzrušující činnosti – závodil na koních,
v autech, v plavání i v bruslení. Nakonec se
rozvedl, v roce 1930 si ve Vídni založil leteckou školu a znovu se oženil. 3. června 1936
letěl s jedním ze svých klientů (byl to ředitel jedné vídeňské banky) na letiště Shiphol
u Amsterodamu. Nedaleko letiště již nemohl
zamezit nenadálému nelogickému manévru,
který jeho žák učinil. Zahynuli oba.
Petr Anderle

Zdraví

Jak ošetřit bodnutí hmyzem
a kdy už je nutné volat lékaře?
Poštípání a pokousání hmyzem patří mezi běžná letní i podzimní zranění. Potrápit nás mohou včely,
komáři, klíšťata i neznámý hmyz. Dá se nějak na štípance připravit? A kdy už jsou příznaky těžké
a nestačí je ošetřit jen doma? Své rady sdělila interní školitelka Lékáren AGEL Rita Smolková.
Příznaky poštípání jsou různé, od zarudlých
ranek, otoků a svědění až po silné alergické
reakce. S mírnějšími projevy si poradíte
doma za pomoci přípravků zmírňujících
tyto projevy. „U zdravého člověka tyto problémy během několika dní odezní, citlivějším jedincům však může i komáří štípnutí
způsobit reakci projevující se otoky, zduřením uzlin, únavou nebo kopřivkou. Silnější
alergické reakce nebo infekční bodnutí pak
potřebuje zásah lékaře, nasazení antibiotické léčby apod., aby nedošlo k rozšíření
infekce do organismu,“ říká specialistka.
A jak tedy štípance ošetřit? Vždy je vhodné
postižené místo dezinfikovat nebo alespoň
omýt vodou a mýdlem. Ke zmírnění příznaků jsou vhodné krémy, gely nebo roll-on,
které postižené místo zchladí, zklidní a
pomohou předejít nepříjemnému otoku.
Často mají i antiseptický účinek. „Uleví vám
například octanový krém nebo gel, tekutý
pudr s mentolem, gel s antihistaminiky,
propolisová mast nebo Tea Tree olej. Při
silnější reakci je vhodné použít v lékárně
volně dostupné antihistaminikum ve formě
tablet nebo kapek a mast s hydrocortisonem, která tlumí alergické projevy.“
Pokud vás bodla včela nebo máte klíště,
má pro interní školitelka Lékáren AGEL
Rita Smolková užitečné rady: „Je potřeba
co nejrychleji odstranit žihadlo, včelí jed se
z něj totiž uvolňuje postupně. Dále na postižené místo přiložte octanový obklad
a ranku sledujte. Pokud se objeví otok nebo
svědění, je vhodné použít chladivou mast
a volně prodejné antihistaminikum.
U klíštěte je nutné usmrtit jej sprejem či
gelem dostupným v lékárně a poté opatrně odstranit vhodnými kleštičkami nebo
pinzetou. Postižené místo vydezinfikujte
a sledujte, zda se po pár dnech neobjeví
v okolí místa přisátí červená ohraničená
skvrna. To by vyžadovalo konzultaci s lékařem ohledně dalšího postupu a vyloučení
vážné infekční nákazy.“
Určitě je na místě i otázka prevence.
„Proti nepříjemným štípancům můžete
vyzkoušet aromaterapii, kdy silice obsažené v některých olejích působí na hmyz

odpudivě. Jedná se například o bazalkový,
levandulový, citronelový nebo eukalyptový
olej. Oleje lze používat v aromalampách
nebo aplikovat přímo na pokožku. Můžete
také vyzkoušet užívat b-komplex, který
podle některých rad hmyzu nevoní. Další
možností jsou repelenty ve spreji nebo
repelentní náramky, které jsou taky velmi
oblíbené,“ dodává Rita Smolková.

ka, který Vám doporučí vhodný přípravek.
Určitě taky nezapomeňte přibalit tyto přípravky s sebou do vaší cestovní lékárničky.
Iva Sokolovská
Repharm a.s., Člen skupiny AGEL

V případě jakýchkoliv potíží či nejasností se
určitě nebojte oslovit lékaře nebo lékární39

Inzerce

Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora:

KRŮTY, KUŘATA, KAČENY
Drůbež běhá volně po trávě a v lesním porostu,
je krmena šrotem, pšenicí, ječmenem, naklíčeným
obilím, kopřivami a bramborami.
Maso je v kuchyňské úpravě.
Možnost bezpečného dovozu zdarma
až k Vám domů.
Volejte 723 199 786

PŘESTAVBA KOLA
NA ELEKTROKOLO
Víte, že z Vašeho běžného kola dokážeme
vytvořit parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?
Jednoduché ovládání, zvládne to opravdu každý
Vyšší bezpečnost, díky servisu Vašeho kola
Nemusíte se zbavovat Vašeho oblíbeného kola!
Možnost koupě na splátky
Hotovo do týdne!
ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, ZDA JE VAŠE KOLO VHODNÉ

Martin Pohludka
+420 605 442 493

elekola@email.cz
dílna u Frýdku

WWW.ELEKOLA.CZ
Sraz bývalých žáků Dolní školy

(ročník 1950-51, třídní učitelka Věra Hrubešová)
HOTEL YURA ČELADNÁ, 30. 9. 2022
Přihlášky: Zdeňka Bínová (Hankeová), tel.: 776 706 176
Dejte vědět ostatním!

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

cos@cosas.cz, 733 311 311

Inzerce

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.
Čeladná 42, 739 12 Čeladná

IČO 25868951
DIČ CZ 25868951

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
NA PRACOVNÍ POZICI
CUKRÁŘ / CUKRÁŘKA
Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné nabízí volné pracovní místo na pozici CUKRÁŘ / CUKRÁŘKA na
plný úvazek. Minimální požadované vzdělání je střední odborné s výučním listem v oboru. Místem pracoviště
je Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., Čeladná 42, 739 12 Čeladná okres Frýdek-Místek. Nástup
možný ihned.
POŽADUJEME:
• Střední odborné vzdělání s výučním listem v
oboru cukrář, cukrářka
• Praxe v oboru vítána

LPG endermologie
pro tělo a obličej
ve Frýdku-Místku

NABÍZÍME:
• Týden dovolené navíc
• Firemní benefity
• Práci v mladém kolektivu a týmového ducha
• Zdravé lázeňské prostředí v podhůří Beskyd

KONTAKT:
Alžběta Veličková Marková, 552 533 298, markova@brc.cz
Libor Pavlů, 552 533 298, pavlu@brc.cz

- 100% přírodní a bezbolestné ošetření
- Odbourávání tukových vrstev
- Výrazné zlepšení projevů
celulitidy
- Zpevnění
pokožky
- Aktivace lymfatického systému
- Obnovení pevnosti a elasticity pokožky
- Podpora tvorby kolagenu
- Rozjasnění pokožky
- Zmírnění projevů stárnutí a vrásek

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.
Čeladná 42, 739 12 Čeladná

Na Poříčí 1199, Frýdek-Místek, tel. 774 855 725

Navrhujeme a realizujeme na míru zimní zahrady, zasklení teras, přístřešky a pergoly.
Od nezávazné obhlídky, odborné konzultace přes 3D vizualizaci až po realizaci na klíč.
Nezávazné obhlídky DO TÝDNE od zavolání.

www.BRC.cz

YOGA CAFE čeladná náměstí
ranní jóga * fyzio jóga * pilates * jóga pro zdravá záda
cvičení pro maminky po porodu * kundalini jóga
jóga a balet pro děti

Novinka: Chi kung kurz i otevřené lekce

Aktuální rozvrh, info a rezervace:
www.yoga-cafe.cz			
606 915 741

Využívání terasy
celoročně

Svítím pro tebe
Interiérové osvětlení

Nový rozvrh:
PODZIM

www.svitimprotebe.cz
info@svitimprotebe.cz
+420 724 411 489

Stavíte, rekonstruujete nebo jen zvažujete změnu
osvětlení?
Zabýváme se zdravým světlem a rádi Vám
vytvoříme návrh osvětlení na míru.

Bc. Tomáš Gogola

+420 725 053 944

tomas.gogola@esmerocz.cz

Určíme vhodný počet a pozice svítidel.
Poradíme s výběrem svítidel.
Vytvoříme vizualizaci osvětlení.
Zajistíme dodání a montáž.
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YURA

Z nabídky MINI LÁZNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vířivá koupel
Ceragem
Hydrojet / suchá masážní vana
CO2 / suchá uhličitá koupel
Tejpování
Thermo obklad
Konopný léčebný obklad
Rašelinový obklad
Oxygenoterapie
Kouzelné boty
Inhalace Vincentkou
Masáže (různé druhy)
Romantická koupel pro dva

Speciální nabídka pro občany Čeladné
Na OÚ si můžete zakoupit speciální
slevněný poukaz (za 150 Kč) na 2 hodiny
do bazénu (včetně sauny a fitness).

YURA HOTEL ČELADNÁ je zase o centimetr dál:

MINI LÁZNĚ i pro lidi z Čeladné
To, že je již hotel otevřený a zcela plný, si
jistě všimli všichni. Že k hotelu patří fungující pivnice, bistro s cukrárnou a zahrada s grilem, je rovněž nepřehlédnutelné.
Snídaně ALL INCLUSIVE i pro neubytované
se již zdárně nabízí. Pravidelné páteční hudební večery jsou natolik oblíbené, že budou
pokračovat i po skončení letní sezony ve vinárně hotelu. Ta bude zakončena dle počasí
v září. První zářijovou sobotu (3. 9.) proběhne v Zahradě sv. Patrika IRSKÝ VEČER jako
pokračování již zavedené tradice. Bazén drží
konstantní teplotu 28 °C a je otevřen rovněž
pro veřejnost, školy a školky. Wellness fitness, vířivku a sauny si lze objednat i individuálně. To vše je již realita.
Yura hotel přichází s další novinkou
Společnost rozšířila svou nabídku o řadu
dalších druhů masáží od sportovních, až po
zážitkové a speciální, a to v prostorách MINI
LÁZNÍ v hotelu YURA. Tam vám poskytnou
v krásném a diskrétním prostředí rovněž
i procedury jako suché uhličité koupele,
oxygenoterapií, tepelné zábaly, inhalace,
Hydrojet, Ceragem, masáže plosek nohou
v kouzelných botách a další zdravotně zážitkové úkony. Od začátku letošního roku
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poskytuje sesterská společnost služby specialistů, zejména špičkových fyzioterapeutů, pro pojištěnce ve středisku v Ostravici
v I. patře obchodu COOP. Od září letošního roku je možné využívat těchto služeb
i v rámci samoplátců.
Především pro občany Čeladné a blízkého okolí je tato služba rovněž nabízena
v rámci MIMI LÁZNÍ hotelu Yura v Čeladné.
Nemusíte tak čekat měsíce na pořadník ke
specialistovi v rámci zdravotních pojišťoven. Naši uznávání odborníci se specializují
na veškeré požadované techniky. Jedná se
zejména o kineziologické vyšetření, elektrostimulaci, LTV v širokém poskytovaném
spektru, včetně individuálních cvičení, nebo
cvičení na neurofyzikálním podkladě, měkké a mobilizační techniky, reflexní masáže
a další zdravotní úkony.
Zkrátka udělat něco pro své zdraví je základním atributem moderního člověka, protože ten, který se stará, může žít a pracovat
naplno a to stojí za to… Jsme tady, tak neváhejte, můžete jen získat…
Jiří Koschaný, ředitel hotelu

Informace pro občany

Ordinační hodiny v září
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
Čt
7:30-13:00
7:00-14:00
Pá neordinuje
7:00-14:00

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

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

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
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

Na co máte dneska chuť?
Na www.menuceladna.cz
najdete nabídku aktuálních menu
čeladenských restaurací.
Pokud chcete zveřejnit také vaše
menu a další informace o restauraci
(vše zdarma), napište na adresu:
zpravodaj.celadna@seznam.cz.

gratulujeme k jubileu:
září

Vojtěška Boháčová
František Doležal
Bohumila Lipovská,
roz. Mikesková

75 let
85 let
95 let

SENIOR TAXI
Čeladenský dostavník

737 135 546
Tam i zpět 24 Kč.

Objednávky den předem!

Retrospektivní samostatná výstava výtvarnice a rodačky z Čeladné
Moniky Otáhalové (Schichorové) mapuje poslední léta tvůrčí práce.
Vystavuje od roku 2019 a má na kontě několik společných výstav.
Její obrazy a ilustrace jsou součástí mnoha soukromých sbírek.
Vydala několik limitovaných edicí autorských interaktivních kalendářů.

Výstava v galerii Památníku Josefa Kaluse v Čeladné
potrvá do 30. 10. 2022.

BESEDA S AUTORKOU Monikou Otáhalovou
neděle 2. 10. / 15:00
Hudební doprovod: Acoustic Flowers

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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Říjnové číslo vyjde 7. 10. 2022
Uzávěrka:

30. 9. 2022

Uzávěrka inzerce:

29. 9. 2022

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

