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                Bruslední zdarma!
Občané Čeladné si mohou každé úterý 
zdarma zabruslit v Ostravici „na pile“

5   Trápení hasičů
A taky obecní pokladny. Aneb proč je 
dobré ukládat odpady tam, kam patří

             Beskydská čarodějnice
Čeladenská rodačka Taťána Kročková 
vydala knihu o snech a snění
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Slovo StaroSty

vážení spoluobčané, 
paní zima si z nás utahuje a to každým 
rokem. a nejinak je tomu i letos. Nejprve 
nás nechává v klidu, aby pak zasypala naši 
obec sněhobílou peřinou a počastovala 
mrazivými dny. Sotva začnou přípravy na 
úpravu běžeckých tratí či sjezdovek, tak, 
aby toho nebylo málo, prší a ledovka nám 
uhladí komunikace. telefony pak vyzváně-
jí jako zběsilé, aby se posypal ihned ten či 
onen úsek a před voláním již bylo pozdě. 

ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC
Na řadu přichází drť a my jí máme již za 
letošní zimu, ještě ani pořádně nezačala, 
vysypáno tolik, jako za žádnou jinou. takže 
se alespoň můžeme těšit na jarní odklízení 
tohoto posypového materiálu. Jinak znovu 
jako každou zimu chci připomenout, že se 
vždy odklízejí komunikace vedoucí k dů-
ležité infrastruktuře obce – tedy ke škole, 
školkám, náměstí a nádraží. Pak teprve se 
upravují komunikace ostatní. rozumím, 
že voláte z chatovišť, že tam bydlíte trvale, 
pořád jsou to v územním plánu zóny re-
kreace, tam přednostně po nahlášení, že 
čekáte sanitku na odvoz k lékaři, jinak tam 
jezdíme, až již není do čeho tzv. píchnout. 

ZNOVU K PROSPERU
v prosinci jsme na veřejném zasedání 
slíbili, že zveřejníme na webových strán-
kách obce průběh výběrového řízení na 
pronájem hotelového komplexu v centru 
obce. Na zastupitelstvu to bylo mnou ře-
čeno zcela záměrně, protože jsme čekali, 
kdo nám první pošle tzv. 106 (tedy žádost 
o informace, dle zákona č. 106/1999 sb., 
o svobodném přístupu k informacím). Již 
při výběrovém řízení po dotazu na jednoho 
uchazeče, aby nám nějak blíže specifiko-
val, jaké má záměry s těmito prostory, tak 
jsme se setkali s něčím, co nám za ta léta 
hlava nebere: Nějaký pán požádal stojící 
paní úřadem, zda by nedoručila na poda-
telnu dopis - odpověď jednoho z uchazečů 
o pronájem na naše dotazy. Docela zajíma-
vý způsob doručování. Jak jsem avizoval, 
počátkem ledna jsme celou soutěž, včet-
ně e-mailové komunikace, zkompletovali 
a odeslali právníkům, aby celý materiál 
určený k uveřejnění prošli a doporučili, 
které údaje začernit, abychom naplnili li-
teru zákona o ochraně osobních údajů. Jak 

jistě víte, tento zákon byl s účinností od 24. 
dubna 2019 zrušen a nahrazen zákonem 
o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 
Sb.), který provádí nařízení evropské unie 
2016/679, který určitě znáte pod zkrat-
kou GDPr. Nechtěli jsme riskovat, že nás 
bude některý z účastníků potahovat za to, 
že jsme zveřejnili něco, co zveřejněno být 
nemělo. tipli jsme si správně, opravdu do-
šla tzv. 106, ale již ne prostřednictvím ně-
jakého kolemjdoucího občana, ale datovou 
schránkou. Žádost směřovala k poskytnutí 
smlouvy na pronájem tohoto komplexu. 

Pondělkem 24. ledna si můžete celé řízení 
projít, stačí si kliknout na webové stránky 
obce. vzhledem k zájmu pracovníků jedno-
ho ostravského obvodu a jejich kamarádů 
o dění v naší obci lze očekávat, že se opět 
naše schránky zaplní dalším hříchem „za-
ručeně pravdivým“ v ještě „pravdivějším 
pamfletu“, koneckonců, jako když se ne-
mocnice „prodala za 100 Kč“. 

Policie ve Frýdlantě nad ostravicí neby-
la schopna vypátrat Jaroslavu Benzovou, 
aby podala k těmto pomluvám vysvětlení, 
poté, co se v jednom z pamfletů zviditelni-
la. Nenechala na sebe žádný kontakt a tak 
policie případ odložila. Nedalo mi to a bě-
hem několika dnů se mi podařilo tuto paní 
zkontaktovat. Její reakce by se dala nazvat 
slušně výrazem, „poněkud komickou“, 
ale sranda to určitě není. Dozvíte se, že si 
někteří, kteří v obci ani trvale nežijí, tvoří 
názor jen na základě lží, o kterých se do-
četli ve „lživých pamfletech“, které vytváří 
organizovaná skupina. Určitě vás neochu-
dím o tuto „zajímavou korespondenci“ 
a zveřejním ji celou na stránkách našeho 
zpravodaje.  

Určitě se mnou budete souhlasit, že Švý-
carsko, kde paní Benzová žije, je zemí de-
mokracii a referendu zaslíbenou. Proto 
jsem se rozhodl, že se pokusím připravit 
s jedním naším europoslancem návště-
vu této krásné země. rádi bychom v pří-
slušném kantonu získali informace, zda je 
u nich možno bez jakýchkoli důkazů obvi-
nit někoho, aniž by toho člověka kdy viděl, 
a vzhledem k trvalému pobytu pisatele 
zjistit, jaké jsou možnosti na ochranu ne-
jen firmy, ale i starosty u jejich orgánů. 

Ne nadarmo se říká, že se v naší zemi ne-
utají nic, a tak se pomalu, dílek za dílkem, 
začínají puzzle skládat a odkrývat mozaika 
tohoto příběhu, který odstartovala revize 
územního plánu a následně koupě hotelo-
vého komplexu. 

Člověk toho již za těch uplynulých 30 let 
zažil hodně, takže ani není překvapený, 
když se dozví, že mezi těmi bezpečnost-
ně prověřenými hned v prvopočátku seděl 
člověk, který jako pravý Jidáš vás takřka 
denně potkává, hrne se k vám, podává 
vám ruku, jako by se nechumelilo, naopak 
je uražen, když na něho náhodou nemáte 
čas. rád se opakuji, ale tady jen připome-
nu, že opravdu melou. 

JAK TO BUDE S PLESEM?
Na zasedání rady 24. ledna jsme se zabý-
vali myšlenkou, že letos přeci jen zorgani-
zujeme obecní ples a to 26. února. věříme, 
že již nebude počet lidí omezen na 100, tak 
jak tomu bylo v nařízení ze dne 27. 1. 

Proto si vám dovolím navrhnout tento po-
stup. Do 11. února nahlásíte telefonicky 
na sekretariát váš zájem účastnit se plesu 
a dáte paní Kaifášové jmenný seznam 
všech účastníků, kteří budou s vámi u stolu. 
ti, kteří jsou očkovaní nebo prodělali covid 
v posledních šesti měsících, nechť si s se-
bou vezmou příslušný certifikát (případně 
potvrzení v aplikaci tečka), abychom ho 
mohli při vstupu do sálu zkontrolovat. ti, 
kteří očkovaní nejsou a covid neprodělali, 
pak při vstupu do sálu předají výsledek 
PCr testu, ne staršího 24 hodin.

Zakupovat vstupenky bude možno od 
17. ledna do 22. února, abychom mohli 
korigovat počty večeří pro cateringo-
vou společnost. všechny další informace 
o vstupném apod. najdete na plakátech 
v obci, ale i na poslední straně tohoto 
zpravodaje. omlouváme se všem, kterým 
se budou zdát naše opatření hloupá nebo 
zbytečná, ale chráníme tím především 
každý sám sebe. věřím, že bude postupně 
docházet k rozvolňování kovidových opat-
ření, abychom se po dvou letech opět moh-
li radovat z běžného života a setkávat se 
s blízkými a přáteli, zkrátka vést normální 
život s vědomím, že se již navždy budeme 
nuceni s tou nemocí naučit žít. 

Každý měsíc v roce, únor nevyjímaje, je 
bohatý na události, které si můžeme při-
pomínat.   

ve středu 2. února, na den samých dvojek, 
připadá, svátek uvedení Páně do chrámu 
(Hromnice) – připomíná nám událost, kdy 
Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho 
narození do jeruzalémského chrámu, aby 
ho odevzdali Bohu. tento svátek je dopro-

Pavol Lukša

PLES BUDE!
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ZPrávy Z oBCe

vázen žehnáním svící, tzv. hromniček. 
lidé si je dávali do oken jako ochranu 
před bleskem. K Hromnicím se váže ne-
málo lidových pranostik, tu nejznámější 
z nich „Na Hromnice o hodinu více“ urči-
tě slyšel každý z nás. 

v pátek 4. února si připomínáme Den 
boje proti rakovině. tato velmi závažná 
a častá nemoc má velmi mnoho příčin, 
jak propuká, ale také nám ukazuje, že 
mnohdy máme zdraví a předcházení této 
nemoci nejen v genech, ale i ve svých ru-
kou a v životě, jaký žijeme. 

Pátek 11. února je Dnem nemocných, 
který je zároveň dnem svátku Panny 
Marie Lurdské a je památným dnem, 
již více než 150 let starým. Zároveň nám 
má připomínat, že jsou lidé, kteří jsou 
nemocní a trpí. Světový den byl vyhlá-
šen roku 1993 z podnětu papeže Jana 
Pavla II. 

v pondělí 14. února máme Svátek za-
milovaných, který známe též pod ná-
zvem Valentýn a všichni si myslíme, že 
je to převzatý americký komerční svátek. 
omyl, původ tohoto svátku nás zavádí 
do starého Říma a je památkou na upá-
leného mnicha valentina. Právě tento 
mnich ve 3. století tajně oddával páry 
proti zákazu císaře. Důvodem zákazu 
byla neochota mužů opouštět své rodiny 
za účelem účasti v bitvách. Dnes je tento 
svátek zkomercionalizován a v obcho-
dech po celém světě se prodávají nej-
různější předměty od květin přes srdíčka 
a plyšáky až po přání, které mají ve for-
mě daru vyjádřit lásku k partnerovi nebo 
alespoň vystihnout, jak je pro nás druhý 
člověk důležitý.

Neděle 20. února je Světovým dnem 
sociální spravedlnosti. Měl by nám při-
pomínat, že základními hodnotami, na 
kterých tento den staví, jsou svoboda, 
solidarita a rovnost. tato slova by měla 
znamenat naprostý základ hodnot kaž-
dé společnosti, ale dobře víme, že ne 
všude ve světě se stala tato slova také 
samozřejmou součástí života společ-
nosti.  

Pondělí 21. února je Mezinárodním 
dnem boje proti kolonialismu. Připomí-
ná nám povstání námořníků z Bombaje 
proti britské koloniální nadvládě. tento 
mezinárodní den se slaví díky skautské 
mládeži ze zemí jihovýchodní asie. 

tento den je také Mezinárodním dnem 
mateřského jazyka. Na světě se mluví 
mnoha tisíci jazyky a každý z nich je pro 
někoho jazykem mateřským. Mnoha 
jazykům přitom hrozí zánik. Řekneme 
si, když tímto jazykem mluví jen úzká 
skupina lidí, některé nemají ani písem-
nou podobu, tak se přeci nic nestane, 
ale v každém jazyce najdeme také je-
dinečné zkušenosti, znalosti prostředí, 
vlivů počasí, mytologie či počítání nebo 
vnímání času. to jsou pro nás všechny 
obohacující informace, který činí lid-
stvo vzdělanějším a jde o velmi vzácné 
dědictví. 

v úterý 22. února si připomeneme 
Evropský den obětí (Evropský den 
zločinu). tento den nám připomíná, 
kolik z nás se už stalo obětí trestného 
činu. Má nám pomoci zvýšit povědomí 
o možné pomoci a podpoře obětí i je-
jich blízkým, které obvykle tato situ-
ace též zasáhne, i když nepřímo. Za 
vyhlášením tohoto mezinárodního dne 
stojí podpis Charty práv obětí z velké 
Británie. v České republice se v této 
souvislosti setkáváme s organizací 
Bílý kruh bezpečí. 

vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vašim jménem i jmé-
nem Charity Frenštát z celého srdce 
poděkoval duchovnímu správci otci Ma-
riuszi rozsewskému, všem koledníkům 
v naší obci za obětavost při obcházení 
našich domovů s tříkrálovými poklad-
ničkami, a v neposlední řadě vám všem 
dárcům, že jste otevřeli nejen svá srd-
ce, ale především i své peněženky a do 
pokladniček koledníku přispěli. výtě-
žek určitě udělá radost těm, kteří naši 
pomoc v této nelehké době potřebují. 
výnos z pokladniček v naší obci činil 
37.482 Kč.  

Na závěr mi, vážení spoluobčané, do-
volte, abych popřál nám všem pohodové 
prožití měsíce února, hlavně pak hodně 
zdraví a víru, že březnem již konečně na-
stoupíme cestu k pomalému navrácení 
naší společnosti a našeho každodenního 
života do normálních kolejí.  

Poděkování za 
Tříkrálovou sbírku
První část letošní Tříkrálové sbírky skonči-
la. Děkujeme všem občanům Čeladné, kte-
ří přispěli! Koho koledníci nezastihli, může 
až do konce dubna poslat peníze do online 
pokladničky na webu trikralovasbirka.cz.

V regionu se vybralo celkem 681.114 Kč, 
z toho v Čeladné 37.482 korun. Je to sice 
o deset tisíc méně než v roce 2020, kdy 
sbírka probíhala ještě před vypuknutím 
pandemie, ale o více než 15 tisíc víc než 
před rokem, kdy se v obci vybíralo jen do tří 
statických pokladniček.

„Rádi bychom z celého srdce poděkovali 
všem, kdo se na realizaci sbírky podí-
leli, a také všem dárcům, kteří přispěli. 
Děkujeme obětavým koledníkům, těm, 
kteří u sebe nechali statické pokladničky 
i vám všem, kdo jste do nich přispěli,“ 
poděkovala ředitelka frenštátské charity 
Lenka Tabachová.

Další peníze na účet Charity Frenštát už 
přišly i prostřednictvím online koledy 
a darů. Ke konci ledna to bylo přes 35 tisíc 
korun. Výtěžek použije charita na podporu 
a rozvoj paliativní péče v regionu a také na 
obnovu vozového parku pro terénní služby.

red

BRUSLENÍ V OSTRAVICI?
PRO ČELADNOU ZDARMA!
Na sklonku roku se v areálu bývalé pily 
v Ostravici otevřelo unikátní kluziště, které 
bude zájemcům sloužit pravděpodobně 
až do května. Obec Čeladná tento zajíma-
vý zájem podpořila a jako bonus získala 
možnost bruslení zdarma pro všechny 
Čeladňany – konkrétně každé úterý od 
17:00 do 18:30.

Kryté kluziště Ridera Ice Rink Ostravice 
provozuje Beskydská sportovní akademie, 
která chce v areálu vybudovat také lezec-
kou stěnu nebo zázemí pro curling.

red
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Dotazník

A) Osobní údaje, vztah k pohybu a sportu

1. vaše pohlaví? 
c Muž 
c Žena

2. váš věk? 
c 7-14 let
c 15-21 let
c 22-45 let
c   46-64 let
c 65 a více let

3. Jaká je vaše motivace pro sport či pohybovou 
aktivitu? 
c Zlepšení nálady
c Zdravotní benefity pohybové aktivity
c   Pomáhá zapomenout na práci / školu
c Zlepšuje tělesnou kondici, vzhled
c Nesportuji   

B) Množství a struktura volného času jedince

1. Jak často se pohybu aktivně věnujete? 
c Nesportuji 
c Sportuji jen několikrát za měsíc 
c Sportuji 1-2x týdně 
c Sportuji 3 a vícekrát za týden 

2. Upřednostňovaný druh fyzické aktivity? 
c Organizovaná sportovní aktivita 
(vedené lekce zajišťované organizacemi)
c Neorganizovaná sportovní aktivita 
(běh, jízda na kole atd.)

3. Ke své pohybové aktivitě nejčastěji 
vyhledávám? (možnost více odpovědí)
c Sportovní hřiště, haly
c Volnou přírodu
c Upravenou přírodu
c Fitness centra 
c Workoutové hřiště
c Cyklotrasy, inline trasy
c Vodní plochy
c Domov

4. Mezi mé aktivní oblíbené sporty patří? 
(max. 3 sporty)

5. Mezi mé pasivní (divácké) oblíbené sporty 
patří? 
(max. 3 sporty) 

C) Subjektivní hodnocení úrovně a návštěvnosti 
veřejných sportovišť obce Čeladná a spolků 

1. Jaká výstavba nových volnočasových míst by 
se vám nejvíce líbila? (možno více odpovědí)
c Meditační a odpočinkové místo 
(altánek s výhledem na krajinu)
c Nová turistická a naučná stezka 
c Dětské hřiště 
c Beach volejbalové kurty 
c Rozhledna Skalka 
c Plavecký bazén 
c Strážný hrádek s poutním místem 
c Muzeum v přírodě 
c Stezka v korunách stromů
c Jiná:

2. Jaká je aktuální úroveň veřejných sportovišť 
v obci? 
Tenisové kurty                jklmn N
Workout hřiště               jklmn N
Víceúčelové hřiště         jklmn N
Sportovní hala                jklmn N
Fitcentrum                      jklmn N
Prosper Golf Resort       jklmn N

3. Jak často navštěvujete veřejná sportoviště 
v obci Čeladná?
c Nenavštěvuji vůbec  
c Navštěvuji jen několikrát za měsíc 
c Navštěvuji 1-2x týdně 
c Navštěvují 3 a vícekrát za týden
 
4. Jaký druh sportoviště vám v obci nejvíce 
schází?

5. Jak hodnotím činnost současných fungujících 
spolků, jež vytváří zájmovou činnost na území 
obce? 
Paint Horse Club České republiky  

jklmn N
Beskydský letecký klub 

jklmn N
ČAATS, Klub leteckých sportů 

jklmn N
SK Beskyd Čeladná 

jklmn N
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

jklmn N
JUNIOR GOLF 

jklmn N

6. Který ze sportů či zájmové činnosti vám 
v obci nejvíce chybí? (otevřená otázka)

7. Jste spokojení se stavem a bezpečností 
cyklostezek v obci Čeladná? 
Stav cyklostezek                     jklmn
Bezpečnost cyklostezek        jklmn

8. Jste spokojení s množstvím a stavem 
turistických tras? 
Stav turistických tras        jklmn
Množství tras                      jklmn

D) Úroveň propagace tělovýchovy a sportu v obci

1. Jaká je úrovně propagace sportu 
na území obce?
c Výborná 
c Chvalitebná 
c Dobrá 
c Dostatečná 
c Nedostatečná 

2. Z jakých zdrojů se nejčastěji dozvídáte 
o sportovních událostech, sportovním dění?
c Z obecních novin 
c Z webových stánek obce Čeladná
c Z místního rozhlasu 
c Ze sociálních sítí 
c Z plakátů
c Od přátel 
c Nevím, co se kdy děje 
c Jiné:

3. Z jakých zdrojů se nejčastěji dozvídáte o vol-
nočasových událostech a kulturním dění?
c Z obecních novin 
c Z webových stánek 
c Z místního rozhlasu 
c Ze sociálních sítí 
c Z plakátů
c Od přátel 
c Nevím, co se kdy děje 
c Jiné:

4. Jak často se účastníte sportovních, volnoča-
sových a kulturních událostí? 
c Pravidelně-aktivně 
c Pravidelně-pasivně jako divák  
c Nepravidelně-aktivně 
c Nepravidelně-pasivně jako divák 
c Neúčastním se

5. Jaké prostředky byste uvítali ke zlepšení in-
formovanosti občanů Čeladné o místních spor-
tovištích a volnočasových událostech v obci? 

anonymní dotazník k tvorbě koncepce sportu a volnočasových aktivit v obci Čeladná  
Vážení občané Čeladné, 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění jednoduchého dotazníku. Dotazník je určen pro občany obce Čeladné starší sedmi let. V rámci 
rodiny lze dotazník vyplnit opakovaně za každého člena. Souhrnné výsledky dotazníků budou představeny zástupcům obce a využity 
pro diplomovou práci s názvem „Koncepce rozvoje sportu a volnočasových aktivit v obci Čeladná“. Děkuji zaVáš čas. 

Bc. Daniel Sluka, student Fakulty tělesné kultury v olomouci

vySvětlIvKy
V případě číselného hodnocení:

jklmn N
j nejlepší hodnocení (výborné)
n nejhorší hodnocení (nedostatečné)
 N       neznám

Sběr dotazníků od 1. do 28. 2. 2022 
na Obecním úřadě Čeladná.
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Zprávy z obce

Odpady aneb Proč museli hasiči vyjíždět
omlouvám se, vím, že vás všechny tímto evergreenem, týkajícím se 
našeho komunálního odpadu, nepřestávám obtěžovat, ale jinak tomu 
nebude ani v tomto vydání zpravodaje. 

Jak jistě víte, naše obec doplácí 
na odvoz odpadu více než mili-
ón korun ročně a to si myslím, 
když odhlédnu od kvality 
třídění, tak se nemusíme bát 
srovnání s těmi nejlepšími. 
Nicméně stále je mezi námi 
mnoho těch, kteří si myslí, že 
společná peněženka je lepší, 
než peněženka jejich osobní. 
Tak se v průběhu roku setká-
váme s tím, že jsou kontejne-
ry napěchovány plastem ze 
stavebních materiálů, sklem, 
kartony i plasty z restauračních 
zařízení, mnohdy umístěných 
mimo katastr naší obce, ale 
i z rekonstrukcí vidíme 
u kontejnerů stará okna, staré 
gauče, skříně, matrace. Když 
má obec „slušného zavážeče“, 
tak není alespoň binec kolem 
kontejnerů, pokud ne, výsle-
dek pak vidíme, když kolem 
projíždíme. 

Pro většinu lidí je nejjedno-
dušší, že zavolají na obec, obec 
pošle pracovníky, uklizeno 
a svět je pro všechny opět zalitý 
sluncem. Koncem měsíce při-
jde faktura, obec ji uhradí a my 
všichni slušní to zaplatíme ve 
výši ročního poplatku na hlavu. 
Spokojeni jsou všichni: firmy 
to svým klientům vyúčtují i s 
likvidací, klienti jsou v pohodě, 
ale že to zaplatí dvakrát, a my 
s nimi, jim nedochází. Zatím. 

Když mi voláte či píšete, tak 
většinou se dozvím, že víte, 
kdo to je, ale nejste udavač. 
Ano, tomu se dá věřit, nicméně 
se stáváte také jedním z jeho 
sponzorů, takže to bychom si 
měli uvědomovat všichni. 

Odvrácenou tváří dalšího 
evergreenu s odpadem jsou 
zapálené kontejnery. Co do 
kontejneru lze dát a co ne víme 
všichni, ale v neděli 30. ledna se 
jeden „ukázněný občan“ rozho-
dl, že do kontejneru na směsný 
odpad u kravína naháže staré 
plechovky s barvami. Kontejner 

jako náhodou chytil (můžeme 
jen spekulovat, zda nebyl zapá-
len), a díky pozornosti sou-
sedů, kteří přiběhli hasit, jen 
„shořel“. Nový bude stát okolo 
deseti tisíc korun. Na místo 
přijeli i hasiči. Bylo velké štěstí, 
že v tom větru neshořelo celé 
hnízdo kontejnerů, až po okraj 
naplněných plasty a odpady, 
a proto děkuji rodině Golových 
a našim hasičům, kteří pomohli 
zabránit větším škodám. 

To, že zde nedávno shořel 
obrovský seník, ani nepřipomí-
nám. Určitě zase jako obyčejně 
nikdo nikoho neviděl, kdyby 
snad ano, tak přeci není uda-
vač. Kdyby se však zamyslil, že 
chceme všichni, aby prostředí 

kolem nás bylo příjemné, stačí 
jen poslat fotku auta s SPZ, 
protože to není o udávání, ale 
jen výchově těch, kteří hřeší 
na to, že vydělali pár stovek a 
my všichni, kteří zde žijeme, to 
za ně zaplatíme. Osobně bych 
si přál, kdyby ten dotyčný měl 
„koule“, přišel na obec, omluvil 
se a zaplatil za shořený kon-
tejner, byl by to opravdu frajer. 
Zatím je to jen v oblasti sci-fi 
a tak se o náklady s těmi dr-
zými dělí celá naše komunita, 
která by mohla milión korun 
investovat daleko rozumněji do 
odpočívadel kolem řeky, než jej 
vyhodit do kanálu, nebo v tomto 
případě vyvézt na skládku. 

Pavol lukša

Když k vám zaklepe 
statistik
Český statistický úřad 
organizuje v roce 2022 
každoroční výběrové šetření 
o životních podmínkách do-
mácností v České republice 
pod názvem Životní podmín-
ky 2022. Smyslem je získá-
vat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekono-
mické situaci obyvatel ve 34 
evropských zemích. Dalším 
cílem je získávat data pro 
výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na 
území celé republiky v 11 476 
domácnostech, které byly 
do průzkumu zahrnuty na 
základě náhodného výběru 
provedeného počítačem.

Akce bude probíhat od 
29. ledna do 12. června 2022 
prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů a bude 
se týkat všech osob, které 
mají ve vybraném bytě 
„obvyklé“ bydliště. 

„Aktivní účast občanů na 
tomto významném statistic-
kém šetření a jejich ochota 
spolupracovat s Českým 
statistickým úřadem je 
nesmírně důležitá. Umožní 
v zájmu nás všech získat 
řadu důležitých informací 
o sociální situaci domácností 
v České republice, které 
nelze zjistit žádným jiným 
způsobem,“ vysvětluje ředi-
telka Krajské správy ČSÚ 
v Ostravě Hana Gurecká.

Terénní pracovníci se budou 
prokazovat průkazem ta-
zatele a zároveň průkazem 
zaměstnance ČSÚ nebo do-
kladem totožnosti. „Ve všech 
fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou 
důsledně chráněna,“ dodává 
Hana Gurecká.

S případnými dotazy se 
mohou občané obracet na 
Evu Kramolišovou (eva.
kramolisova@seznam.cz, 
732 475 135), která je pově-
řená řízením šetření Životní 
podmínky 2022.

red



Sny 
„Beskydské 
čarodějnice“

rozhovor s čeladenskou rodačkou a obecní 
patriotkou taťánou Kročkovou o její nové knize, 
o vaření guláše z výkalů ovcí a o tom, co vlastně 
dělá novinářka a spisovatelka
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rozhovor

Čeladná pilně navazuje na odkaz „beskydského slavíka“ Josefa Kaluse. tři čeladenští občané 
v druhé polovině loňského roku vydali „papírové“ knihy, což je v době digitalizace a současně 
obrovské konkurence na knižním trhu téměř neuvěřitelné. Přitom to nebyly knihy ledajaké: lenka 
rzepková vydala „tak trochu jiný cestopis“ o své pouti do Santiaga de Compostela, přičemž peníze 
na její vydání získala od dárců v crowdfundingové kampani. Historik Petr anderle navázal na svou 
sérii „literárních obrázků z Beskyd“ knihou Hajní a hájenky Beskyd, která se záhy po vydání stala 
místním bestsellerem. třetí publikaci s názvem tajemství snů a jak ho rozluštit dokonce vydalo 
nakladatelství albatros Media a k dostání je ve všech knihkupectvích. vydala ho taťána Kročková 
(43), která vyrostla v hájence pod Smrčkem. 

Protože se osobně neznáme, začnu 
tradiční otázkou: 
Jste čeladenská rodačka?
Moje rodina z matčiny strany tady žila od 
nepaměti, když jsem dělala rodokmen naší 
rodiny, dostaly se ke mně údaje sahající do 
sedmnáctého století. Otcova rodina pochá-
zí z Jablunkovska a Kroměřížska. Já jsem 
se narodila ve staré čeladenské porodnici 
a vyrostla na hájence pod Smrčkem. Na 
Čeladné žiju celý svůj život a nikdy jsem ne-
odešla ani za prací do města, i když jsem 
o tom uvažovala. 

takže čeladenská patriotka se vším 
všudy?
Čeladná má svůj silný genius loci, vnímám 
to v přírodě a v představě původních pa-
sekářů a řemeslníků, nehledě na význam-
né zdejší partyzánské hnutí v době druhé 
světové války. Můj pradědeček byl laborant 
František Pavliska, který žil se svou rodi-
nou na chalupě pod Stolovou. V přestavěné 
chalupě na stejném místě dnes žijí moji ro-
diče. A můj prapradědeček, otec laboranta 
Františka, byl zdejší krejčí. Zkrátka mám 
tady kořeny. Ráda si povídám se svojí ba-
bičkou, paní Vlastou Traganovou, která byla 
svého času ředitelkou mateřské školky. Je 
to velmi vzdělaná dáma a pamětnice, takže 
od ní mám spoustu zajímavých příběhů a in-
formací. Mnohé z nich jsem i použila při své 
práci redaktorky.

K vaší práci se ještě dostaneme. teď by 
mě spíše zaujalo, proč jste neodešla 
„do světa“, kde byste možná měla jako 
novinářka a spisovatelka lepší možnosti. 
Co rozhodlo, že jste zůstala?
Hlavně zdejší nádherná příroda a hory, kte-
ré miluju. Vzpomínky na dětství mám moc 
hezké, běhala jsem po lese, hrála si u po-
toka, chodila s tátou, hajným Krupařem, do 
obory krmit zvěř. Odmalička v sobě chovám 
velkou lásku k přírodě a ke zvířatům. 

Můžete být konkrétnější? Kam jste chodila 
a kam dnes chodíte nejraději?
Nejoblíbenější místa vám asi neprozradím. 
Vždy jsem k nim chovala jakousi posvátnou 
úctu, byly to chrámy, kde jsem ráda trávila 

čas o samotě. Samozřejmě mluvím o lese, 
potocích a skalách, kde je slyšet vítr. 

JaK Se vaŘí HovNový GUláŠ

tak třeba nějaký příběh nebo zážitek 
z dětství?
Těch by bylo více než dost. Třeba jak jednou 
v oboře přeskočil mého mladšího bratra 
jelen, jak nám veverka kradla koláče, jak 
jsem jezdila k autobusové zastávce na sa-
ních, dokud mi je neukradli. Nebo jak jsme 
v zimě jezdili na pytlích se senem, jak jsme 
jezdili po zadku po střeše od sklepa…

Počkejte, sklep přece nemá střechu.
Vzadu za hájenkou byl kdysi sklep na ucho-
vávání potravin, později v něm měly úkryt 
naše ovečky. A protože to byla nízká stavba 
s áčkovou střechou, snadno jsme po té pří-
stupnější straně jezdili po zadku dolů jako 
po skluzavce. Prostě taková skvělá domá-
cí alternativa skluzavky na dětském hřišti 
(smích).

aha… ale já jsem vás přerušil v těch 
zážitcích. 
Ještě jsem si vzpomněla, jak bratr s bra-
trancem vařili guláš z výkalů ovcí a se se-
střenicí nás pak honili a chtěli nás s ním 
polívat.

Guláš z výkalů ovcí? to byla nějaká místní 
kulinářská specialita nebo dětská hra?
Nechtěla jsem to do novin moc pitvat, ale 
když máte o ten recept zájem… Kluci posbí-
rali hovna od ovcí v ohradě, zalili je vodou 
a rozmíchali v kotlíku nad ohništěm, sa-
mozřejmě postudenu, jako děti jsme sami 
nemohli rozdělávat oheň. Říkali jsme tomu 
„hovnový guláš”, měl krásnou zelenou 
barvu. My jsme si u babičky, paní Vlasty 
Traganové, často hrávali vzadu u lesa, kde 
zároveň prarodiče měli ovce, takže těch 
surovin na guláš tam bylo opravdu spous-
tu. Kluky to napadlo jako lumpárna, aby 
nás mohli zlobit. My jsme pak samozřejmě 
se sestřenicí před nimi utíkaly, protože oni 
to měli jako důmyslnou zbraň a chtěli nás 
s tím polít. Ovce jsou naštěstí býložravé, 

takže to zase taková hrozba, ani co se zápa-
chu týče, nebyla.  

vZPoMíNKy Na ČelaDeNSKoU ŠKolU

ve víru takových událostí pro vás asi 
musela být škola docela nuda?
Vzpomínky na školu jsou pod rouškou přís-
ného socialistického systému, kdy jen kla-
pot podpatků tehdejší paní ředitelky a zvuk 
jejich cinkajících klíčů vyvolávaly posvátnou 
bázeň a respekt. Jednou mě naštvalo, že 
když jsem v první třídě o přestávce jen tak 
napsala na tabuli krasopisné zelené pís-
menko „m”, dostala jsem místo pochvaly 
za tento projev vlastní vůle a svobody vyna-
dáno. Ale ráda vzpomínám třeba na pana 
Nebroje, který nás nedávno opustil. Učil 
mě ve třetí třídě. I když byl přísný, líbilo se 
mi, jak hrál na housle a vždycky mi říkal, ať 
zlepším úpravu písma, že ještě ze mě není 
doktorka. Taky jsem dost vnímala, jak nám 
při výuce upřímně naznačoval, že nesou-
hlasí s tehdejším politickým režimem. Pan 
učitel Nebroj hrával v kapele s mým dě-
dečkem Františkem Traganem, který letos 
oslaví své sté narozeniny. 

Jsou v současné čeladenské škole někteří 
vaši učitelé dodnes?
Mnozí učitelé, kteří mě pak učili na druhém 
stupni po revoluci, na škole ještě dlouho zů-
stali a ráda na všechny vzpomínám. Škola 
mě vždycky bavila a měla jsem dobré znám-
ky, hlavně tam už pak byla o něco málo svo-
bodnější atmosféra. A mnohé ženy vypadají 
stále stejně krásně jako tehdy, jako by ne-
existoval žádný čas. Například paní učitel-
ka Mikesková, kterou jsem měla ráda. Pak 
učila i moje děti a dnes stále učí. A pořád jí 
to sluší…

Psaní vás bavilo už jako holku? Nebo jinak 
– začala vaše kariéra už na základce?
Pamatuji si, že jsem na základní škole kres-
lila příběhy. Nevím, co mě to napadlo, ale 
asi mě už tehdy bavilo vytvářet nějaké pří-
běhy. Probíhalo to vždy tak, že jsem nakres-
lila nějaký obrázek a k tomu do bubliny dala, 
co ta postava říká. No, vidíte, dnes se tomu 



rozhovor

říká komiksy! My jsme to ale kdysi v osm-
desátých letech ještě neznali. Měla jsem 
pěkné slohovky, recitovala jsem, ale vím, že 
jsem se hodně styděla. Jsem prostě intro-
vert a velká společnost lidí mě děsí. Naučila 
jsem se ale mluvit před lidmi, což využívám 
i ve své práci. Tohle je prostě třeba, pokud 
má člověk co předat a sdělit, slovem či pís-
mem, je to vlastně můj způsob obživy. 

JaK Se Dělá SPISovatelKa

a jak jste se tedy dostala k tomu, že vás 
teď psaní živí?
Když jsem byla na mateřské, vystřihovala 
jsem si z časopisů různé zajímavosti, třídila 
je, skládala a lepila do sešitů. Později jsem 
si uvědomila, že to byl můj prvotní způsob 
práce s informacemi. Tehdy jsem ještě 
ani netušila, že jednou budu psát podobné 
články do ženských magazínů. Dnes v době 
počítačů a internetu je práce s informacemi 
mnohem jednodušší. Ale zato člověk potře-
buje mít dobré kritické myšlení, kterému by 
se měly učit děti už na základních školách!

Co bylo hlavním impulsem, že jste se stala 
novinářkou a teď už i spisovatelkou?

Já jsem vlastně nikdy nevěděla, že budu 
psát. Chtěla jsem studovat psychologii nebo 
přírodní vědy. Zajímala jsem se o duši, pří-
rodu, filozofii a odmalička i o paranormální 
jevy. Nakonec jsem studovala sociální pe-
dagogiku v Kroměříži, ale školu jsem nedo-
dělala, protože jsem se brzy stala matkou. 
Po mateřské jsem nějakou dobu tápala, ale 
pak jsem si na Čeladné otevřela obchůdek 
se zdravou výživou, později i ve Frýdlantě. 
Tím hlavním důvodem byly mé vážné zdra-
votní problémy a nutná změna životního 
stylu. Už tehdy, když jsem se v tomto obo-
ru vzdělávala, jsem začala přispívat svými 
články do různých magazínů. Zaměřuji se 
od počátku nejvíce na oblast zdraví. Takhle 
to moje psaní vlastně začalo. 

a jak pokračovalo?
Když to pak s obchůdkem nevyšlo, plynule 
jsem přešla do psaní, nejprve jsem psala 
jen částečně a ještě pracovala v jednom 
obchůdku se zdravou výživou ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. V této době jsem začala 
i studovat filozofii na vysoké škole. Později 
jsem z obchůdku odešla a psala už naplno, 
tedy začala jsem se psaním plnohodnotně 
živit jako autor. 

Kam jste přispívala?
Psala jsem v průběhu času třeba pro Pravý 
domácí časopis, někdejší časopis Šaman, 
Bylinky Revue, Biorevue, časopis Miminko, 
Záhady života, Spirit, jednou za čas píšu 
stále pro magazín History Revue o různých 
historických zajímavostech, nověji občas 
něco pro časopis Moje zdraví nebo časo-
pis Vital. To bychom měli tištěné magazíny. 
Z těch webových moje hlavní pracovní ná-
plň představuje práci pro ženský magazín 
Womanonly.cz, dále Motherclub.cz nebo 
Jenprocestovatele.cz, občas pro magazín 
Vitalia.cz, kam jsem psala spoustu článků 
z dějin medicíny, což je moje srdeční zále-
žitost a hodně mě to baví. Pak občas nějaké 
medicínské články nebo PR. 

a zároveň už máte „funkci“ – jste zástup-
kyní šéfredaktorky magazínu Kultura 21.
To je čistě nezisková práce. Snažíme se psát 
o kulturním dění, zveřejňujeme a píšeme 
recenze na nové knižní tituly, představu-
jeme muziku, film, různé výstavy, které se 
budou konat, zkrátka snažíme se pěstovat 
kulturního ducha a šířit zájem o tuto oblast. 

PráCe DoMa? PotŘeBUJI SIrKy

Co to vlastně znamená – být novinářkou 
nebo spisovatelkou? Jaký je váš běžný 
pracovní den?
Zatímco někteří lidé si myslí, že trávím čas 
zavřená doma a občas vyjdu se psem, je to 
pravda jen částečně (smích). Zavřená doma 
sice jsem, ale u počítače, kde namáhám 
svoje oči a záda, abych něco smysluplného 
napsala. Někdy si podpírám víčka sirkami 

titulní strana knihy
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a dopuji se černým čajem a mými oblíbenými 
čokoládami od paní Renatky z místní zdravé 
výživy, jindy to jde samo. Výhodou samo-
zřejmě je, že si můžu vstát, kdy chci a roz-
vrhnout si den podle sebe. Když nestíhám, 
píšu v noci. To bývá největší klid. Upřímně 
řečeno, do fabriky na pět hodin ráno bych 
nevstávala ani za nic, to už mi stačilo jezdí-
vat autobusem v půl páté na BRC, kde jsem 
kdysi chvíli pracovala v bistru. To byla moje 
smrt, já jsem asi sova.

SNěNí a PSaNí

Jak vznikla vaše první kniha? 
a proč se věnuje právě snům?
To přišlo úplně samo. Ty nejlepší a nejdůle-
žitější věci přicházejí samy. Prostě jsem si 
už před lety začala zapisovat sny a nachá-
zela jsem v nich mnohá, pro mne důležitá, 
poselství. Nehledě na další zkušenosti se 
spánkovou paralýzou, lucidními sny a as-
trálním cestováním. Ale to bychom si tady 
o tom mohli povídat dlouho. Na tato téma-
ta občas pořádám své besedy, nejčastěji ve 
Frenštátě nebo ve Frýdlantě. Dostala jsem 
už i pozvánku do Prahy, ale tu ještě zvážím 
(smích). 

takže jste snům doslova propadla…
Po pár letech mého snění a vlastní práce 
se sny jsem založila na Facebooku skupi-
nu Beskydská čarodějnice, vytvořila si svůj 
web osnech.cz a začala se tomu věnovat. 
A tak nakonec vznikla i kniha, která bude 
mít své pokračování, tentokrát na téma 
hlubších snových prožitků – lucidního snění 
a astrálního cestování. 

NevěŘte SNáŘůM!

to je na mě moc složité, zůstaňme u těch 
obyčejných snů nebo třeba astrologie. Já 
dělám časopis pro dětské domovy, kde 
nám kamarád píše takové hodně srandov-
ní horoskopy pro děcka, přičemž se tváří, 
že to vyčetl „z hvězd“. Jak máte to, o čem 
píšete, „podložené“ vy?
To je milé. Obecně se astrologie dost bulva-
rizuje, což jí škodí. Je třeba si uvědomit, že 
dávní učenci, kteří četli z postavení hvězd, 
byli tehdejší lékaři, kteří uzdravovali ne-
mocné. Já z hvězd skutečně čtu, protože 
se už spoustu let věnuji astrologii. A ta má, 
ostatně stejně jako všechno ostatní, svá 
pravidla. Jedná se o ucelený a dobře pro-
pracovaný systém, který vychází ze zkuše-
ností našich předků, a to je na tom to nej-
důležitější. 
 

tak se zeptám konkrétně: Platí nějaká 
ustálená pravidla, jako že když se někomu 
zdá o dopravní nehodě, měl by si dávat za 
volantem pozor nebo že „komu se o své 
svatbě zdá, ten se jí nikdy nedočká“?
Nic takového. V prvé řadě vždycky říkám: 
Nevěřte snářům! Jde o to, že dnešní mo-
derní psychologické výklady snů opravdu 
nejsou žádné čáry máry a ani nemůžeme 
věřit tomu, co se kdysi psalo ve snářích. 
Tady jde o úplně jiný princip. Samozřejmě 
funguje nějaká obecná symbolika, ale každý 
sen má individuální výpovědní hodnotu pro 
toho, komu se zdál.

Je pravda, že ženám se nejčastěji zdává 
o tom, že jsou těhotné nebo že je podvá-
dí jejich manžel, o svatbě, případně hezké 
romantické sny, které mohou kompenzo-
vat neutěšenou realitu. Muži zase ve snech 
často bojují, stávají se z nich hrdinové, ně-
koho zachraňují a podobně. To se samozřej-
mě nedá nijak zobecňovat. Pokud se něko-
mu bude zdá o autonehodě, nemusí to nutně 
znamenat předzvěst toho, že se vybourá 
v autě, ale třeba jen to, že má v některých 
oblastech svého života zvolnit, protože se do 
něčeho řítí a mohl by narazit. 

Co vaše kniha obsahuje?
Kniha odpovídá na nejpalčivější otázky 
ohledně snů a toho, co znamenají. Snažila 
jsem se v ní přehledně uspořádat nejčastěj-
ší sny, je tam nejen plno ukázek snů mých 
vlastních, mých přátel nebo lidí ze skupiny, 
ale samozřejmě i výkladů. Vycházela jsem 
hlavně ze svých vlastních zkušeností, ne-
chtěla jsem napsat žádnou příliš odbornou 
publikaci, toho si člověk užije dost ve škole. 
Myslím si, že moje kniha je opravdu určena 
pro ty, kteří se alespoň trochu zajímají o věci 
mimo materiální svět a rádi by se sami na-
učili zorientovat ve svých snech a pochopit, 
jaké poselství sdělují. 

Kde si ji příznivci snů mohou koupit?
Kniha vyšla pod nakladatelstvím Albatros 
Media a dá se sehnat ve všech knihkupec-
tvích, nějaké výtisky k prodeji mám i u sebe. 
Dá se taky koupit v knihovně na Čeladné, ve 
Frýdlantě se velice dobře prodává v Kafe 
Livre a v DOM Livre, kam směřuji své před-
nášky a besedy. 

to jste předběhla mou další otázku, 
protože vím, že jste měla mít besedu 
i v čeladenské knihovně, která se nakonec 
kvůli covidu zrušila.
Protože mám spoustu jiných zájmů, občas 
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rozhovor

i pořádám nějaké přednášky, akce a besedy 
nebo pomáhám lidem, kteří ve svém životě 
tápou, aby dokázali skrze astrologii a další 
ezoterické disciplíny nahlédnout na příčiny 
svých potíží. Aby žili naplno, plnili si své sny 
a nebáli se života. Jednou mě někdo z legra-
ce nazval obecní čarodějnicí. Mně se to ale 
zalíbilo a trochu jsem se toho chytla, tímto 
dotyčnému děkuji. Momentálně se prezen-
tuji jako Beskydská čarodějnice a nabízím 
lidem psychologicko-ezoterické konzultace. 
Usoudila jsem, že už mám na to věk (směje 
se). 
Zrušení čeladenské besedy mě mrzí, ale vě-
řím, že k ní brzy dojde.

CHyStá Se DalŠí KNIHa?

Slyšel jsem, že píšete novou knihu. 
o čem bude a kdy vyjde?
Protože ve svých snech dostávám spoustu 
tvůrčí inspirace, a to jak literární, tak hu-
dební, nebráním se tomu informace a ná-
pady ze snového světa vytahovat ven a na 
jejich motivy tvořit. Mám rozepsaný román 
na motivy jednoho z mých snů, ale obohati-
la jsem ho o reálné postavy, které skutečně 
žily. Ale je na tom ještě opravdu hodně prá-
ce, takže všechno ostatní bych si prozatím 
nechala pro sebe. 

takže neprozradíte ani to, kdy vyjde?
To je prozatím ve hvězdách… Nápadů je hod-
ně, mám toho rozepsaného více. Uvidím, co 
upřednostním. 

Co vaše děti – taky žijí v „jiných světech“ 
jako vy?
Děti mám už odrostlé. Dcera studuje lin-
gvistiku v Brně a také píše, má úžasné jazy-
kové a výtvarné nadání, umí spoustu jazyků 
a baví ji jazyk analyzovat. Syn rozumí počí-
tačům a studuje IT obor na střední podnika-
telské škole Primmat. A ano, obě moje děti 
žijí i v „jiných světech” a mají stejně jako já 
barvité zkušenosti se sněním a vnímáním 
paralelní reality. O tom také píši ve své knize 
v kapitole o dětských snech. 

vladislav Sobol

Na dalších stranách najdete text Taťány 
Kročkové  připravený exkluzivně pro náš zpravo-
daj o tom, co se dělo v Čeladné před  sto lety. 
(Ze zápisků Národní jednoty: Čeladná v době 
1. světové války)

Nejoblíbenější umělecká díla kulturní redaktorky taťány
Kniha: Těch by bylo opravdu hodně. Není to jen beletrie, ale především odborná naučná literatu-
ra, a to historická, psychologická, filozofická a okultní.  Z beletrie bych například zmínila skvělé 
vypravěče, například: Noaha Gordona nebo Jodi Picoultovou, mezi moje oblíbené knihy patří 
třeba Zvuk slunečních hodin od Hany Andronikovy, Londonův Tulák po hvězdách nebo Ranhojič 
od Gordona.

Básnická sbírka nebo báseň: Mám velmi ráda básně Theofila Halamy, Milana Hrabala a mno-
hých našich starých básníků, Nezvala, Hrubína, Halase, Šrámka, Holana atd. Jinak naposledy 
mě dostala báseň amerického autora Roberta Frosta West-Running Brook – to je moje srdeční 
záležitost. 

Film: Těch by bylo opravdu moc, nejvíce historické, psychologické, mystické, prostě filmy, 
nad kterými se člověk musí zamyslet. Naposledy mi učaroval romantický film Kdysi dávno 
(Somewhere in Time) z roku 1980, jinak mám ráda dlouhé a pomalé scény, hodně psychologie. 
Dnešní filmy jsou plné zvuků a rychle se střídajících scén nebo explicitního násilí či sexu, to 
nejsou filmy pro mě.

Kapela/interpret: Ocením především dobrého textaře a hudbu, která vzbuzuje emoce, u mě ve-
dou silné alty soulových zpěvaček, starý jazz, čímž nemyslím kvílící trumpety, a klasika… Miluju 
Chopina a Rachmaninova! Mám ráda klavírní skladby a sama hraju na klavír. Jinak velmi mě 
sebral odchod našeho Davida Stypky, protože právě jeho staré písničky s kapelou Bandjeez jsem 
velmi ráda poslouchala a Davida považuji za vynikajícího básníka a textaře!

Písnička: Napříč časem se jich u mě vystřídalo hodně… Ale ráda bych zmínila jednu 
Rachmaninovu skladbu, která právě zazněla ve zmiňovaném filmu Somewhere in Time / 
Rhapsody on a Theme of Paganini. 

obraz: Třeba romantické obrazy od Johna Colliera.

Divadelní představení: Například muzikál Hair, celkově muzikály. A na tanec se nezeptáte? 
Miluju tanec! Vzorem jsou tanečnice, které odhodily veškeré bariéry a na tehdejší dobu propa-
govaly svobodné vyjádření pohybem. Tančily bosky, prostovlasé, bez korzetu a jen v tunice – jako 
Isadora Duncanová.

S jakými zvířaty se nejčastěji setkáváme ve snech?
Pavouci nás straší, obzvláště ti velcí 
a černí, z hlediska různých dětských trau-
mat a skrytých obav a nejistot. Problémy, 
starosti, přemíru nezvládnutého stresu, 
tajné nepřátele a podobně, mohou také 
představovat blechy, štěnice, vši, myši 
a další nepříjemní tvorové, kterých bývají 
naše sny někdy vyloženě plné. Nechybí 
často ani vosy, mravenci, krysy a spousta 
jiných. Každý sen ale vykládáme jinak 
a má pro snícího zcela jiný význam, ačkoli 
se v něm třeba vyskytují stejné či podobné 
snové symboly. 

Pak jsou zde zvířátka, která jsou nám na-
opak milá. Může jít o mláďata, domácí maz-
líčky, hlavně kočky a psy. Nejčastěji jsou to 
jen vzpomínky na zvířecí kamarády, které 
jsme třeba kdysi měli a kteří nám velmi 
chybí. Sny o zemřelém psím příteli mohou 
být i po mnoha letech velice emotivní a živé. 
Objevují se i sny, ve kterých máme tenden-
ce zvířata zachraňovat, pečovat o spoustu
koťátek, kuřátek, kachňátek, veverčátek 
nebo dalších mláďat. Takové sny většinou 
poukazují na naši potřebu se o někoho 
starat, zejména o slabé a bezbranné 
tvory, mohou být i určitou ventilací našeho 
mateřského a ochranitelského pudu. Další 

možností výkladu je ale to, že my sami 
vlastně toužíme po tom, aby se o nás někdo 
postaral a jsme zrovna tak bezbranní a zra-
nitelní, aniž bychom si to v realitě přiznali 
a uvědomovali. Zvířata totiž i často před-
stavují některé části naší duše. To se týká 
také šelem. Pokud se nám zdá o šelmách, 
může jít o výzvu, jak si dokážeme poradit 
s dravými šelmami uvnitř nás samotných. 
Může jít o naši vlastní dravost, nenasyt-
nost, sílu sexuálního pudu a podobně. 

Šelmy ve snech nás nejčastěji pronásledují 
a my se jich bojíme, prcháme před nimi. 
Každé z těchto zvířat má svou symboli-
ku a určitou magickou sílu. Nádherné, 
moudré a velmi poučné bývají sny, v nichž 
se setkáváme s takzvanými totemovými 
zvířaty. Každý z nás v průběhu svého života 
může navázat kontakt se svým totemovým 
zvířetem, od něhož si lze v určitých těžších 
životních obdobích zapůjčit jeho vlastnosti. 
Tato zvířata ve snech nám nabízejí pomoc 
a radu, varují nás před nebezpečím a před 
chybnými kroky v našich životech, provází 
nás a chrání. Jsou to naši moudří průvodci 
a přátelé, k nimž vzhlížíme a k nimž máme 
velký respekt. 
(ukázka z knihy tajemství snů a jak ho rozluštit)

taťána Kročková na internetu 
a sociálních sítích:

Web: www.osnech.cz
FB: Beskydská čarodějnice
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Ze zápisků Národní jednoty: Čeladná v době 1. světové války
Dostal se mi do rukou sešit, který obsahuje zápisky členů někdejší čeladenské Národní jednoty, 
a to od roku 1904 do roku 1941. Perem psané záznamy o tehdejších schůzích skutečných lidí jako 
jsme dneska my k nám promlouvají svou dávnou atmosférou a jsou připomínkou toho, co naši 
předkové prožívali v době před více než sto lety. Z těchto zápisů lze i zdokumentovat, jak tehdy 
vypadal jejich kulturní život. 

Vlastníkem sešitu byl čeladenský kovář 
a člen amatérského divadla Jindřich Kraut 
(1896– 1985), který byl posledním jednate-
lem a zapisovatelem tohoto spolku. Sešit 
byl nalezen na půdě v jeho domově, v cha-
lupě č. p. 4 naproti dnešní oblíbené 
a navštěvované kavárně Kovárna, která 
byla kdysi místem jeho obživy a kovářského 
řemesla. V zápisech sešitu dominuje jméno 
známého básníka a učitele Josefa Kaluse 
(1855–1934), který byl dlouhá léta předse-
dou této Národní jednoty. 

Co Byly NároDNí JeDNoty 
a ProČ vZNIKaly
V prvé řadě je třeba alespoň stručně 
vysvětlit, co to vlastně taková Národní 
jednota byla. Národní jednoty vznikaly 
za účelem šíření vlastenectví a českého 
jazyka v dobách za Rakousko-Uherska. 
Především podporovaly kulturu a jazyk 
v národnostně smíšených oblastech nebo 
pohraničí. Vznikaly po celé České republice 
a podporovaly zakládání českých škol 
a knihoven, hraní českých divadelních her 
a šíření literatury v českém jazyce. 
A jednu takovou Národní jednotu jsme měli 
i na Čeladné. Zápisy v sešitě se prováděly 
přibližně každý měsíc a zaznamenávaly 
průběhy schůzí tohoto spolku. V dubnu 
roku 1939 byly tyto jednoty sloučeny pod 
název Národní matice, což lze zaznamenat 
i z občasných zápisů Jindřicha Krauta 
v průběhu 2. světové války. 

Předsedou čeladenské jednoty byl dlou-
há léta Josef Kalus, který byl opravdu 
uznávanou a respektovanou osobností na 
Čeladné. On také jako jediný z dalších členů 
spolku za 1. světové války neodešel za vo-
jenskými povinnostmi, ale nezapomínal na 
činnost národní jednoty a finančně podpo-
roval všechny potřebné. 

těŽKá DoBa DoleHla Na NaŠI vlaSt
Na ukázku si přečtěte, jak vypadal takový 
zápis ze zasedání Národní jednoty z 29. 
srpna 1914. Přítomni byli předseda Josef 
Kalus, slečna Mařenka Kalusová (dcera 
Josefa Kaluse), slečna Opělová, František 
Opěla a jednatel Viktor Michna. Zapisovatel 
úhledným rukopisem napsal: 

„Těžká doba dolehla na naši vlast. Tisíce 

našich bratří spěchalo pod prapory, aby 
chránilo naši vlast. Tak i někteří členové 
našeho spolku táhli do boje. Jsou to pá-
nové: Mohyla Jan, Mohyla Josef, Pavliska 
Josef, Pečinka Theodor. Přejeme jim ze 
srdce, aby se zdrávi do středu našeho 
vrátili.”

Dále už se pojednávalo o výsledcích finanč-

ního hospodaření. Příjem z výletu činil 267 
korun 40 haléřů, vydáno bylo 150 korun 
15 haléřů, zůstalo 117 korun a 25 haléřů. 
Zapsány jsou některé výdaje, například za 
korespondenci, knihaři za vazbu knih, pří-
jmy z loutkového divadla, které se pořádalo 
přes letní prázdniny, což bylo 17 korun 
a 90 haléřů. Je vznesena také výzva, ať se 
přihlásí ošetřovatelé nemocných. 

Svatební fotografie emilie Pavliskové a Jindřicha Krauta, čeladenského kováře, 
člena amatérského divadla a majitele kovárny, v níž si dnes můžete dát kafe
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Další zápis ze 26. září 1914 začíná slovy: 
„Též odchází z kruhu našeho za povinností 
vojenskou pan Vojtěch Žídek. Přičiňoval 
se vždy a všemožně, aby dle svých nejlep-
ších sil přispěl k rozkvětu národní jednoty, 
odbor želí jeho odchodu a přeje si i doufá, 
že brzy zdráv se mezi nás vrátí.”

KalUSova DCera Byla
reŽISérKoU ČelaDeNSKýCH 
DIvaDelNíCH PŘeDStaveNí
V zápisu z 24. července 1918 figurují jména 
Josefa Kaluse, jeho dcery Mařenky, která 
byla šikovnou režisérkou mnoha divadel-
ních her, dále jméno tehdejšího zapiso-
vatele Jana Bražiny, Karla Glössla, Karla 
Pečinky a učitele Františka Krečmera. 
Zjistit lze finanční příjmy za divadelní před-
stavení, která se odehrála na Horní i Dolní 
Čeladné, a to pod režií Štěpánky Glösslové 
na Horní Čeladné a Marušky Kalusové na 
Dolní Čeladné. Jednalo se o hry Zajatcův 
návrat a Vojnarka. Slečna Kalusová pak 
navrhovala, že přes letní prázdniny nacvičí 
další divadelní hru, a to Mlsné kocoury od 
Františka Hlavatého. A z těchto příjmů dle 
návrhu pana Glosla naše národní jed-
nota poslala obnos 100 korun na stavbu 
Národního divadla. 

Ze zápisu dne 11. 8. 1918 pak můžeme 
sledovat souhrn dění za poslední čtyři roky, 
tedy celou dobu 1. světové války. Ředitel 
Kalus: „…vzpomíná spolučlena pana Josefa 
Pavlisku, který na bojišti padl a žádá členy 
by povstáním uctili jeho památku.” Dále 
zapisovatel napsal: „Zprávu za všechny 
funkcionáře podává pan předseda Josef 
Kalus, který jediný zůstal zde, neboť ostatní 

členové výboru odešli na vojnu hned na 
počátku války a funkce své se vzdali do jeho 
rukou.”

Pan předseda podává přehled v činnosti 
spolku: 
„V roce 1914 do vypuknutí války byly sehra-
né divadelní hry: Na rodné hroudě, Pražské 
švadlenky (opereta). Pak veškerá činnost 
spolku se omezovala toliko na knihovnu, 
jíž přibylo mnoho nových čtenářů. Teprve 
počátkem roku 1918 byla zahájena nová 
činnost divadelními hrami, jež řídily dámy, 
paní Štěpánka Glösslová na Čeladné Horní 
a slečna Mařenka Kalusová na Čeladné 
Dolní. Na Čeladné Dolní se hrály hry: 
Dýchánek paní doktorové, Žabec, Lázeňská 
vila, Vojnarka, v Horní Čeladné pak hry 
Potlouklo, Z manželského ráje a Zajatcův 
návrat.”

Následně se rozebíraly finanční záleži-
tosti za poslední čtyři válečné roky. Pro 
představu: čistý příjem za divadlo činil 166 
korun a 50 haléřů. Českému srdci byl dán 
dar 195 korun, národní jednotě 50 korun, 
na lidovou univerzitu 60 korun, na pomník 
padlých vojínů v Čeladné 100 korun, sokol-
ské jednotě ve Frýdlantu 50 korun, za 600 
korun se nakoupily knihy a 400 korun bylo 
uloženo ve spořitelně na založení spolku 
v Čeladné, na vazbu knih a další nepředví-
daná vydání. 

JaKé KNIHy a ČaSoPISy Se Na 
ČelaDNé Četly Za 1. Světové válKy?
Z časopisů se odebíraly: Zlatá Praha 
a Slezská kronika. Do knihovny se nakoupi-
ly knihy Růženy Svobodové, Karla Svobody 

a Josefa Holečka, dále to byly knihy Naši od 
Jiráska, Temno, spisy Gabriely Preissové, 
Mileny Jesenské, Sibiř od Nansena. 
Národní jednota vyhodnotila asi 100 čtená-
řů ročně, průměrně se ročně přečetlo 700 
svazků a celkový roční příjem činil 2 263 
korun a 53 haléřů, vydání bylo 1 721 korun 
a 61 haléřů. Tady máme alespoň krásný 
přehled, jakou literaturu četli obyvatelé 
naší obce v době 1. světové války a jak vy-
padalo kulturní finanční hospodaření. 

Pak je zde zápis z hlasování do voleb na 
další období. Na plné čáře vyhrál Josef 
Kalus, kterému v té době bylo už 63 let 
a byl váženým člověkem. Stejný počet hlasů 
ale dostal i tehdejší starosta obce Antonín 
Šrubař. Na druhém místě se umístili pekař 
Josef Doupal, rolník Jan Mohyla a učitel 
František Krečmer i oblíbená režisérka 
a členka národní jednoty, Kalusova dcera, 
mladá slečna Maruška Kalusová. 
Z dalších umístěných jsou to správce školy 
Karel Glössl, Jindřich Červinka, pasekář 
Jan Bražina, slečna Mařenka Opělová, 
tovární mistr František Opěla a rolnický 
syn Theodor Pečinka. Za náhradníky byli 
zvolení Karel Baron a revizor účtů Vincenc 
Kudělásek. 

ZáPaS Se SoUSeDy NěMCI NeUStává
Za zmínku určitě také stojí zápis z 12. 
března 1922. Josef Kalus zahajuje setkání 
o hodinu později, než jak byla schůze svo-
lána. Srdečně vítá všechny členy, kteří se 
dostavili, a připomíná, že:

„…odbor národní jednoty neztratil dosud nic 
ze svého významu a v naší republice nadále 
jako za starého Rakouska zastává čestné 
místo. Příspěvky členské zasílá každoroč-
ně hlavnímu odboru Národní jednoty do 
Olomouce, které slouží, jako dříve slouží-
valy, dobru našich menšinových škol, neboť 
zápas se sousedy Němci neustává 
a místy se přiostřuje. Oni nechovají se 
k našim menšinovým školám tak blaho-
volně a spravedlivě jako my k menšinám 
jejich, neodvykli si ještě násilí, jemuž uvykli 
za dob rakouských a dosud kde jen mohou, 
odcizí nám české dítě a přitisknou českého 
člověka ku zdi. Domnívali jsme se, že zalo-
žením obecní knihovny nebude již knihovna 
naše míti osvětového poslání jako měla, ale 
rozvoj obecní veřejné knihovny je mnohem 
pozvolnější, než jsme tušili, a dosud nemá 
svých řádných spolkových místností 
a nynější její stánek je příliš vzdálen od 
střediska obce. Má tedy působení naší 
knihovny další svůj nemalý význam a bude 
nám jí věnovati větší přízeň než dosud. 
Kupovali jsme letos méně knih než jindy 
a za to jsme naše kulturní spolky obdařili Unikátní historická fotka žáků „prostřední školy“ s učitelem (Kalusem?)
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peněžitými dary. Zdrojem našich příjmů 
je jen divadlo. Je tedy naše režisérstvo 
a herectvo v čele, jež nám umožňuje osvětu 
a dobročinnosti jiným, načež projevuji jmé-
nem spolku zasloužený dík a aby nepolevo-
vali ve své záslužné práci…“

Pro zajímavost shrnuje činnost spolku za 
minulý rok 1921. Jednatel sděluje, že odbor 
čítá 78 členů, proběhlo 7 schůzí v uplynu-
lém roce, odehrály se 3 divadelní hry za 
režie knihovnice Romany Záviské a slečny 
Marušky Kalusové. Z výtěžků daroval tento 
spolek Čs. červenému kříži ve Frenštátě 
400 korun, pokladně Národní jednoty 
pro Severovýchodní Moravu 110 korun, 
české menšině v Kašperských horách na 
vybudování Národního domu 25 korun, ve 
Špilberku na Národní dům 25 korun, pro-
pagačnímu výboru Slovenského národního 
divadla 50 korun, klubu Čs. turistů 
v Ostravici na vybudování útulny na Smrku 
600 korun, podpůrnému spolku Radhošti 
v Praze 100 korun. 

Odebíraly se časopisy Zlatá Praha, Knihy 
zvonu, Stráž Moravy a Niva, byly zakoupeny 
čítanky Masarykova, Herbenova, Jiráskova. 
Knihovnice Renata Záviská podala zprá-
vu, že 79 čtenářů přečetlo 1 841 knih. 
Předsedou byl opět zvolen Josef Kalus, 
pokladníkem pekař Josef Doupal, zapiso-
vatelem učitel František Krečmer 
a náhradníkem kovář Jindřich Kraut, 
kterému v té době bylo 26 let a jehož jméno 
dále v zápisech národní jednoty figuruje 
až do roku 1941, kdy zápisy v tomto sešitě 
končí. Oproti jiným zapisovatelům je písmo 

Františka Krauta méně úhledné, velmi 
energické a vypovídá o jeho bohémské 
povaze. 

Celý sešit provází také procítěné poznám-
ky osobnějšího charakteru zapisovatelů 
a předsedy Národní jednoty, kteří tímto 
způsobem prezentují své silné národní 
cítění. Řeší se národnostní otázky, chování 
Němců, výzva k vlastenectví a popisují 
se poměry, které v dané době panovaly. 
Článek končím hezkým prohlášením 
z jednoho zasedání z 8. února 1920. 
Autorem je pravděpodobně Josef Kalus, 
zapisoval učitel Antonín Krečmer:

taťána Kročková
zdroj: dochované zápisky

foto: archiv Taťány Kročkové

takto krasopisně vedl zápisy národní jednoty učitel František Krečmer

Josef Kalus, dlouholetý předseda Národní jednoty v Čeladné

„Prosím vás, abyste se milovali, 
dobrých násilím tlačiti nedali 

a pravdy každému přáli.”
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Pozvánka

Radost ze Mlejna
v Galerii lara začíná 18. února 2022 výstava obrazů dvou amatérských výtvarnic 

Už máte rozmyšleno, co budete dělat, až budete v důchodu? 
odpověď samozřejmě závisí také na věku, ale jak se to blíží, 
většina lidí se touto otázkou začne zabývat častěji. také je mezi 
námi hodně takových, co si pro tento věk chovají více či méně 
tajná, anebo různě splnitelná přání a sny. Budu se víc věnovat 
vnoučatům, budu cestovat, koupím si permanentku do divadla, 
začnu zpívat ve sboru, pořídím si psa, koupím si elektrokolo…

anebo - začnu malovat.

Zlata Palečková (*1938) a Miroslava 
Pastušková (*1946) jsou dvě dámy, které 
měly to posledně uvedené přání – přály si 
začít malovat. Nevím přesně, kdy si to tyto 
dvě ve svém životě přesně řekly, ale obě 
svá přání uskutečnily a v důchodu začaly 
chodit do kurzů malby. V Galerii Mlejn 
se potkaly a chodí tam malovat a dělat si 
radost dodnes. Od 18. února do 23. března 
2022 se můžete přijít podívat do Galerie 
Lara, kam se svým malováním „došly“.

Zlata PALEČKOVÁ o svém malování říká: 
„Moje začátky malování se datují až od dů-
chodu. Začala jsem navštěvovat „Výtvarný 
kurz Viridian“ v Ostravě. Byl to úplný začá-

tek výtvarného tvoření: 
kresba tužkou, pastelem 
a uhlem. Následovala za-
čátečnická malba olejem. 
V kurzu jsem se setkala 
s kolegyněmi, se kterými 
se přátelím a scházím 
stále. V rámci Viridianu 
jsem měla rovněž první 
výstavu. Mimo jiné jsem 
se zde také seznámila 
se staromistrovskou 
malbou. Každé léto jsme 
malovali v přírodě. Toto 
malování „v plenéru“ ab-
solvujeme každý rok. Po 
několika letech přišlo 

společné rozhodnutí 
dát malování vyšší 
úroveň, a to tříletým 
studiem na „Lidové 
výtvarné konzervatoři“ 
v Ostravě. Studium 
jsem zakončila absolu-
toriem. V té době jsem 
ještě začala navště-
vovat ateliér „Galerie 
Mlejn“ v Ostravě, kde 
dosud jednou týdně 
maluji. Společně 
s ostatními jsem se 
zúčastnila mnoha 
výstav a měla jsem 
i několik samostat-
ných, většinou 
v našem kraji, ale i na 
Slovensku a v Polsku.“

Miroslava 
PASTUŠKOVÁ je 
členkou skupiny 
malířek a malířů pod 
vedením Edy Riedla 
v Ateliéru Mlejn v 
Ostravě-Přívoze, kam 

dochází od roku 2010. Má střední odborné 
vzdělání na průmyslové škole a pracovala 
ve Vítkovických železárnách. Malováním 
olejomalbou se začala zabývat až v důcho-
dovém věku v ateliéru Viridian v Ostravě 
pod vedením Elen Thiemlové (2007-2010). 
Své výtvarné vzdělání rozšířila absolvová-
ním tříleté Lidové konzervatoře v Ostravě 
ukončené absolutoriem. Miluje přírodu 
a své rodné město, což je patrné z její 
výtvarné tvorby. Během let se zúčastnila 
několika výstav doma i v zahraničí.

andrea anderle adamová

Zlata Palečková (vlevo) a Miroslava Pastušková budou 
vystavovat v Galerii Lara už potřetí

letošní výstava těchto dvou mimořád-
ně agilních seniorek je v pořadí jejich 
třetí v Galerii lara (2019, 2021). 
a protože malují stále, nemusíte se bát, 
že budou vystavovat to samé. Přijďte se 
přesvědčit. Galerie je přístupná 
z recepce apartmánového domu lara 
denně od 8.30 do 20.30 hodin.

Miroslava Pastušková má ráda přírodu a často maluje v plenéru
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Senioři

Zdravotní cvičení
skupina I  - úterý      9:00–11:00  
skupina II - čtvrtek  9:00–10:00  

Posezení v klubovně, společenské hry
úterý   15:00–17:00

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 
čtvrtek (10. a 24. 2.) 10:30–12:30 

Irsko očima Dany Barnetové 3     
čtvrtek 3. 2., 15:00
Akce proběhla před vydáním zpravodaje.

Koukám, jak ten čas letí…                  
čtvrtek 10. 2., 15:00
Klubové posezení spojené s připomenutím 12. 
výročí činnosti klubu. Vstupné se nevybírá.

Zimní cesta do BRC     
čtvrtek 17. 2., 13:40 
Společná vycházka s cílem v BRC. Dle zájmu 
navštívíme galerie, obchůdek Monáda a samo-
zřejmě i restauraci U Sestřiček, kde se občer-
stvíme.

Sraz pěších ve 13:40 před DPS, návrat dle situ-
ace. Méně zdatní mohou použít bus ve 14:30 od 
Prosperu (zpět 17:34).

Nezapomeňte potvrzení o očkování !!

V případě nepříznivého počasí bude  dle zájmu 
posezení v klubu od 13:40. 

Na úsvitu českých dějin 8  
čtvrtek 24. 2., 15:00
Volné pokračování přednáškového cyklu paní 
Jany Bártové o vzniku a historii zemí koruny 
české. Nosné téma: Král Václav II a Záviš 
z Falknštejna. Vstupné dobrovolné.

Fenomén Lysá hora    
čtvrtek 3. 3., 15:00
Tak se jmenuje pořad paní Pavly Zemaníkové 
z Ostravice. Téma je zřejmé z názvu, řeč bude 
převážně o její stejnojmenné knize.

Vstupné dobrovolné.

Pro vstup na všechny akce 
v klubovně platí aktuální covidová 
opatření.

Klubovnu naleznete v přízemí Domu 
s pečovatelskou službou u hlavního vchodu.
Kontakt:  Petr Bernady   
737 532 227    731 505 585    
petr.bernady@seznam.cz

ProGraM Na úNor

úNorové aKCe

Senioři (stále) fungující       

vstoupili jsme do třináctého klubového roku  
letošní rok je už (nebo tepr-
ve?) v pořadí třináctým ro-
kem existence našeho klubu 
v dnešní podobě. Na jedné 
straně se zdá, že to bylo zcela 
nedávno, ne-li včera, kdy jsme 
začali, ale v reálu jsme zestárli 
o dvanáct let. Na straně druhé 
ve srovnání s mnoha senior-
skými kluby v okolí, jež fungují 
celá desetiletí, je ten náš ještě 
robátko, sotva v pubertě. Je 
údělem seniorských sdružení, 
že obvykle každým rokem ne-
návratně ztratí některé kama-
rády, aby na jejich místa přišli 
nástupci. Nejinak to probíhá 
i u nás. Přejme si, aby letos 
bylo těch odchodů co nejméně 
(pokud možno žádný) a těch 
nových příchodů zase co nej-
více.

Jinak lednové akce proběhly 
dle plánu, krom níže uvedených 
programů probíhaly další pra-
videlné akce v klubovně, tzn. 
zdravotní cvičení obou skupin, 
úterní karetní posezení a ang-
ličtina.

PŘIvítáNí NovéHo roKU
První letošní čtvrtek jsme si dali 
ještě novoroční volno, abychom 
se týden poté sešli v klubovně 
na uvítacím posezení, spojeném 
s promítáním fotek a vzpomín-
kami na pěkné zážitky z předmi-
nulého roku (vloni jsme to nějak 
nestihli). Závěrem byla demo-
kratickým finálovým hlasová-
ním vybrána fotka roku 2020. 

CeSty SoUroZeNCů 
ČaPKovýCH
S naší již „dvorní“ přednašeč-
kou Olgou Szymanskou jsme 
se vydali po stopách spisova-

telky Heleny, malíře Josefa 
a spisovatele Karla Čapkových. 
Prošli jsme místa spjatá s je-
jich rodinou, dětstvím, studi-
em, návraty, tvorbou. Místa, jež 
utvářela jejich osudy, postoje 
a nezlomné charaktery. Bylo to 
velmi zajímavé.  

SeŠlI JSMe Se Na roZCeStí
Poslední lednový čtvrtek byla 
spáchána oblíbená vycházka 
s cílem ve výše uvedené re-
stauraci. Jako obvykle cho-
diči absolvovali okruh Anny 
Trefilové, ostatní došli přímo. 
Následovalo lehce dojemné 
vítání a společné posezení 
v příjemném prostředí. 

Pár Slov ZávěreM
Takže budeme doufat, že zim-
ní období nějak přežijeme 
a s jarem pandemie ustoupí 
a budeme moci páchat „větší“ 
akce. Buďme tedy zdrávi.

 Petr Bernady

Vše o našem klubu od jeho 
vzniku v r. 2010 najdete na 
www.senioriceladna.cz

Finálová fotka roku 2020: Masopust

Tři Grácie na okruhu Anny Trefilové

Z přednášky paní Olgy o Čapkových

Vítězná fotka roku 2020: Do Kunčic pod Stolovou
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rozhovorZákladní škola

ŠKola vČera...
Škola je místo, kde není o růz-
norodé události nouze. v pod-
statě jedna stíhá druhou. Škola 
je nesmírně dynamickým mís-
tem! Některé události se zapíší 
do školních dějin, jiné zapadnou. 
rovněž tudy prochází spousta 
lidí. Mnozí se nám po letech těž-
ko vybaví, mnozí po sobě zanechají nesmazatelné sto-
py. Dětem se do paměti zapsali, zapisují a budou zapi-
sovat někteří spolužáci a učitelé. Řada generací dávno 
dospělých školáků vzpomíná na pana učitele Miroslava 
Nebroje a jeho kolegyně: paní aničku tkáčovou, paní 
Bohušku Kopáčkovou, paní Karlu Bražinovou a taky paní 
lidušku Bražinovou, se kterou jsme se rozloučili teď 
v lednu. Celá tato pětice čeladenských kantorů a hod-
ných lidí už je v učitelském nebi. Společně pracovali v če-
ladenských školách několik desetiletí. Nezapomeneme!
Do školních včerejšků spadla i prosincová hloubková 
inspekce. S výsledným hodnocením můžeme být spo-
kojeni. Pokud chcete do inspekční zprávy nahlédnout, je 
dostupná na www.zsceladna.cz.

DNeS...
Školní současnost není procházka růžovou zahradou. 
Je poznamenána a deformována epidemií covidu – vše-
mi souvisejícími opatřeními a jejich následky. Stále 
hrajeme hoňku s termíny, sužuje nás byrokracie, dává 
nám zabrat pololetní hodnocení žactva, řešení několika 
výchovných problémů... to vše přimíchává do školních 
dnešků hořkou příchuť. Naštěstí je současnost příjem-
ně dochucena řadou pěkných a pozitivních věcí: napadl 
sníh – konečně je bílá zima a děti si užívají zimních spor-
tů a radovánek. Naši žáci umí pěkně zdravit (pochválila 
i ČŠI) – nejsrdečněji zdraví ti nejmenší – dnes ráno na 
mě mával a volal přes celou dlouhou chodbu malý klu-
čík: „ahoj, paní ředitelko!“, drtivá většina žáků má krás-
né studijní výsledky a nemá žádné výchovné problémy. 
většina žáků si zaslouží za svou snahu, píli, ochotu, 
pracovitost a vstřícnost pochvalu. a toto všechno nám 
dodává sílu a chuť do další práce.
          
a Zítra
Budoucnost školy  plánujeme společně a věříme, že se 
nám naše plány a projekty podaří uskutečnit. Náš po-
slední projekt nám vyšel a začneme ho realizovat ve 
velmi blízké budoucnosti – budeme dětem zařizovat no-
vou přírodovědnou učebnu. Na tuto společnou práci se 
těšíme.
Co nás asi čeká dál? Minulé dva roky nám názorně uká-
zaly, jak vypadá rčení „Člověk míní, Pán Bůh mění“ 
v praxi. S plánováním jsme teď opatrnější. rozhodně 
počítáme s další modernizací výuky i vybavení školy, 
držením kroku s dobou, radostí z úspěchů, bojem s ne-
zdary a především s naší každodenní prací s dětmi. v té 
se můžeme spolehnout na své dovednosti a um, na po-
moc kolegů, na podporu zřizovatele a doufáme v důvěru 
a oporu rodičů.

Jana Satinská

Slovo ŘeDItelKy Slohová výchova v praxi aneb...
Držíte v rukou únorové číslo Čeladenského zpravodaje. Za okny by měla být 
pravá zima dle dávné pranostiky únor bílý – pole sílí. Ovšem je možné, že 
za okny se již probouzí i jaro... Proč tento úvod? Inu proto, že počasí nám 
v poslední době často ukazuje, kdo  je tady pánem..., a tak roční období vůbec 
nemusí „vypadat“ tak, jako v pranostikách našich předků nebo na známých 
obrázcích Josefa Lady.

Pokud je tedy za okny vašeho domova už jaro a chcete se ještě oddat zimě, 
pak jsou následující texty určené vám. Máte možnost se začíst do nejzdaři-
lejších líčení – subjektivně zabarvených popisů žákyň 8. třídy, které svolily 
a podělí se s vámi o svoje pocity... Pokud shledáte, že se některé slovní ob-
raty opakují, pak vězte, že byly součástí společného zadání slohové práce...
Přeji příjemné počtení.

lM

...Procházka zimní krajinou třikrát jinak
Za chvíli se už bude stmívat a já jdu na procházku do nedalekého lesa. Když vkro-
čím mimo cestu, sníh pod mou botou jemně zakřupe. V tomto mrazivém království 
mne přivítají statné borovice zachumlané do zářivě bílé peřiny. Pokračuji dál po 
stezce vyšlapané lesní zvěří. Po chvíli vidím stoleté duby, které usilovně drží loňské 
listy na svých mohutných větvích. 

Přicházím ke staré lávce přes potůček. Tento potok se celoročně líně valí přes 
kameny a ústí do nejbližší řeky. Ani dnes, i když je pokrytý silnou vrstvou ledu, tomu 
není jinak. Přesto je slyšet, jak tiše zpívá svou úchvatnou píseň. Na chvíli se zde 
zastavím a kochám se jeho krásou. Za lávkou rostou mladé buky vztahující své holé 
paže k nebi. Dál v lese je úchvatné ticho. Už neslyším ani potok. Mrazivé ticho přeru-
ší jen hlasité zacvrlikání ptáka někde pode mnou. Všechno vypadá jako z pohádky. 

Vyjdu z lesa na rozlehlou stráň. Naskytne se mi nádherný výhled na hory a pár 
domů. Vzadu nad centrem obce se začínají tvořit červánky. Díky posledním paprs-
kům slunce se na stromech za mnou třpytí namrzlý sníh. Na stráni jsou ve sněhu 
pěkně vidět stopy zvěře, která tudy nejspíše šla k nedalekému krmelci. Začíná se 
pomalu stmívat. Nerada opouštím toto překrásné místo, přesto jdu pomalu směrem 
k domovu.  

Když se vrátím, je už tma. Doma je zatopeno v krbu, ve kterém tiše praskají úhled-
ná polínka. Jediné, co mi v teple pokoje připomíná to fascinující roční období, jsou 
obrázky na oknech. 

elena Piňosová
        

Procházím se čerstvě zasněženou zimní krajinou. Mrazivé ticho přeruší jen zpěv 
chundelatých vrabců sedících na schované větvi. Statné borovice zachumlané do zá-
řivě bílé peřiny objímají smutnou lesní cestu. Když popojdu dál, vidím snahu vínově 
zbarveného šípkového keře, jak usilovně drží uschlé loňské listy, aby nespadly dolů 
na studenou zem. Jakmile vyjdu z lesa ven, spatřím malou dřevěnou chatu, na jejíž 
střeše odpočívá namrzlý třpytivý sníh vypadající jako drobné krystalky. Zpoza chaty 
vykukují dva buky vztahující své holé paže k nebi a bledému slunci. Když přistoupím 
blíž, uvidím ledové obrázky na oknech, které tam zanechal děda Mráz. 

Tímto má kouzelná procházka končí a já se vydávám zpátky domů.
Kristin anna Walczysko

       

Už zase ten prostý kraj je oděn v zimní šat – vločky z nebe padají, chtějí vlhkou zemi 
objímat. Všude vládne mír a klid, a tak se chce každý zastavit a rozhlédnout po té 
nádheře. 

V dálce říčka tiše zpívá svou ranní píseň, rozléhá se lesem s ozvěnou. Mrazivé 
ticho poté přeruší už jen árie ptáčků, kteří neodlétli za moře. V zasněžené krajině se 
tyčí statné borovice zachumlané do zářivě bílé peřiny, všechny si šeptají o kráse zim 
zašlých let. Mladé buky usilovně drží uschlé loňské listy, jež jim zbyly jako otevře-
né knihy, ve kterých je zapsáno vše o minulém podzimu. Jen my to nepřečteme. 
Namrzlý třpytivý sníh září v prosincovém slunci jako tisíce diamantů, které někdo 
poházel po zemi. Zároveň skýtá útočiště i past, neb skryje vše, to dobré i nebezpeč-
né. Stoleté buky vztahující své holé paže k nebi jako by se ho chtěly dotknout, ale 
nevědí jak. Jejich větve schraňují všechnu tu krásu.

Nastává noc a mráz – mocný, avšak spanilý, tvoří ledové obrázky na oknech, které 
dýchají duchem celé zimy do srdcí všech, kteří to potřebují. Mrazem všechno zkrás-
ní, i stará lípa najednou omládne.

Les se ukládá k spánku a já opouštím tento ráj. Další den se vrátím zas.
Barbora Chaloupková
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Naše první vysvědčení
Dostávat vysvědčení, jakožto vyhodnocení 
našeho celoročního či pololetního snažení, 
je pro ostřílené školáky běžným a pravidel-
ně se opakujícím rituálem se vším, co 
k tomu patří. Nechybí často opravování 
známek na poslední chvíli, jejich obhajoba 
před rodiči, kytice pro trpělivé učitele 
a oprášení zapadlé bílé košile. 

Pro naše prvňáčky je však nynější pololetí 
poprvé, co si tento rituál prožili. S napě-
tím očekávali, jaké to vysvědčení vlastně 
bude. A protože si uvědomujeme, že i toto 
„poprvé“ může výrazně ovlivnit vztah žáků 
k dalším vysvědčením, snažíme se, aby pro 
ně byl tento den co nejsvátečnější, čemuž 
napomáháme nejen dobrou náladou a mo-

tivačním hodnocením, ale také svátečním 
jídlem ve školní jídelně. 

Dále nám nezbývá než věřit, že si tento 
klíčový den naši prvňáčci náležitě užili a do 
druhého pololetí vejdou s novým nadšením. 

rW                                                             

Hurá, teď bude slavnostní hostina!
Na vysvědčení jedničky, k obědu řízek a pak hurá do družiny, tomu 
říkám paráda

Dnes přinesu své první vysvědčení a ještě budu v televiziPrvňáčci byli za svou práci po zásluze odměněni samými jedničkami

Paní učitelka s radostí rozdávala prvňáčkům samé jedničky Helenka měla ze samých jedniček velkou radost
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Přijímací řízení na střední školy klepe na dveře
Školní rok se nám přehoupnul do svého druhého poločasu, který stejně jako ve sportu bude pro 
konečný výsledek žáků tím rozhodujícím. Některým z nich navíc začíná i jedna z klíčových chvil jejich 
docházky na základní školu – výběr nejvhodnější střední školy.

Počátkem ledna 2022 proběhlo tradiční 
setkání výchovného poradce se zákonnými 
zástupci ohledně aktuálního přijímacího 
řízení na střední školy. Zájem zákonných 
zástupců i samotných žáků byl překvapivě 
velký a všichni se tak mohli dozvědět důle-
žité informace nejen o samotném průběhu 
přijímacího řízení na střední školu, ale také 
o následné uplatnitelnosti jednotlivých 
povolání. 
Zájemcům o tuto problematiku lze ostatně 
doporučit k návštěvě následující inter-
netové stránky, kde mohou nalézt další 
relevantní informace:
•	  www.atlasskolstvi.cz,
•	 www.infoabsolvent.cz,
•	 www.budoucnostprofesi.cz.

Pro připomenutí je nutno dodat, že přihláš-
ky na střední školy je nutno doručit (osobně 

nebo doporučeně poštou) nejpozději do 
1. 3. 2022 řediteli příslušné střední školy. 

V letošním školním roce se na všech střed-
ních školách opět koná jednotná přijímací 
zkouška z českého jazyka a matematiky 
(týká se pouze studijních oborů zakon-
čených maturitou) a to v následujících 
termínech:
4leté obory vzdělání:   
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
6letá a 8letá gymnázia:  
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022

Věřím, že všichni žáci, kterých se přijímací 
řízení týká, budou mít šťastnou ruku a zvolí 
si dle nejlepšího vědomí a svědomí svou 

budoucnost a dokážou také odpovídajícím 
způsobem „zužitkovat“ vše, co se na 
základní škole dosud naučili…                   vP

Šlechta v proměnách času
Náročná doba, kterou v posledních dvou letech společně prožíváme, omezila i spoustu tradičních akcí, jichž se žáci rádi 
účastnili. Jednou z nich byla i Dějepisná olympiáda. v loňském roce sice byla vyhlášena, ale snaha autorů konat ji 
on-line se ukázala jako málo vhodná, hlavně z termínového hlediska. Jsme proto rádi, že v letošním roce jsme se 
vrátili k obvyklému formátu, kdy se jí žáci účastní přímo na půdě školy.

Atraktivní bylo už samotné téma „Šlechta v proměnách času“, kte-
ré se zaměřovalo hlavně na období středověku a raného novověku. 
Dějepisná olympiáda je primárně určena žákům 8. a 9. ročníku, 
kteří se jí účastní ve svém volném čase. Jsme proto rádi, že poprat 
se s nástrahami školního kola nakonec 
přišlo ve středu 26. ledna 2022 v odpo-
ledních hodinách celkem devět žáků.

NeJlePŠí HIStorIK? 
JaKUB BaďUra!
Vavříny vítězství si nakonec odnesl 
Jakub Baďura z IX. třídy, který měl 
celkovou úspěšnost 91,7 %. Dalšími 
úspěšnými řešiteli, kteří získali alespoň 
60 % z celkového počtu 60 bodů, byli 
následující žáci: Adéla Cudráková (VIII.), 
Pavla Marie Strbíková (IX.), Markéta 
Fedičová (IX.),  Vivienne Hofrichterová 
(IX.), Elena Piňosová (VIII.) a Vít Kuchejda 
(VIII.). Zbylí žáci sice nedosáhli poža-
dované úspěšnosti, ale ceníme si jejich 
přístupu i zájmu o historii.

Na oKreSNí Kolo Za JIŘíM Z PoDěBraD
Vítěz postupuje do okresního kola Dějepisné olympiády, které se 
koná ve čtvrtek 24. března 2022 a bude jej tradičně hostit Základní 
škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109. 

ve volNéM ČaSe. PaleC NaHorU
Blahopřejeme vítězi i všem úspěšným 
řešitelům a děkujeme i žákům, kteří se 
na Dějepisnou olympiádu sami připravo-
vali a této akce se zúčastnili, přestože se 
uskutečnila až po vyučování. Pevně vě-
říme, že i v dalších letech budou na naší 
škole žáci, pro které je historie zajímavá 
a přináší jim mnoho nového 
a inspirativního.

vP
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Sestavit pro učitele desatero? 
Zhola nemožné
Snad každý, kromě patologicky optimistických jedinců, si prošel obdobím, 
kdy na něj všechno padá, podělá, na co sáhne a všechno se proti němu spiklo. 
Stejně tak to platí i ve škole, přijde splín, nevíte kudy kam. Přestáváte mít 
vysněné povolání rádi a dopadne na vás pocit marnosti. Řečeno slovy vedoucího 
autodílny Karfíka z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje: „Je to marný, je to marný, 
je to marný…“. Když se nějaký čas, přes veškerou snahu, nedostavují školskými 
metodiky slibované výsledky, snadno uvěříte pesimistickému desateru 
vyhořelého pedagoga, který ctí, uznává a opečovává „snaživce“ – žáky poslušné, 
milé, zdvořilé, pracovité, a deprimují ho „ti druzí“ – žáci nedbalí, nepořádní, 
nesvědomití, lhostejní, pasivní, drzí…, ti, co k jeho vyhoření přikládali svoje 
polínka. 

1. Dávat jen dobré známky, 
nejlépe samé jedničky.
Snaživým se to nebude líbit a přestanou se sna-
žit. Těm druhým to bude pro legraci a nadále se 
nebudou snažit.

2. Být na žáky hodný a přehlížet jejich přestupky.
Lumpové budou dále dělat svoje lumpárny. 
Snaživci se k nim časem přidají.

3. Být na žáky přísný 
a neodpouštět jim zhola nic.
Snaživci budou stresováni a budou se bát, pro-
tože si to moc berou. Ti druzí, kteří z principu 
bez chyb pracovat nemohou, usoudí, že jakákoliv 
snaha je marná a budou vše ignorovat.

4. Dělat v hodině vtípky, být veselý 
a šířit dobou náladu.
Snaživci usoudí, že jste se zbláznil. Ostatním to 
bude jedno, ale budou se chechtat, aby „zabili“ 
hodinu.

5. Povídat si s žáky o jejich problémech 
a snažit se jim radit.
Všichni ihned poreferují doma a budete za vyzvě-
dače, kterému po tom nic není. 

6. vést výuku postaru, pouze od tabule, 
odborně řečeno frontální.
Snaživci budou poslouchat a dělat si poznámky. 
„Ti druzí“ budou podřimovat a myslet na lumpárny. 

Mezi snaživci se to některým líbit bude, jiným ne. 
Ostatním to bude jedno.

7. Promítat žákům poutavá videa a prezentace.
Snaživci budou poslouchat a dělat si poznámky. 
„Ti druzí“ budou podřimovat a myslet na lumpár-
ny. Mezi snaživci se to některým líbit bude, jiným 
ne. Ostatním to bude jedno.

8. vést výuku moderně, na tabletu, zapojovat 
žáky do diskuze a nutit je spolupracovat.
Snaživci budou poslouchat a spolupracovat. „Ti 
druzí“ nebudou spolupracovat, budou podřimo-
vat a myslet na lumpárny. Mezi snaživci se to 
některým líbit bude, jiným ne. Ostatním to bude 
jedno.

9. volat kvůli každému problému rodičům.
Rodiče usoudí, že jste nekompetentní a děláte 
z komára vola.

10.  Nevolat kvůli každému problému rodičům.
Rodiče usoudí, že jste nekompetentní a podají 
trestní oznámení pro nečinnost.

Závěr: 
Snaživci zůstanou snaživí, ale mohou se zhoršit. 
Ti „špatní“ zůstanou špatní, ale mohou se zhor-
šit. Rodiče zůstanou rodiči, ale mohou se stát 
prudiči.

jk

O Kovidovi
Jiří Kapsa

Karneval krásný, termíny platí,
děti se maskují, rodiče zlatí.

V pátek to vypukne, výzdoba kvete,
pak přijde covid a všechno to smete.

Na výlet pojedem, do dáli směle,
konečně vypadnem, užijem skvěle.

Poznáme svět, fondy to platí,
pak přijde covid a všechno to zhatí.

Divadlo přijede, všichni se těší,
co si vzít na sebe, každý jen řeší.

Autobus přistaven, rodino, nazdar!
Pak přijde covid a všechno je nazmar.

Do háje s covidem, čert vem ty viry!
Nejsou to nakonec všechno jen chýry?

Sleduju internet, spiknutí čítám,
ležím tu v posteli, v horečce sípám.

RECITAČNÍ SOUTěŽ JINAK

Recitační soutěže jsou v normálních 
časech pro žáky místem, kde mohou 
nejen najít motivaci ke čtení a prezentaci 
poezie, ale také si vyzkoušet srozumitelný 
přednes před spoustou cizích lidí, překonat 
přirozenou nervozitu a odnést si ucelený 
nový zážitek. 

Z takových zkušeností pak mnohdy 
čerpáme nad rámec zaměření soutěže, 
pro kterou jsme to původně všechno 
absolvovali. Víme totiž, že se s nervozitou 
dá vypořádat a že cizí prostředí a lidé 
nemusí nutně znamenat problém či 
nebezpečí. V dnešní, COVIDem zmítané, 
době by takové pořádání recitační soutěže 
však bylo nezodpovědné. A protože ctíme 
důležitost literatury a poezie jako takové, 
jsme moc rádi, že se děti takových soutěží 
mohou zúčastnit alespoň online. Věříme, 
že si tak odnesou onu zmíněnou motivaci 
ke čtení a vyzkouší srozumitelný přednes, 
což přeci jen není vůbec málo.                 rW                                                                                                             



20

Mateřská škola Krtečkova

My tři králové jdeme k vám
v lednu jsme navštívili čeladenský kostel, abychom se podívali na betlém. 
vyprávěli jsme si o významu tříkrálové sbírky. Děti získaly povědomí 
o pomoci druhým, o tom, že se nemají všichni dobře a je třeba si vzájemně 
pomáhat. Pohladily si Ježíška, v betlémě všechny ovečky a velbloudy. líbily se 
jim krásně nazdobené stromečky a vnímaly tu tak kouzelnou atmosféru. 

MáMe ráDI KNíŽKy
Jednoho lednového dne jsme byli pozváni 
naší paní knihovnici do místní knihovny. 
Děti se moc těšily, protože mají rády po-
hádky a obrázkové knihy. Paní knihovnice si 
pro nás připravila zajímavý program. Děti 
přivítala a začala se jich vyptávat, co vědí 
o knihovně a knihách. Také měla připrave-
nou hru Cesta pohádkou, kde se děti mohly 
seznámit s s různými pohádkovými bytost-
mi. A velice je to bavilo. Také si poslechly 
pohádku v podání paní knihovnice. Když se 
obeznámily s knihovnou, tak si mohly knihy 

půjčit a prohlédnout. Přitom si připomenu-
ly, jak mají správně s knihami zacházet, aby 
byly stále hezké a líbily se nám. Návštěva 
knihovny byla moc fajn a věříme, že se 
z mnoha našich dětí stanou dobří čtenáři.

Já MáM KoNě, vraNý KoNě
Celý leden nás provázel koník Toník 
a kravička Stračenka. Děti se seznamovaly 
se životem koníka a kravičky. Získávaly 
poznatky o jejich obydlí, potravě, vzhledu, 
mláďatech. Kravičku Stračenku si všichni 
vyzkoušeli podojit na maketě kravičky. 

Děti byly naprosto nadšené. Všem nakonec 
kravička nějaké to mléko vydala. 

Vyrobili jsme si kravičku s mléčnými výrob-
ky, seznámili jsme děti s výrobou jogurtu, 
sýru, kefíru…, aby měly povědomí o tom, co 
vše se z mléka vyrábí. Udělali jsme si spo-
lečně banánový koktejl, měli jsme degusta-
ci sýrů. Vše si děti prožily a moc je to bavilo. 
Chtěli bychom ještě na exkurzi do místního 
kravína. Už se velmi těšíme. 

aneta Profotová
třída Květinka

Děti z Květinky v kostele u betlému evička, Damián, ondra, thea a Julinka s koníky

Gábinek, ondra, Damiánek a adélka dojí evička z Květinky dojí kravičku Stračenku

Paní knihovnice si připravila spoustu zajímavostí i pohádku Malí čtenáři
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Mateřská škola Krtečkova

Na začátku to vypadalo všelijak, ale na konci plaveckého kurzu si všechny děti zasloužily „mokré vysvědčení“

Nejlepší bylo vždy „volné plavání“ v malém brouzdalištiale brzy nám to šlo. vždyť vypadáme skoro jako akvabely...

Navíc když jsme museli plavat po zádech

Dovádění v dětském bazénu bylo v pohodě Po přesunu do velkého bazénu už začalo jít do tuhého
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Mateřská škola Krtečkova

Bude zima bude mráz, 
kam se ptáčku, kam...
Jsme v krásné obci Čeladná, obklopeni přírodou 
a chceme, aby si děti uvědomily, že je i v zimě živá. 

Hledali jsme ptáčky v našem okolí, 
ale byla taková zima, že jsme neviděli 
ani jednoho. A to se děti chovaly velmi 
tiše, aby žádného nevyplašily. Alespoň 
jsme si všimli, že skoro v každé čela-
denské zahrádce najdeme krmítko pro 
malé opeřené kamarády. 

Krásnou motivací pro naši další práci 
byla návštěva muzea ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, kde jsme se zúčastnili 
besedy o ptácích. Pan Martin Trubač 
o nich dětem velmi poutavě vyprávěl 
– o jejich druzích, čím se liší, jaké mají 
zvláštnosti. Vše doplňoval promítaný-
mi obrázky a videi. 

Výklad byl přizpůsoben věkové skupi-
ně předškolních dětí tak, aby si odnes-
ly co nejvíce nových poznatků ve svých 
hlavičkách. Aby např. pochopily, proč 
mají ptáci různé zobáky, a podle toho 
se také živí různou stravou, tak trhaly 
papír kleštěmi jako dravci, sítkem 
vybíraly hrášek z vody jako kachny, 
pinzetami vybíraly červíky 
a zrníčka jako datel a sýkorka. Viděly 
vycpané ptáky, přiřazovaly k nim 
modely vajíček, jejich jména. Na závěr 

jsme viděli a vyslechli si „ptačí operu“ 
na hudbu W. A. Mozarta. Byl to pro 
všechny vskutku parádní zážitek. 
Určitě využijeme i další příležitosti 
navštívit frenštátské muzeum.

Takhle namotivovaní jsme se pustili do 
další práce. Děti chtěly nalákat ptáčky 
ke školce, aby nám létali kolem oken 
a tak v kuchyňce vyrobily krmení ze 
směsi semínek a vepřového sádla. 
Takto připravenou dobrotu jsme 
v síťce pověsili na stromy v naší školní 
zahradě. Škoda, že nemáme v blízkém 
okolí rybník nebo řeku s kachnami 
a jiným vodním ptactvem. Určitě by-
chom se ně rádi podívali, ale až bude 
tepleji, tak za nimi někam vyrazíme. 

I když je velká zima, sníh, led, děti 
nesedí jen ve školce – bobujeme, 
hrajeme si se sněhem, zakončili jsme  
plavání, chodíme cvičit do tělocvičny. 
Už se těšíme na únor a na Hromnice, 
až bude o hodinu více. Delší dny nám 
určitě přinesou více pozitivní energie 
a to přejeme i vám všem.

Ivana Chýlková
třída Žabička

Největší zážitky z ledna? Plavání (foto na předchozí straně), knihovna a... ptáci! Štěpánek a „jeho“ sýkorka

Žabička Klárinka v zasněžené zahradě
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Kája a tomáš hledají na obrázcích známé ptáky Nellinka a Sebík při výrobě krmení pro ptáky

oliver: Jak to jen chytají? David s dravcem

Na návštěvě muzea: vítejte v ptačí říši! Kája a Sebík riskují: Klovne mě?

Štěpán a valinka skládají rozstříhané obrázky ptákůDominik, adam a David staví strom pro ptáky
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MŠ Čeladenská beruška

Zápis do školky a jak to u nás chodí
Máte doma dítě předškolního věku a zvažujete zápis do školky? 
Chtěli byste vědět, jak to ve školce vypadá, co s dětmi celý den 
děláme, jak je připravujeme na školní docházku? 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
sice proběhne až v květnu, ale již nyní 
jsme pro vás připravili setkání, během 
kterého vás provedeme prostředím školy 
a odpovíme na vše, co vás kolem před-
školního vzdělávání zajímá. 

Setkání se uskuteční 22. 2. 2022 od 
16 hodin v Mateřské škole Čeladenská 
beruška, Čeladná 389. Z důvodu protie-
pidemických opatření je počet účastníků 
setkání omezen, proto se předem regist-
rujte e-mailem na 
ms@celadenskaberuska.cz.

Jana Bartošová

Pirát opanoval naši školku
Naštěstí byl na blízku policista a dohlížel na dodržování 
zákona. Kdyby jeho síly nestačily, přispěchal by přítomný 
Spiderman, zachránce světa nebo rytíř. S těmito hrdiny 
nablízku si mohly princezny vychutnat poctivý disko tanec 
a nejen ten. lékařský dohled byl zajištěn. 

Ani letos neztratil náš tradiční 
karneval nic ze své velkolepo-
sti. Klauna Hopsalína vystřídal 
animátor v pirátském převleku. 
A letošní téma? Stejné jako 
v Ekoškole, tedy Odpady. Paní 
učitelky a školnice vynikaly ve 
slušivých oblecích a říkaly si 
„Princezny ze skládky“. Téma 
odpadů se prolnulo všemi zá-
bavnými soutěžemi pro děti.  

Nejen rytíř dobyl skákací 

hrad. Také traktorista musel 
doplnit šťávu. Jedlo se a pilo 
bez obalu, aby nám nevznikal 
odpad. Při diskotéce si všich-
ni protáhli svá těla a jednotlivé 
masky se představily na přehlíd-
kovém mole s komentovaným 
výkladem. Na závěr pirát, nikoli 
kouzelníci, vyčaroval z balónků 
spoustu zvířátek, mečů a květin 
všem maskám pro radost.

adéla Korniová

Po soutěžním škrábání je třeba slupky vyhodit do bioodpadu

Fotokoutek je součástí každého karnevalu Princezny ze skládky

Diskotéka v plném proudu
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MŠ Čeladenská beruška

tel.: 777 738 583, budova MŠ:777 364 189

BAZÁREK
SEZÓNNÍHO DĚTSKÉHO

OBLEČENÍ A POTŘEB

UP TO

KDE: V  MŠ Čeladenská beruška

       KDY: Příjem věcí: 3. - 8. března 2022

                  Prodej věcí: 9. - 11. března 2022

                           V pracovní dny: 8:30h - 15:30h

Přijímáme čisté, označené jarní a letní oblečení 

a potřeby, označené Vašim symbolem, cenou

 a pořadím v seznamu + seznam věcí. (1 položka = 1 věc)

Max. 50 ks na osobu.

 

20% z ceny prodaného zboží bude věnováno 

na akce pro děti z MŠ.
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MŠ Čeladenská beruška

Návštěva knihovny
v lednu jsme přijali pozvání do místní knihovny. Paní knihovnice 
dětem vysvětlila, co vše je potřeba udělat, abychom si mohli knihy 
v knihovně vypůjčit. 
Dále nám ukázala, jakým způsobem jsou 
knihy v poličkách řazeny, co dětem, které 
ještě neumějí číst, pomůže při výběru 
knih, které jsou určeny právě pro ně, 
a jak se orientovat v knihovně jako takové. 
Následovala diskuze, jak se správě máme 
chovat ke knihám, aby zůstaly co nejdéle 
jako nové a mohlo si je vypůjčit co nejvíce 
čtenářů. 

Jelikož se děti do diskuze pustily s vervou, 
nechyběla ani odměna ve formě pohád-
kového příběhu o Medvídkovi Pú. Když 
pohádka skončila, společně jsme si všichni 
zacvičili a protáhli svá těla. Nakonec měly 
děti možnost si knihy samy prohlédnout 
a popovídat si nad obrázky, kterých bylo 
v knížkách víc než dost.

Kamila Kemrová

Martínek si prohlížel knížku s paní knihovnicí emička s Norinkou společně diskutují nad knížkou

Maty si sám četl, už to umí valentýnka si vybírala knížku z poličky, kde jsou knihy pro nejmenší
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MŠ Čeladenská beruška

Tři králové ve školce
První týden nového roku 2022 se v naší školce nesl v duchu tří králů. Děti se pomocí prožitkového 
učení seznámily s příběhem a tradicí tří králů. 

Dramatické hry patřily ke ztvárnění příběhu, dále děti vyráběly 
a tvořily, např. koruny pro krále, komety a krále samotné, a to 
pomocí nejrůznějších výtvarných technik. S tímto svátkem je také 
neodmyslitelně spjata charitativní Tříkrálová sbírka, kterou mají 

děti spojenou se třemi koledníky vybírající peníze a dary pro 
potřebné. S dětmi jsme si povídali o charitě, sbírce, důležitosti 
a smysluplnosti pomáhat lidem, kteří naši pomoc potřebují. 

Kamila Kemrová

Julinka s valentýnkou vyráběly kometu 
z chleba, který nám zbyl ze svačinky

Králové s doprovodem prošli s písničkou celou školku

v ateliéru jsme vyráběli korunkyFilípek jako jeden z králů
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Ze vZPoMíNeK JoSeFa KalUSe

Josef Kalus: Vzpomínky

Na učitelském ústavě v Příboře (VIII)

I. 
Psáno na korespondenčním lístku):

Vaše blahorodí!
Odpusťte prosím, že se osměluji s Vámi 
ve známost vcházeti, ne-li osobně, tedy 
alespoň písemně! Neračte se, prosím 
laskavě, mrzeti, že odvažuji se Vás 
tázati, zda jste za své zdařené básně, 
jež jste co nadšený samouk sepsal 
a sestavil, honorář jaký obdržel, a při tom 
prosím o slušné a úplné vyjevení, mnoho-
li zlatých obnášelo? Ptaje se po příčině 
zvědavosti, obdržíte v odpověď, že též já do 
pestrého kruhu básníků českých počten 
jsem, což vysvítá z úloh v poesii vzdělaných. 
Chci si tudíž ve své nouzi též napomáhati. 
Prosím, odepište! Vaše básničky, zvláště 
pak písně milostné mne nad vše vnadit 
znají. S úctou

Fr. Kr.,
stud. v. tř. c. k. gymn.

v olomouci.

II. 
(Dopis v obálce):

Milý příteli!
Odpusťte, že Vás tak nazývám, jedině 
k Vám mám důvěru, jelikož jste byl té-

hož povolání, jako jsem já. Jsem totiž 
tkalcem-básníkem, jak se mi posmívají. 
Zasílám Vám svoji práci. Poraďte mi, pro-
sím Vás, mohl-li bych se nadíti uveřejnění 
a ve kterém časopise. S pozdravem

Fr. v.,
místo, č. domu, Morava

III. 
(Dopis na růžovém papíře malého formá-
tu):

Ctěný pane!

Že Vás můj list překvapení, to hádankou 
mi není, a to tím více, an poznáte, že je 
to ruka dívčí, ruka cizí, jakož i celek listu 

Památník Josefa Kaluse

dýše myšlenkou bledší. Za jakou záminkou 
přicházím? Tak budete se jistě tázat. Však 
sotva máte tušení, neb nikdy ještě k Vám 
nevkročila dívka s tímto oumylsem, jež já 
prosbou zovu.

Ráda bych s Vámi promluvila oustně mís-
to tohoto listu, z něhož málo snad vyrozu-
míte, neb nelze mi v něm bez obalu zmíniti, 
an jsem od Vaší ctěné osoby dosud žádného 
svolení nežádala a tu nevím, zdaž by řeč má 
udržela sluch Váš. Neb jsem doposud cizí. 
Mně však štěstí přálo Vaší ctěnou osobu 
alespoň duševně poněkud seznati, a pak též 
skrze p. doktora K., jenž mi na Vás adresu 
podal. Abyste však mne alespoň duševně 
poznal a porozuměl mému neočekávanému 
listu, tak vyznávám se, že touha po světle, 
pro mne dosud ztraceném, nutí ruku mou 
se chvějící k Vám z oteckého kraje psáti neb 
srdce mé pohlíží k Vám, co ku svému zdroji 
těchy a spásy.                           

(pokračování příště)
Připravila: Zuzana Bajgarová
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Křížovka o ceny

AUTOR:
-KAWI-

POMŮCKY:

AHI, ALEN, ALÍ, KAURO, 
MATÉ, NAIRA, NELMA, 
ORIDA, PENOT, PISCO, 
SHORT, ŠAMIL, TORÁ, 

UTT, YVA

POMOC 2. ČÁST
TAJENKY

MUŽSKÉ
JMÉNO

KRUTÝ
ČLOVĚK

ZKRATKA
OBCHODNÍ 

ŠKOLY

ZUBNÍ
LÉKAŘSTVÍ

ENERGETIC-
KÁ REZERVA 
ŽIVOČIŠNÉ

TKÁNĚ

SLOVENSKY 
„OSEL“

KÓD    
JIHOAFR. 
LETIŠTĚ 
UMTATA

SLOVENSKY 
„CO“

PATŘÍCÍ 
MUŽI

JMÉNEM
IVAN

TOMÁŠKOVA ŠPANĚLSKÉ 
SÍDLO

RUSKÉ
SÍDLO

1. ČÁST
TAJENKY

CITOSLOVCE 
POVZDECHU

RUSKY 
„JEZERO“

PRVEK 
PODOBNÝ

URANU

SPOJIT

TEDY 
(OBECNĚ)

VÝSAD-
KÁŘOVO

LÉČIVÁ 
ROSTLINA

BIBLICKÁ 
PRAMÁTI

PÍSEMNÁ
KOPIE

HŘMOT 
(KNIŽNĚ)

MÍSTNOST
PRO ŠATY

SVĚTADÍL

PEŘEJE

365 DNÍ

KAVKAZSKÝ
VŮDCE

V SEDÍCÍ
POLOZE

TÝKAJÍCÍ
SE SNU

NEPOHODA

CITOSLOVCE 
RADOSTI

STAROŘECKÝ 
MĚST. STÁT

LATINSKÁ 
PŘEDLOŽKA

CHEMICKÝ
PRVEK

UNIONISTA 
(ŘÍDCE)

ČÁSTI VĚT

POČÍTAČOVÝ 
PIKTOGRAM

INICIÁLY 
PETRY JANŮ

HORA NA 
VANUATU

ČÁST
SKOTSKÝCH

PŘÍJMENÍ

SPUSTITI

PŘIHRÁDKA

SLOVENSKÉ 
MĚSTO

ANGLICKY 
„KRÁTKÝ“

BÁSNICKÁ 
POVÍDKA

ANGLICKY 
„ZVUK“

LÉKAŘSKÁ 
NASLOU-
CHÁTKA

BEZOSTNÁ
RYBA

PŘESPOLNÍ
BĚHY

NIGERSKÉ
SÍDLO

VÝSADY 
OSADNÍKŮM

SÍDLO
V PERU

SLOVENSKY 
„KONEC“

ARABŠTÍ
KONĚ

ZÁLUSKY

INDICKÁ
HRA

NIGÉRIJSKÁ 
MINCE

NÁBĚH
K ÁRII

UDICE
(MN. ČÍSLO)

SLOVENSKY 
„NIKDO“

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

OTÁZKA
PŘI SÁZCE

ODRŮDA
SÓJI

SEKNUTÍ

FRANCOUZ.
PILOT F1

PROVÁDĚT
V PRAXI

INICIÁLY
NĚMCOVÉ

VRCH U TŘE-
BECHOVIC

KŮŇ 
(BÁSNICKY)

TÁHNOUT
Z POCHVY

INDIÁNSKÝ 
KMEN

DOMÁCÍ   
ZVÍŘE

BUBENÍK
BEATLES

ZRAK

ZRCADLOVÉ 
PLAVENÉ

SKLO

SERVÍRKA

DŘEVĚNÁ
OBYDLÍ

OTISK
NOHY

ŠOSATÝ  
OBLEK

CHEMICKÁ 
SLOUČENINA

SÍDLO V
NIGÉRII

TEXTILNÍ
LÁTKA

ODBORNÉ
ČLÁNKY

ŘECKÁ 
BOHYNĚ

FINSKÁ
J. DÉLKY

DŮLNÍ
LEŠENÍ

STRÁŽIT

PODNIK NA 
VÝROBU 

MARMELÁD

ÚTOKY

KLÍMATI

CITOSLOVCE 
ZAKLENÍ

NAŠE
MĚSTO

NADÁVÁNÍ

TĚLESNÉ 
CVIČENÍ

HLAVY 
KLÁŠTERŮ

NÁSTROJ 
SEKÁČE

ČEKATEL NA 
FUNKCI

ZNAČKA
MILILITRU

JANINSKÝ
PAŠA

OKOŘENIT 
PAPRIKOU

ŠMOUHA 
(NÁŘEČNĚ )

KOMU   
PATŘÍCÍ

PODBRADEK

CITOSLOVCE 
POVZBUZENÍ

ČESKÝ 
REŽISÉR

MOŘSKÁ 
VYDRA

PRACOVAT
S PILNÍKEM

ZMRZLÁ
VODA

DVOJICE

ZNAČKA 
ELEKTRON-

VOLTU

PARAGUAY-
SKÝ ČAJ

MÁLEM

VÝSLEDEK 
DĚLENÍ

NOČNÍ
PTÁK

DRUH 
ANTILOPY

3. ČÁST
TAJENKY

VLÁTI 
VZDUCHEM

LOSOSOVITÁ 
RYBA

MUŽSKÉ
JMÉNO

ŽHNOUT

DOMÁCKY 
OLGA

ČÁSTEČKA
HMOTY

NĚKDEJŠÍ 
MUSLIM

SOPEČNÁ 
VYVŘELINA

TELEFO-
NOVAT

PĚNIVÉ
NÁPOJE

OBROZENÍ 
(KNIŽNĚ)

PRUDKÝ
ÚTOK

ASI  
(BÁSNICKY)

SEVERSKÝ 
PTÁK

PIVOTMAN

PŘEDLOŽKA

KRUTÍ

SOLMIZAČNÍ 
SLABIKA

ZKR. TISK. 
AGENT. KENI

ROZTAVENÁ 
HMOTA

JIHNOUT

BALKÁNSKÝ 
POKRM

ZNAČKA
RADIA

ZAČÁTEK
ZÁVODU

HLE 
(NÁŘEČNĚ)

MAĎARSKY
„A“

PŘEDLOŽKA

TÝKAJÍCÍ
SE OVARU

TUČNOLISTÁ 
ROSTLINA VADA

DRCENÉ
KAMENIVO

NÁŠ
ZÁMEK

ROSTLINA 
ZBĚHOVEC

Odměna pro luštitele: kniha Petra Anderle
Tajenka z minulého čísla: ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PŘEBYTKOVÝ ROZPOČET. Výhru získává Karel Halata. Opět hrajeme o krásnou knihu Petra Anderle 
o historii našeho regionu. Odpovědi se jménem a adresou posílejte na OÚ Čeladná nebo na e-mail zpravodaj.celadna@seznam.cz.
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Knihy „Hajní a hájenky Beskyd“ opravdu zaplavily Moravu
tentokrát to platí i pro počet prodaných výtisků. v prvních týdnech po křtu jsme nestačili balit. 
to ovšem není to podstatné. Krásné jsou reakce našich čtenářů. všichni knihu jednoznačně chválí 
a oceňují, mnozí popisují své dojmy. Pár příkladů uvádíme: 

Knížku mě donesl manžel do nemocnice 
a já ke své radosti našla zmínku o hajném 
Josefu Děckém! Po poradě s bratrem 
Lubošem, který je starší o 9 let, jsme se 
rozhodli v létě do Čeladné zajet na víkend 
a zkusit najít dávná místa. Také bych se 
podívala na hřbitov, zda tam najdu ještě 
někoho z Děckých. Náš táta skvěle maloval 
a máme od něho olej Smrk a Lysá hora. 
Děkuji za časopis a knížečku, potěšila. 
Srdečně vás zdravím a těším se, pokud 
budete mít čas, na osobní setkání u morav-
ského vínečka…

lenka Broncová z Brna

Paní Broncová totiž v minulé koresponden-
ci uvedla následující:
…Jako děti jsme prožily krásné prázdni-
ny na hájence v Čeladné. Můj otec doc. 
Kostroň přednášel myslivost a jeho student 
Jura Dětský ho na hájenku pozval. Patřila 
snad jeho babičce? Ještě si pamatuji, že  
jeho dědu zastřelili pytláci. Byli jsme tam 
v šedesátých letech. Kamarád z Ostravy 
mě varoval před návštěvou Čeladné, že 
už to dávno není ta idylická vesnice jako 
tehdy...
A tak jsme paní Broncové poslali mimo 
knihy i naši dřívější publikaci „Od střech 
doškových až po dnešek“, která je drob-
ným příspěvkem k současné historii 
Čeladné a přiložili jsme i poslední číslo 
„Čeladenského zpravodaje“. Aby si mohla 
sama udělat obrázek o tom, jak se Čeladná 
jejího dětství změnila, samozřejmě 
k lepšímu… Proto děkuje v úvodním textu 
za časopis a knížečku…

*****

Hezký příspěvek, týkající se mimo jiné 
posledního facíra Beskyd pana Ambrože 
Zdražily, o němž se v knize zmiňujeme, 
nám poslal pan Josef Dostál z Frýdku-
Místku: 
V knize mě zaujala obšírná zmínka 
o facírech. Facíra Ambrože Zdražilu jsem 
měl tu čest poznat osobně a dokonce se 
zachovala jeho fotografie, kterou jsem 
udělal se svým bakelitovým fotoaparátem 
někdy v letech 1957-1960… Já jsem se 
narodil na konci války v Ostravici č. 159, 
což je dnes opět hájenka Arcibiskupských 
lesů. Narodila se tam i moje maminka 
v rodině arcibiskupského hajného Jana 
Faldýna. Když Němci zavřeli vysoké školy, 
tak můj otec Adolf Dostál, který měl již tři 

ročníky studia lesařiny  v Brně za sebou, 
si našel práci v Ostravici na pile. Odtud si 
ho Faldýn stáhnul k sobě na výpomoc. 
V roce 1944 se s maminkou vzali. Po válce 
jsme byli tři roky na Hukvaldech, potom 
na Těšínsku na Křivé a od roku 1953 na 
Morávce. Tam táta pracoval jako polesný 
ve Slavíči. A právě na Morávce nás často 
navštěvoval facír Zdražila. Pamatuji si, že 
uměl perfektně plést různé sítě na odchyt 
ptáků a zajíců. Když šel děda Faldýn do 
penze, přišli k nám na Morávku a on se 
se Zdražilou již znal. Debat a rozhovorů 
bylo mnoho, bohužel v mé paměti zůsta-
ly jen útržky. Pokud jde o mne, nejsem 
lesák, vystudoval jsem huťařinu, ale 
přírodu a Beskydy mám rád. Jsem již 15 
let v důchodu, poznávám dnešní generaci 
lesáků a procházím místa v údolí Slavíče, 
což byl revír mého dětství… Přikládám 
dvě fotografie pana Zdražily a přál bych si, 
aby Vám udělaly radost. (Pozn. red: Jeden 
snímek zveřejňujeme.)

*****
 
Ing. Martin Staněk nám napsal: 
Na straně 395 se píše o hospodě Na 
Kravincu a že patřila panu Mališovi. 
Opravdu jim patřila, vím to od otce, pro-
tože když jsem chodil na základní školu 
v Ostravě, vládla tam ředitelka Mališová 
pověstná svým svérázem a tresty. Já jsem 
byl vždy ušetřen. 

Otec mi pak řekl, že se znají z mládí, 
Mališovi měli hospodu v Hutích a starý 
Mališ byl mému dědovi nějak zavázán… 
Mám osobní vztah k Hutím pod Smrkem, 
babička a děda tam měli vilu, dnes je 
zatopená. Prožil jsem tam kousek dětství, 
byť omezeného komunismem a nájemníky 
v našem domě. Dědeček měl v pachtu revír 
na Smrku a v Hutích a taky rybářský revír 
na Ostravici, ale to už je dávno. Děkuji Vám 
za Vaši práci…

A mohli bychom citovat desítky a desít-
ky dalších velice vřelých vzpomínkových 
dopisů. Ukazuje se, že na celé Moravě žijí 
potomci či přátelé těch, kteří se o Beskydy 
starali jako hajní, myslivci a lesníci. Proto 
ten zájem o knihu, která ještě dlouho bude 
vzbuzovat zájem a debaty. 

a Co Dál? taK Se vŠICHNI PtaJí... 
Samozřejmě, že s vydáváním knih 
o Beskydech nepřestaneme. Musíme jen 
hledat nějakou formu, trochu jinou, než 
byly ty dosavadní. Možná, že Vás osloví ná-
sledující texty o tom, jak mi „spadl kámen 
ze srdce“. 

Petr anderle

ambrož Zdražila (vpravo) s adolfem Dostálem na Morávce
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Jak mi spadl „kámen ze srdce…“
Řekl jsem to zprvu jen tak z legrace. a navíc muži, který mě v počátcích psaní o Beskydech vodil po 
cestách lesních… Řekl jsem to inženýru vladimíru Šigutovi. Když jsem mu v jednom prosincovém dni 
roku 2021 předával knihu „HaJNí a HáJeNKy BeSKyD“, k jejímuž obsahu výrazně přispěl, zeptal se 
mě, co bude dál. 

Myslel tím pochopitelně nějakou další kni-
hu. (Tak nějak se také ptají desítky našich 
čtenářů a přátel). Vladimír totiž prochodil 
a projezdil (také na motorce) během čty-
řiceti let práce lesníka celou část Beskyd 
od Lysé až po Radhošť. A díky němu 
také vznikla naše první beskydská kniha 
Cestami lesními od Lysé až po Radhošť, 
dnes již beznadějně rozebraná. A co 
jsem mu odpověděl? Že napíši ABECEDU 
BESKYD. Knihu, ve které by měl být popsán 
život a zásluhy výrazných osobností, které 
se narodily v Beskydech, nebo se o ně či 
o jejich zviditelnění nějakým způsobem 
zasloužily.

Ta myšlenka mě občas přepadávala, 
a když jsem ji řekl Vláďovi, nemyslel jsem 
tím něco hotového či rozhodnutého. Jenom 
se mě zeptal. Proč abeceda? Odpověděl 
jsem: Inu, česká abeceda má 42 písmen, 
tedy 26 písmen základní latinky doplněných 
písmeny s třemi diakritickými znaménky 
(háčkem, čárkou a kroužkem). Speciální 
postavení má ch, které je počítáno mezi 42 
písmen české abecedy, fakticky je to ale 
spřežka (digraf). A tak mě napadlo, kolik 

bychom našli jmen významných lidí, jejichž 
příjmení by zaplnila celou abecedu. Nebo 
alespoň její podstatnou část. 

A tak jsem plácal jedno přes druhé. Jenže 
Vláďa mě za ta léta zná. Pár dní po Novém 
roce mi zatelefonoval. Jestli bych si zítra 
neudělal pro něj chvíli čas. Druhý den 
okolo jedenácté (to přijíždí do Čeladné vlak 
z Frýdlantu nad Ostravicí, kde Vláďa bydlí) 
zazvonil u mě doma. Trochu se zadýchal, 
než vynesl do třetího patra tašku plnou 
knih. 

„Posbíral jsem doma všechno, co by se Ti 
mohlo hodit pro tu Abecedu,“ povídá. Už 
jsem nemohl couvnout. Měl jsem ho hnát 
zpět s tím těžkým rancem přes nádraží až 
do Frýdlantu? A tak jsem po jeho odchodu 
radši sednul a začal psát. A později  hledat 
a pátrat. A tak vznikala ABECEDA BESKYD. 
Třeba se v ní dozvíte, co ještě nevíte.

Petr anderle
 
P. S.  Věděl jsem pochopitelně, že knihu 
doplníme i různými portréty osobností, 
či pohledy z místa jejich působišť. A také 

ji doplní skvělé snímky našich spolupra-
covníků – fotografů. Neboť jména Marcel 
Fujcik, Petr Kasal, Josef Konečný, Alfred 
Krzemieň, Petr Lukeš, Josef Malina, Petr 
Pazdírek, Lukáš Podolák, Stanislava 
Slováková, Milena Vaculová, Pavla 
Zemaníková (a mnozí další) patří rovněž 
mezi výrazné osobnosti Beskyd.  

P. P. S. Další problém v souvislosti 
s pojetím knihy nastal ve chvíli, kdy mě 
napadlo zařadit mezi „abecedníky“, jak jim 
pracovně říkám, žijící osobu. Kladl jsem 
jeden argument vedle druhého, nakonec 
zvítězila odpověď ANO. Vždyť vycházejí 
knihy o žijících lidech a nikomu to nevadí. 
Naopak. Takže mohu s klidným svědomím 
zařadit pod písmeno B Milana Bajgara, pod 
písmeno L Pavola Lukšu a pod písmeno 
D Romana Dudyse. Ti se také na rozvoji 
Beskyd výrazně a s úspěchem podíleli 
a podílejí. A doufejme, že se budou ještě 
dlouho podílet. 
A jakmile jsem tohle všechno sepsal, spadl 
mi kámen ze srdce. Mohu se pustit do 
práce.

Josef Malina: Pohled do Čeladné a do Kunčic pod ondřejníkem
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ZNAMENITÍ LéKAřI V ČESKýCH ZEMÍCH (15)

Lékař, kterého zastavit nešlo…
Málokteré malé městečko v Čechách se může pochlubit tak znamenitou historií, 
pokud se významných osobností týče, jako Horažďovice. Při jejich obléháni, ve 
snaze podmanit si Bavora ze Strakonic, náhle zemřel mladý český král rudolf 
Habsburský (1281-1307), údajně na úplavici, i když spíše na prasklý žaludeční 
vřed. v Horažďovicích se mimo jiné také narodil houslový virtuos a pedagog 
otakar Ševčík (1852-1934), avšak nejvíc je snad připomínán zdejší rodák, 
čestný občan Horažďovic od roku 2001, profesor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
a Horažďovice jsou tak citovány stejným dílem jako další dvě města, jejichž je 
profesor Blahoš čestným občanem - americké Miami a filpínská Manila. 

Jak se to všechno 
stalo? Budoucí přední 
český endokrinolog 
a osteolog se narodil 
19. června 1930 do 
rodiny advokáta, 
jemuž byla po únoru 
1948 zakázána činnost 
a zabaven majetek. 
Rodina Blahošů 

odvozuje svůj původ od řeckých emigrantů 
„Vlachosů“, kteří do českých zemí přišli někdy 
v patnáctém století. Vyrůstal v harmonické 
rodině a záhy pochopil, jak důležité je vzdělání. 
Gymnaziální studia započal ve Strakonicích 
a dokončil je v Karlíně, po přestěhování 
rodiny do Prahy. V té době měl již vlastní 
hudební kapelu (byl výborným pianistou 
a harmonikářem) a také státní zkoušky 
z angličtiny a španělštiny. Německy 
a francouzsky se dále naučil jaksi 
mimochodem. Jenže v roce 1949 ho na 
pražskou medicínu, ani na právnickou fakultu
z kádrových důvodů nepřijali. „Naštěstí“ 

byla již v říjnu 1945 zřízena prezidentským 
dekretem pobočka Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy (všeobecné lékařství) 
v Plzni. A zde také v roce 1955 promoval 
s vyznamenáním.   

PeČeNá HUSa S KŘUPavoU KůrČIČKoU
Na místa svého dětství nikdy nezapomněl. 
Po letech (2013) profesor Blahoš vzpomínal 
pro „Kuchařku lékařů českých“: Předesílám, 
že jsem alimentární pozitivista. Mám jasné 
vzpomínky na jídla, která vařila babička či 
maminka a z celého bytu si nejvíc pamatuji, 
jak vypadala kuchyň. Jako příklad hlubokého 
zážitku slouží vzpomínka na mé oblíbené 
svačiny (chléb s máslem a sardinkami 
pokapanými citronem) ještě v předškolním 
věku při procházkách s babičkou podél 
Otavy pod Práchní. Z věku adolescentního 
si jasně vzpomínám na hostinu u známých 
v Holostřevech.  K obědu byla pečená husa, 
pěkně promaštěná, s křupavou kůrčičkou 
a k tomu zelí a knedlík.

„Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně za-
pomínat 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 všestran-
ně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli 
v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hu-
debníky, cestovateli, archeology, botaniky či 
dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. 
Většinou vynikli také proto, že byli nejen od-
vážní, ale i zdravě sebevědomí.“ 

Těmito úvodními slovy začínalo každou 
středu, počínaje 27. zářím 2017, mé krátké 
vyprávění o některém ze „znamenitých léka-
řů v českých zemích“, rekrutujících se větši-
nou 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 upřím-
ného obdivu. A současně potřebují více než 
kdy jindy naši podporu, bez ohledu na rozdíl-
né názory společnosti, týkající se probíhající 
pandemie. A tak nás napadlo vydat tuto knihu 
ještě před letošními svátky vánočními a ne-
prodávat ji. Rozdávat. Na znamení úcty k těm, 
kteří stojí v čele současného boje s lítým ne-
přítelem a vpravdě nasazují své životy. Jenže 
z čeho tisk zaplatit? 

Vyhlásili jsme sbírku. První přišel náš tis-
kař: „Udělám vstřícnou cenu tisku“. A poslé-
ze 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 ná-
kladu 2 000 ks, v atypickém formátu A5, ve 
velmi vkusné grafické úpravě, která je také 
darem. 

Stále je o ni značný zájem, nejen v medicín-
ských kruzích. A přispívat se dá i nadále na 
účet číslo 186 745 03 59/0800 (variabilní sym-
bol = 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 vy-
brané lékařské příběhy, jejichž nositelé jsou 
buď z Beskyd, nebo z našeho blízkého morav-
ského kraje, či dokonce z Čeladné. 

O knihu si mohou zájemci napsat na adresu 
Okrašlovací spolek Rozhledna, Čeladná 42, 
7391 2 Čeladná. Nebo e-mailem na adresu: 
ondrejnikrozhledna@seznam.cz  

Petr anderle v roce 2008 byl profesor Blahoš jmenován rytířem českého lékařského stavu
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Světová KaPaCIta
Jenže v životě profesora Blahoše šlo vždy 
o víc než o gurmánský zážitek. Bůh mu dopřál 
skvělých 88 let (zemřel 27. listopadu 2018), 
které plně, již od dob dospívání, věnoval me-
dicíně a světu. S tím světem to platí doslova 
– není snad u nás lékař, který by byl více znám 
a ctěn ve světové lékařské (ale i politické) ve-
řejnosti než on. 

„ProFeSora NelZe ZaStavIt...“
V prvních krůčcích lékařských se naučil 
výborně internu, osteologii a endokrinologii. 
A to tak, že mohl učit a přednášet i v cizině. 
V roce 2005 o něm profesor MUDr. Vladimír 
Palička, děkan Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové, napsal: „Profesora 
Blahoše zastavit nelze, pokud jde o dobrou 
věc.  Takže se jeho jméno stalo pojmem 
v Evropě i ve světě, především díky publikacím 
a odborným článkům, ale i díky jeho osobnímu 
šarmu a komunikačním schopnostem 
v mnoha jazycích…“

etIPoPIe, PaŘíŽ, aNGlIe, toKIo...
V roce 1961 se profesor Blahoš jako pracov-
ník Endokrinologického ústavu přihlásil na 
pomoc rozvojovým zemím a jeho první štací 
se stala Etiopie. Tehdy se o něm svět dozvěděl 
poprvé, neboť i zde, v oblasti africké medicí-
ny, měl značné úspěchy. Posléze následovaly 
stáže v Paříži, v Anglii, ve Švédsku či v Tokiu. 

Není tedy divu, že se hned v roce 1990 stal ve 
svobodných volbách předsedou České lékař-
ské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
(vedl ji až do roku 2015) a o dva roky později 
se stává historicky druhým Čechem (právě 
po Janu Evangelistovi Purkyně), který je při-
jat jako zahraniční dopisující člen pařížské 
Académie Nationale de Médecine.

PoCta: PreZIDeNteM WMa
V roce 1998 se dostalo profesoru Blahošovi, 
ale i české medicíně, nebývalé pocty. Poprvé 
v historii byl v roce 1998 v Ottawě zvolen 
51. prezidentem společnosti World Medical 
Association (WMA), která sdružuje přes osm 
milionů lékařů ze 115 zemí světa, představitel 
tzv. východní Evropy. A v této funkci profesor 
Blahoš naprosto dokonale obstál. Když po 
třech letech, v roce 2001, předával předsed-
nictví svému japonskému nástupci ve funkci, 
byl při té příležitosti přijat japonským císa-
řem, což byl akt nikoli zcela běžný. 

Není tedy divu, že Česká lékařská komora 
byla 14. října 2017 na plenárním zasedání 
v Chicagu přijata za řádného člena organizace 
World Medical Association. Bohužel – v září 
1947 byla mezi zakládajícími organizacemi 
této společnosti i Ústřední jednota českých 
lékařů. V roce 1948 bylo ono členství českým 
lékařům zatrhnuto. 

V roce 2008 byl profesor Blahoš jmenován 
Rytířem českého lékařského stavu. V roce 
2001 mu udělil prezident Havel medaili „Za zá-
sluhy o český stát“ a o rok později byl jmenován 
prezidentem Chirakem Rytířem čestné legie. 

aKtIvNí I Po lIStoPaDU
V letech 1993 až 1997 byl přednostou interní 
kliniky Vojenské lékařské akademie v Ústřední 
vojenské nemocnici v Praze a založil tam první 
osteocentrum (léčba kostních onemocnění) 
v Česku, které také od roku 1997 vedl. 

Publikoval několik set odborných prací, dva-
náct monografií, vydal i několik učebnic. Učil, 
přednášel doma i ve všech světadílech všemi 
světovými jazyky. 

Jeho přátelé a vrstevníci se vzácně shodují 
v tom, že šlo o mimořádnou osobnost lékaře 
– odborníka, lékaře – diplomata a lékaře 
– člověka. Laskavého, moudrého a velice 
upřímného. Maně člověka napadne, kde se 
vzalo tři roky po válce v osmnáctiletém synkovi 
„třídního nepřítele“ tolik sil, prozíravosti 
a optimismu, aby se dokonale naučil několika 
světovým jazykům? A samozřejmě nejen 
to. O znamenitých lidech (v našem případě 
lékařích) si vyprávíme především proto, 
abychom měli před sebou neustále vzory 
hodné obdivu a úcty.

Petr anderle

Jako pracovník endokrinologického ústavu se profesor Blahoš přihlásil do programu pomoci rozvojovým zemím, léčil například v etiopii
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Historie
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Ze Zažloutlých listů čeladenských obecních kronik
finále soutěžního seriálu petra anderle

Unikátní seriál zápisů z čeladenských kronik, který pro Čeladenský zpravodaj připravil Petr 
anderle, se chýlí ke konci. autor sice chystá do příštího čísla ještě jeden bonusový materiál, 
ale už dnes přinášíme souhrn všech historických fotografií, kterými jsme úryvky z obecních 
kronik ilustrovali. Pokud jsou pro vaši „detektivní práci“ příliš malé, najdete je také v loňských 
zpravodajích (od čísla 7).

PRAVIDLA SOUTěŽE

opakujeme 10 soutěžních fotografií a přidáváme dvě bonusové, které v rámci seriálu nevyšly. 
Napište nám, co je na fotce a zkuste odhadnout, kde „stál fotograf“. Nemusíte odpovídat na všechny otázky (fotky), 

ale naopak můžete přidat svůj zajímavý zážitek nebo třeba fotku z daného místa.

odpovědi posílejte do konce února e-mailem na adresu zpravodaj.celadna@seznam.cz nebo doručte 
Jitce Kaifášové na sekretariát obecního úřadu. Ze všech odpovědí vylosujeme výherce, na výhru (kniha Petra anderle) se mohou těšit i ti, 

kteří odpoví nejlépe nebo nám pošlou zajímavé odpovědi či materiály.

11 12
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Zdraví

Specialistka Lékárny AGEL:
Zdraví trávicího traktu je zásadní pro 
správný vývoj a funkci imunity
Posilujete pravidelně svou imunitu? existuje mnoho způsobů od otužování a pravidelného pohybu 
přes doplňování vitamínů, nejčastěji vitamínu C a D. Čtyři pětiny naší imunity je uloženo ve střevech, 
proto je důležité udržovat tento orgán v dobré kondici. vedoucí lékárny aGel Mgr. Martina Petrošová 
poradí, jak podporovat imunitu správnou funkcí střev. 

„Zdraví trávicího traktu je zásadní pro 
správný vývoj a funkci imunity, neboť právě 
v této oblasti se nachází mikroorganismy 
významně ovlivňující náš imunitní systém. 
Jedním z hlavních určujících faktorů naše-
ho střevního prostředí je samozřejmě jídlo, 
kterým můžeme výrazně ovlivnit zdraví 
našich střev,“ říká na úvod vedoucí Lékárny 
AGEL Martina Petrošová.

Od narození naše střeva osidlují mikroor-
ganismy, které zajišťují správný průběh trá-
vení, ale také se výrazně podílejí na mnoha 
funkcích našeho organismu a mají příznivý 
vliv na celkové zdraví. Složení této střevní 
mikroflóry se v průběhu věku mění. Záleží 
nejen na způsobu stravování, ale celkové-
mu životnímu stylu nebo užívání léků. Naše 
tělo tyto mikroorganismy nevytváří, pro 
udržování rovnováhy a tedy správné funkce 
střev je musíme doplňovat z výživy. Pokud 
někoho trápí nízká imunita, je dost možné, 
že střevní mikroflóra potřebuje pomoc. 

„Jedním ze způsobů, jak přirozeně podpořit 
svůj trávicí a imunitní systém, je konzuma-
ce fermentovaných potravin. Fermentace, 
nebo také kvašení, zvyšuje výživovou hod-
notu potravin, přeměňuje složitější látky 
na jednodušší, a tím pádem činí některá 
jídla pro člověka stravitelnějšími. Zároveň 
kvašené potraviny doplňují tělu prospěšné 
bakterie, takzvaná probiotika.“

Fermentované potraviny představují 
v jídelníčku jogurty, kysané zelí nebo okur-
ky, zrající sýry, kefír nebo kimči. Je důležité 
si ale zároveň uvědomovat, že fermentova-
né výrobky nejsou žádným zázračným vše-
lékem, jen oživením toho, co konzumujeme. 
Jejich nadměrná konzumace může naopak 
způsobit trávicí potíže.

„Jestliže je střevní mikroflóra narušena 
například užíváním antibiotik, je vhodné pro 
jejich rychlou obnovu pořídit v lékárně 
probiotika a prebiotika. Nejvhodnější je 
užívat je současně, protože prebiotika 
slouží jako potrava pro probiotické bakté-
rie. Mnozí výrobci již nabízí obojí v jednom 
přípravku ve formě kapslí nebo v tekuté 
formě, která je vhodná i pro malé děti. 
Probiotika ve formě kapslí či tablet mají 
oproti fermentovaným potravinám tu výho-
du, že díky technologii výroby jsou odolnější 
vůči antimikrobnímu působení žaludečních 
šťáv, a tak se bezpečně dostanou až do 
střev,“ radí další možnosti lékárnice.

Střevní mikroflóra brání růstu patogenních 
druhů mikroorganismů, ale také má vliv na 
tvorbu hormonů a neurotransmietrů, které 
ovlivňují naši náladu. Měli bychom dbát na 
to, aby se ve střevech udržovalo „zdravé pro-
středí“, vaše imunita se vám určitě odvděčí.

Iva Sokolovská, repharm a.s., člen skupiny aGel

vedoucí lékárny aGel Martina Petrošová: Pro imunitu je zásadní zdraví trávicího traktu
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Inzerce

Zlata Palečková 
Miroslava Pastušková 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galerie Lara 
Rehabilitační centrum Čeladná 

 

18. února – 23. března 2022 
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Inzerce

Rádi zpíváte?
Rádi děláte radost jiným?

Rádi jste v dobré partě lidí?

Pokud ano, přidejte se k nám!!!

V rámci rozšiřování členské základny rádi přivítáme

v Pěveckém sdružení ECHO

ženské i mužské hlasy, tenory obzvlášť.

Můžete se těšit na:

náročnou, pečlivou a pravidelnou přípravu na zkouškách
radost z vystoupení na koncertech a festivalech v ČR i v zahraničí

vaječinu, vánoční večírek a jiné akce naší party

stavte se na naši zkoušku
kteroukoliv středu od 18:20 do 20:50

do zkušebny sboru v ZUŠ L. Janáčka, Frýdlant n. O.

potřebné informace získáte u
Jany Vaculové, t: 734 310 402, vaculova.janka@seznam.cz
Josefa Melnara, t: 776 270 063; josef.melnar@gmail.com

mrkněte na https://www.facebook.com/echofrydlant.
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Inzerce

vzhledem ke zvýšenému nápadu majetkové trestné činnosti 
vám nabízíme výhodné zabezpečení vašeho rodinného domu, 

apartmánu, chaty nebo provozovny.
Naše služby poskytujeme v obcích Čeladná, Frýdlant nad ostravicí, 

Pstruží, Kunčice pod ondřejníkem a ostravice.
Připojíme váš již existující elektronický zabezpečovací systém 
na náš pult centralizované ochrany, případně vám připravíme 

návrh na zabezpečení vašeho objektu.

Pomocí nových mobilních aplikací můžete mít neustále přehled 
o vašem objektu také prostřednictvím vašeho mobilního telefonu.

Samozřejmostí je také možnost zapojení hlásičů požáru.
Neváhejte nás oslovit na níže uvedených kontaktech.

cos@cosas.cz, 733 311 311



Slezské zemské muzeum hledá správce Srubu Petra Bezruče
Slezské zemské muzeum vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo 
Správce objektu (Srub Petra Bezruče ostravice). 

Požadované kvalifikační předpoklady:
Vyučení v řemeslném oboru či středo-
školské vzdělání.

Nástup:
1. 4. 2022, na poloviční pracovní úvazek 
v období na dobu určitou od 1. 4. do 31. 10. 
2022 s možností prodloužení pracovního 
poměru.

Platové podmínky: 
4. platová třída (7.325 Kč – 10.385 Kč dle 
uznatelné praxe), po zapracování možnost 
odměny dle pracovních výsledků.

Přihlášky:
Pohovory s uchazeči se uskuteční 9. 3. 
2022, uzávěrka přihlášek do výběrového 
řízení je 2. 3. 2022. Přihlášky zasílejte 
poštou s uvedením zpáteční adresy a hes-
lem na obálce: „Výběrové řízení – správce 
objektu“ na adresu Slezské zemské mu-
zeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava.

Informace:
Případné dotazy zodpoví Mgr. Monika 
Szturcová, Ph.D., tel. 778 528 219.
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Informace pro občany

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 604 806 211
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

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 800 850 860
Informace o tel. číslech 1188
MARA-TAXI (non-stop) 603 720 357
Chirurgie Frýdlant n.O 558 679 011
Správce hřbitova Čeladná 731 073 659
Pohřební služba Frenštát 777 835 626

 

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).

HaSIČSKá PoHotovoSt
724 179 160

Ordinační hodiny v únoru
obvoďák z Čeladné / MUDr. Návrátilová 
Je nutné se objednat! tel.: 558 684 044
Pondělí
injekce  6:45-7:30
ordinace  7:30-13:00
úterý, čtvrtek
odběry, injekce 6:45-7:30
ordinace  7:30-13:00
Středa
injekce  13:30-14:00
ordinace  14:00-18:00
(pouze pro pracující, objednané a akutní stavy)
Pátek
injekce  6:45-7:30
ordinace  7:30-12:00
Web:  www.obvodakzceladne.cz

lékárna  (725 816 569) 
Pondělí 8:00-16:00
Úterý 8:00-14:00
Středa             8:00-17:30  
Čtvrtek 8:00-14:00
Pátek 8:00-16:00

Sanitky:  558 628 882
Záchranná služba: 155
MUDr. al-Saheb (603 244 551)
Pondělí 7:00-10:00
Úterý 7.00 -   9.30 (pozvaní)
 9:30-11:00
 (1. a 3. týden v měsíci poradna)
Středa     7:00-10:00   12:00-15:00
Pátek    10:00-12:00  (12-13 pozvaní)

Zubní ordinace  
MUDr. Záškodná  MDDr. Schotliová 
(724 780 732 nebo 558 684 066)
Po   13:00-19:00      12:00-19:00
Út      7:30-13:00        7:00-14:00
St       7:30-13:00       9:00-16:00
Čt       7:30-13:00       7:00-14:00
Pá       neordinuje       7:00-14:00
Zdravotnické zařízení Čeladenka
Po, Čt     8:00-12:00   12:30-17:00 
Úterý     7:00-12:00   12:30-17:00
Středa   7:00-12:00     12:30-15:30
Pátek      8:00-12:00     12:30-14:00

Obecní úřad Čeladná, č.p. 1, 739 12 
Čeladná, IČ: 00296571

úřední hodiny
Z důvodu vládních nařízení stále platí 
omezený provoz úřadu pro veřejnost:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17.00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17.00 
Út a čt pouze po předchozí dohodě.

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

KoNtaKty Na oBeCNí úŘaD
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Závěrem

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

Uzávěrka:                  25. 2. 2022 

Uzávěrka inzerce:   24. 2. 2022

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

GratUlUJeMe K JUBIleU: 
ÚNOR

Radomíra Gubičová 70 let
Zdeněk Kurečka 70 let
Romuald Miczek 75 let
Anna Hrachová 75 let
Oldřich Šafr 75 let
Jarmila Javorská 80 let
Jaroslava Mikesková 85 let
Vladimír Robek 90 let

Březnové číslo vyjde 4. 3. 2022 

aplikaci obec čeladná si stáhněte:

Na co máte dneska chuť?
Na www.menuceladna.cz
najdete nabídku aktuálních menu.

SeNIor taXI
Čeladenský dostavník

737 135 546
tam i zpět 24 Kč.

objednávky den předem!

SeNIor taXI
„do nemocnic“

776 241 220
1 km = 7,50 Kč

Provozuje SSS Frýdlant n. o.


