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         Kanalizace: STOP stav
Obec přestane udělovat souhlas 
k napojení kanalizací jiných vlastníků

6-7   Lavička Václava Havla
Výročí Sametové revoluce si připomene-
me u Lavičky V. Havla, první v MS kraji

          Den otevřených dveří
Co obec vybudovala pod střechou školy? 
Přijďte se podívat v sobotu 16. 11. 

3 15

medaile z jar
medovinka čeladenka
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získala mezinárodní cenu
(rozhovor s Karlem Bojdou na str. 10-13)
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Slovo StaroSty

vážení spoluobčané, 
konec října se nesl ve znamení skvělého babího 
léta, kterého jste, věřím, využili tím nejlepším 
možným způsobem od zazimovacích prací na 
zahradách až po výlety a procházky, ke kterým 
poslední říjnový víkend přímo vybízel. rok nám 
doslova proletěl životem jako tryskáč a my stojí-
me na prahu jeho konce.

DVě VýrOČí: 75 a 30
letošní rok se nese ve znamení dvou velmi 
důležitých událostí bojů za svobodu v dějinách 
našeho společného státu Čechů, Slováků, Mora-
vanů a Slezanů. Jednak boje proti nacistickým 
okupantům, kdy v srpnu uplynulo 75 let od za-
hájení SNP (Slovenského národního povstání), 
v listopadu pak i 75 let od smrti velitele par-
tyzánské brigády Jana Žižky z trocnova Janko 
Ušiaka, který za naši svobodu v boji s nacistic-
kými okupanty v naší obci ve svých 30 letech 
položil svůj mladý život, a spolu s ním i celá 
řada našich občanů. Naše svoboda tak byla dra-
ze vykoupena a zaplacena. Další události bojů 
za svobodu symbolizuje číslovka 30. Jednak 
Janko Ušiak umírá v boji s nacistickými oku-
panty 3. listopadu 1944 ve svých třiceti letech 
a 17. listopadu si připomeneme 30 let od Same-
tové revoluce, která ukončila v naší zemi vládu 
jedné strany.
letošní 75. výročí hrdinné smrti partyzánského 
velitele Janko Ušiaka, který přešel po potlačení 
SNP na Moravu, kde v naší obci 3. 11. 1944 vy-
hasl jeho mladý život, si naše obec připomněla 
pietní vzpomínkou ve čtvrtek 31. října ve 13 ho-
din na místním hřbitově. tak jako se již stalo po-
slední roky tradicí si pietní vzpomínku na úmrtí 
svého občana Janko Ušiaka společně s námi 
připomněli i zastupitelé a občané obce Budiná 
v čele se svým starostou Marianom Čerpákom 
a další hosté.

KDe zůSTaLa zODPOVěDnOST?
letos si připomínáme 30 let od Sametové revo-
luce, která ukončila vládu jedné strany v naší 
zemi a přinesla nám presidenta václava Havla, 
který se stal nejen symbolem boje za parla-
mentní demokracii, ale také člověkem, který 
nám trpělivě prošlapával cestu do Evropy. Do 
té Evropy, které jsme se únorem 48 na hony 
vzdálili. Na cestě ke svobodě jsme se nepochyb-
ně všichni spolu s panem presidentem určitě 
dopustili chyb, ale tou největší je nejen naše 
zapomínání, ale i to, že jsme se mnozí ani po 
30 letech neuměli vyrovnat s nabytou svobodou. 

Přijímáme, víme totiž naprosto přesně, na co 
máme nárok, konzumujeme to plnými hrstmi, 
ale ani nás nenapadne přemýšlet, zda-li s tím 
také ruku v ruce nekráčí nejen naše povinnost, 
ale i zodpovědnost  za sebe sama a naše blíz-
ké. I proto se tak rádi a lehce své znovu nabyté 
svobody vzdáváme ve prospěch těch, kteří sice 
nabízejí jednoduchá řešení, ale zároveň nás naší 
svobody plíživými kroky a pod různými zámin-
kami zbavují. 

cHODníK, PamáTníK a šKOLa
Spolu s blížícím se koncem letošního roku fi-
nišují i investiční akce obce. Chodník v lípí 
s novým veřejným osvětlením již slouží svému 
účelu a jsem přesvědčen, že významně přispívá 
k bezpečnosti chodců v této části obce. Památ-
ník Josefa Kaluse se již pyšní novým kabátem 
a pokračují jednání s Muzeem Beskyd o nové 
expozici v prostorách tohoto památníku. Prá-
ce budou pokračovat terénními úpravami jeho 
okolí, tak, aby mohl v příštím roce přijmout 
opět první návštěvníky. Ke konci se chýlí i práce 
spojené s nástavbou v základní škole. tyto pro-
story budou v listopadu předány škole, aby je od 
nového roku mohla již plnohodnotně využívat. 
rekonstruovanou nástavbu si můžete prohléd-
nout 16. listopadu na dni otevřených dveří v ZŠ, 
pozvánku najdete uvnitř zpravodaje. a pokud 
vydrží příznivé počasí, bude ve dnech 4. až 5. 
listopadu opět na komín kotelny nainstalováno 
nové čapí hnízdo. 
významné dny si připomeneme i v měsíci listo-
padu.  

Významné LiSTOPaDOVé Dny

1. listopadu si připomeneme Svátek všech sva-
tých neboli slavnost všech svatých. v tento den 
si připomínáme všechny svaté, nikoli pouze ty, 
kteří byli oficiálně kanonizováni. většina zá-
padních křesťanů i římskokatolická církev na 
něj navazují 2. listopadem, na který připadá pa-
mátka zesnulých. vzpomínáme na všechny naše 
blízké zesnulé, lidově řečeno – dušičky. Dušičky 
jsou svátkem, kdy se římskokatolická církev 
modlí za své zemřelé. tradičně navštěvujeme 
hřbitovy, pokládáme květiny a zapalujeme za 
naše „dušičky“ svíce. Dušičky nejsou jenom po-
vinností zvelebit a navštívit hroby, měli bychom 
se zastavit, popřemýšlet o konečnosti života, 
rodina by se měla sejít a zavzpomínat na předky.

11. listopadu si připomeneme Mezinárodní den 
válečných veteránů. tento den se sice slavil již 
dříve po celém světě, ale v Čr byl uznán tepr-
ve roku 2001. Jedenáctého listopadu 1918 byly 
ukončeny boje I. světové války podepsáním 
mírové smlouvy mezi Německem a Spojenci. 
tento den nás má zároveň upozornit na život 
válečných veteránů, ale i na to, že bychom ne-

měli zapomínat na ty, kteří nasazují své životy 
za uchování míru. váleční veteráni jsou většinou 
na obou stranách barikády. Nikdo z „obyčej-
ných“ lidí si válku nepřeje, ale přesto se jí musí 
účastnit. Květ vlčího máku je symbolem pro 
padlé vojáky. 

16. listopadu připravuje Základní škola Čeladná 
od 14 hodin den otevřených dveří.

17. listopadu oslavíme Mezinárodní den stu-
dentstva, památku na české studenty, kteří 
roku 1939 uspořádali demonstraci proti Něm-
cům a dva studenti při ni byli zastřeleni. Poté, 
na Hitlerův pokyn, následovalo uzavření čes-
kých vysokých škol, studenty ve školách nahra-
dily německé úřady. Studenty následně postup-
ně pozatýkali a deportovali do koncentračních 
táborů. v naší novodobé historii si 17. listopad 
připomínáme demonstrací studentů na Národ-
ní třídě, která odstartovala v roce 1989 Same-
tovou revoluci a letos si tak již po třicáté tento 
významný den v novodobých dějinách připome-
neme. 

LaVíČKa VácLaVa HaVLa
Naše obec při tomto významném výročí našich 
novodobých dějin odhalí lavičku václava Havla 
(v neděli 17. listopadu v 11:00) nejen jako vzpo-
mínku na události před třiceti lety, ale i na na-
šeho porevolučního presidenta václava Havla. 
lavička václava Havla našla místo, jako první 
jeho lavička v Moravskoslezském kraji, v zahra-
dě restaurace Na rozcestí u lípy, která byla vy-
sazena 28. září 2018 na počest 100 let republiky. 

BLíží Se VánOce, rOzSVíTíme STrOm
30. listopadu, tedy v sobotu v předvečer zahá-
jení adventní doby, si vás na náměstí v Čeladné 
od 17:00 dovoluje společně pozvat vedení obce, 
kulturní komise a duchovní správce Mariusz 
roszewski na tradiční rozsvícení vánočního 
stromu. těšit se můžete na vystoupení našich 
dětí, kapelu Šajtar, kuchyni hotelu Prosper 
a horký čaj, grog či svařák z hospůdky Na Hřišti. 

vážení spoluobčané, 
zapálením svící a tichým vzpomínáním na vaše 
blízké zemřelé jim vyjádříte tím nejlepším způ-
sobem poděkování za to, co pro vás při své po-
zemské pouti vykonali. Já bych si vás jen dovolil 
upozornit, že dušičkové dny nejsou dny závodní 
a proto si vám dovoluji popřát to nejdůležitější a 
tím je váš bezpečný návrat z těchto dušičkových 
cest do svých domovů.

Pavol Lukša

SVOBODa,

POVinnOST

a zODPOVěDnOST

aktuality: FB Čeladenský reJ  zpravodaj v PDF: www.celadna.cz   zprávy z obce: www.celadna.cz
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Zprávy z obce

AktuAlityČipování psů a příspěvek od obce
Vážení spoluobčané, 
protože se na nás obracíte s dotazy, vztahujícími se 
k povinnosti označování psů, přinášíme vám, pro lepší 
orientaci v problematice, odpovědi na základní otázky. 
Snad některým z vás, kteří ještě nejste zcela v obraze, 
pomohou k objasnění. 

Obec Čeladná by ráda přispěla k snazšímu průběhu 
uvedení povinnosti plynoucích z níže uvedeného záko-
na do praxe tím, že na každého pejska, evidovaného 
majitelem na Obecním úřadě v Čeladné, za kterého 
byl řádně zaplacen poplatek dle obecně závazné vy-
hlášky, přispěje v hotovosti částku  500 Kč. Příspěvek 
bude vyplácen v hotovosti na pokladně obecního úřadu 
po provedení označení psa veterinárním lékařem, dále 
také po předložení kopie dokladu o provedení čipová-
ní. Příspěvek se vztahuje a bude poskytován jen těm 
majitelům, kteří své psy řádně nahlásili do registru po-
platků Obecnímu úřadu v Čeladné a řádně za ně hradí 
poplatek dle vyhlášky. 

Výběr veterinárního lékaře, který vám provede povinné 
čipování, je na vás. Nejsou zřízena konkrétní pracoviště 
či místa, která by byla touto činnosti speciálně pověřena. 

V souvislosti s tímto vás jen informujeme, že MVDr. 
Radim Kopřiva, který provozuje ordinaci v obci Čeladná, 
již opět obnovil svou činnost. 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinár-
ního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost ozna-
čovat psy na území České republiky mikročipem.

na koho se povinnost povinného označení mikroči-
pem bude vztahovat, kdy začíná platit?
•	 Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti 

vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území 
České republiky označený každý pes.

•	 Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději 
v době 1. očkování proti vzteklině, tedy do 1/2 roku věku. 

•	 Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají 
jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

 
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR 
by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
•	 zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních 

orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.),
•	 účinnější monitoring chovů a kontrola dodržová-

ní stanovených pravidel a předpisů (např. počtu 
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování 
zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) 
a postih chovatelů v případě týrání zvířat,

•	 umožnění kontroly při 
prodeji psů prostřednictvím 
obchodníků, jak z hlediska 
veterinárních, tak z hledis-
ka finančních předpisů,

•	 bude možné prokázat 
vlastnictví psa, což je velmi 
důležité v případě odcize-
ných psů i v případě postihu 
vyplývajícího ze zodpověd-

nosti za psem způsobenou 
škodu (např. případy, kdy 
pes způsobí dopravní neho-
du, psi pytláci atd.),

•	 zatoulané řádně označené 
a evidované zvíře má pod-
statně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu 
majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? 
Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří 
„čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veteri-
nární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární 
léčebnou a preventivní činnost. 

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 
a 450 korunami a závisí na jeho typu. Další částku si ve-
terinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
 
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
 
Není čipování pro psa nebezpečné, zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční apli-
kací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační 
jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal 
mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na 
které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.

Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, ne-
obsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikro-
čip umí jen speciální čtecí zařízení.
 
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné 
povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní ří-
zení s uložením až 20tisícové pokuty (na psa bude pohlí-
ženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině).
 
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipo-
vaných psů? Funguje již nějaký? 
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární 
zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli regist-
ru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti 
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uve-
deno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evi-
dence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších 
měst (Praha, Ostrava,…) to již takto nastaveno roky má. 
V ČR je provozováno také několik soukromých databází, 
do nichž mohou chovatelé označeného psa registrovat 
dobrovolně a za poplatek. V rámci projednávání aktuál-
ní (další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké 

sněmovně v září 2019 předlo-
žen poslanecký návrh, podle 
kterého by k zavedení centrální 
evidence označených psů ve-
dené státem mělo dojít k 1. 1. 
2022. O podrobnostech návrhu 
se aktuálně jedná.

připravila věra Golová, 
místostarostka  

kanalizace: 
StOP stav
Obec Čeladná, jako vlastník 
a provozovatel kanalizační-
ho řadu splaškové kanalizace 
v obci Čeladná, tímto informuje 
občany, že od 1. 11. 2019 již ne-
bude udělovat souhlas k napo-
jení kanalizací jiných vlastníků 
na tento kanalizační řad, z dů-
vodu výrazného omezení kapa-
citních a technických možností 
potrubního vedení kanalizační-
ho řadu, čističky odpadních vod 
Čeladná a provozně souvisejí-
cích objektů.

Tímto nejsou dotčeny souhla-
sy k napojení kanalizací vydané 
před datem 1. 11. 2019.

O změně této situace bude 
obec informovat občany 
v Čeladenském zpravodaji.

Pavol lukša, starosta

Zastupitelstvo
Listopadové veřejné zasedání 
zastupitelstva obce se usku-
teční 21. 11. 2019 v 16 hodin ve 
školní jídelně Základní školy 
v Čeladné. Program bude uve-
řejněn na vývěskách a úřední 
desce obce.

věra Golová, místostarostka

Obecní ples
Pro všechny, kteří se těší na 
plesovou sezónu: Obecní ples se 
bude konat 11. 1. 2020 od 19:00 
ve sportovní hale. Vstupenky 
budou v prodeji od 9. 12. 2019 
na sekretariátu OÚ a v IC. 
Podrobnosti v prosincovém ČZ.

Martina o’reilly

provozní doba 
vEtErINárNí orDINaCE

MvDr. radim Kopřiva
739 701 765

 DoP oDP
Po 8-12 14-16:30
Út 8-12 14-16:30
St 8-12 14-16:30
Čt 8-12 14-16:30
Pá 8-12 (na tel.)
So 8-9 (na tel.)
NE  (na tel.)
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Pozvánky

Program zájezdu 
do adventního Krakowa
(14. 12. 2019)

odjezd autobusu: 7:00 z náměstí
Parking autobusu: 
na nábřeží Wisly pod Wawelem
Návrat: kolem 20 hodiny
Cestovní doklady: platný OP nebo cestovní 
pas, děti musí mít vlastní cestovní doklad
Cestovní pojištění: zájemci nahlásí paní 
R.Kopecké (kdo má vlastní, vezme si kar-
tičku s sebou)
Je nutné mít s sebou modrou kartu zdra-
votní pojišťovny
orientační ceny vstupů (návštěvy objektů 
budou individuální):
Královský palác na Wawelu:  
19–25 PLN (120–150 Kč)
Katedrála na Wawelu: zdarma
Krypta, věž, klenotnice: 12 PLN
Mariánský kostel: 10 PLN 
Doporučuji podívat se na internet:  Bazylika 
Mariacka w Krakowie- Pajorama (virtuální 
prohlídka)
Ceny v restauracích: podobné jako v ČR 
(možnost platit kartou), na tržištích vyšší – 
platba v hotovosti
Orientačně: káva 6–10 PLN, oběd v restau-
raci od 25–60 PLN
trasa prohlídky města: účastníci obdrží 
podrobné mapy v autobuse
Společně navštívená místa:
Procházkou kolem Jeskyně Draka (Smoga), 
Wawel – společně katedrála, nádvoří krá-
lovského zámku, pak ulicí Grodskou (kostel 
Petra a Pavla – největší barokní stavba), 
na hlavní náměstí – prohlídka významných 
staveb – Sukiennice, Mariánský kostel, 
kostel Sv. Vojtěcha, pak ulicí Floriánskou 
k Barbakánu a zpět na náměstí, zde rozchod. 
Další objekty podle vlastního zájmu.
Trhy se odehrávají na hlavním náměstí.

Vánoční trhy 
v Krakově

Rezervace a více informací na tel. 604 806  211 
nebo osobně v hračkářství u Renáty.

Přihlásit se ještě můžete 
v hračkářství U renáty 

na náměstí nebo telefonicky 
na čísle 604 806 211.

KniHOVna: Budeme pokračovat
ve středu 2. října se v čeladenské knihovně uskutečnil další literárně hudební 
podvečer, na kterém se vzpomínaly písničky a texty divadla Semafor. 

Podnětem bylo 60. výročí založení tohoto divad-
la a inspirací velmi čtivá vzpomínková kniha 
Jiřího Suchého „Tak nějak to bylo 1959 - 1969“. 
Návštěvníci zajímavého text-appealu byli z vět-
ší části pamětníky začátků Semaforu a svými 
vzpomínkami ochotně přispěli k celkově příjem-
né atmosféře. Tak se toto podvečerní setkání 
stalo nejen místem, kde si s Alešem Nitrou za-
zpívali semaforské hity.

Čeladenská knihovna plánuje v takovýchto 
akcích pokračovat, a v lednu 2020 by měla být na 
programu tvorba Jiřího Šlitra.

Také naše druhá akce – přednáška – byla vel-
mi poutavá.  Zajímavosti o historii a současnosti 

Národní knihovny připravila i pro čeladenskou 
veřejnost paní Olga Szymanská. A můžeme se 
těšit už v prosinci t.r. na další pokračování, téma 
Bohumil Hrabal (k 105. výročí jeho narození).

NaBíDKa Na lIStoPaD
Beseda a autorské čtení 
S nevidomým autorem knihy Dokázal 
jsem, že to dokážu o něčem složitějším 
a zároveň tak jednoduchém, jako jsou 
naše životy.
O životě se znevýhodněním, o sociální 
pomoci. O naději i beznaději svých kli-
entů v psychoterapii. Cestování a po-
znávání světa a nového okolí i jinak než 
s dobrým zrakem.
14. 11. 2019 / 17:00 / vstup ZDarMa

cestopisná přednáška o USa
Rozmanitá krajina nabízí spoustu krás-
ných míst, například skály lemované 
úchvatnými barvami v Zionu, nejmo-
hutnější stromy zeměkoule v Sequoi, 
nejteplejší místo světa v Death Valley, 
písečné duny v Coloradu či mohutné 
Niagáry. Navštivte nejen tato místa 
z pohodlí čeladenské knihovny.  
22. 11. 2019 / 17:00 / vstup ZDarMa
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Kulturní komise

Čeladná	–	listopad	2019	
25.	10.	–	27.	11.		
Milena	Kantorová	–	„Rožni!“	
(výstava	obrazů)	
Beskydské	rehabilitační	centrum,		
Galerie	LARA,	9:00	-	21:00	
	 	 																						

1.	11.		
Hudební	večer	s	V.	Volkem	
restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																							

5.	11.	
Hudební	večer	s	M.	Paszem	
restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																							

8.	11.	
Hudební	večer	se	SoundMates	
restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																							

8.	11.	–	17.	11.		
Svatomartinské	hody	
Hotel	Prosper	
	 	 																							

12.	11.	
Cimbálová	muzika	Poštár	
restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																							

14.	11.	
Beseda	a	autorské	čtení		
s	nevidomým	autorem	knihy:		
„Dokázal	jsem,	že	to	dokážu“	
Knihovna	a	IC	v	Čeladné,	17:00	
	 	 																							

15.	11.	
Swingový	večer	s	LAM	Triem	
restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																							

17.	11.		
Lavička	Václava	Havla		
–	slavnostní	odhalení	
Restaurace	Na	Rozcestí,	11:00	
	 	 																							

	
	
	

	 	 																							

19.	11.	
Cimbálová	muzika	Portáši	
restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																						

22.	11.	
Cestopisná	přednáška	o	USA	
Knihovna	a	IC	v	Čeladné,	17:00	
	 	 																						

22.	11.	
Hudební	večer	s	Evergreen	Party	
restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																						

26.	11.	
Hudební	večer	se	S.	Jerrym	
restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																							

28.	11.	
Vlastivědná	přednáška:		
Znamenití	lékaři	v	Českých	zemích	
D.	Slonim,	L.	Syllaba,	M.	Štejfa	starší,		
R.	Šrámek,	J.	Thomayer	
BRC,	salónek	AD	Lara,	18:30	
	 	 																						

29.	11.	

Hudební	večer	s	Liborem	Geierem	

restaurace	U	Sestřiček,	18:00	
	 	 																							

29.	11.	–	1.	12.		
Zvěřinové	hody	
Hotel	Prosper	
	 	 																				

30.	11.	

Rozsvícení	vánočního	stromu,		
náměstí	v	Čeladné,	17:00	
	 	 																	
Připravuje	se	v	prosinci:	

			3.	12.	Sněhovánky,	sportovní	hala,	16:00	

			6.	12.	Mikulášská	hasičská	párty,	Lipí,	19:00	

25.	12.		Zpívání	u	vánočního	stromu,		
																	náměstí	v	Čeladné,	9:30	
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Pozvánka

Čeladná si připomene 30 let od Sametové revoluce
Lavičkou Václava Havla, první v kraji

lavička vH v Karlových varech, v pořadí 13. lavička vH v olomouci, do 17. listopadu naše nejblišžší

a v pořadí 32. bude odhalena u restaurace Na rozcestí v Čeladné
vůbec první lavička vH byla instalována 2. 10. 2013 v kampusu 
Georgetown University ve Washingtonu

„Jednou jsme seděli s přáteli v restauraci 
a diskutovali, jak je česká společnost roz-
dělená,“ popisuje provozovatel restaurace 
Na Rozcestí Ondřej Vala, jak vznikl nápad na 
vybudování Lavičky Václava Havla v Čeladné 
právě u restaurace, která byla postavena 
v roce 1908 na rozcestí solné cesty u Uher, 
cesty z Frýdku a cesty na Hukvaldy.

„Nevzpomínám si přesně, kdo první 
s touto myšlenkou přišel, ale všichni jsme 
se shodli, že lavička symbolizuje místo pro 
diskuzi dvou stran, a stůl, který dvě židle 
spojuje, symbolizuje porozumění,“ dodává 
Ondřej Vala.

Nápad zaujal i vedení obce, podle sta-
rosty bude lavička důstojnou vzpomínou na 

události před 30 lety i na osobnost Václava 
Havla. „Na cestě ke svobodě jsme se nepo-
chybně všichni spolu s panem presidentem 
dopustili chyb. Tou největší je nejen naše 
zapomínání, ale to, že jsme se mnozí ani po 
30 letech neuměli vyrovnat s nabytou svobo-
dou. Přijímáme, víme totiž naprosto přesně, 
na co máme nárok, konzumujeme to plnými 
hrstmi, ale ani nás nenapadne přemýšlet, 
zda-li s tím také ruku v ruce nekráčí nejen 
naše povinnost, ale i zodpovědnost  za sebe 
sama a naše blízké,“ myslí si starosta Pa-
vol Lukša, který s Ondřejem Valou lavičku 
17. listopadu v 11 hodin slavnostně odhalí.

Restaurace pak přítomné pozve na číši 
svařeného vína na zahřátí.                             vs

lavička václava Havla je pamětním mís-
tem věnovaným václavu Havlovi. tvoří jej 
dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož 
středem prorůstá strom. Budování laviček 
václava Havla je celosvětovým projektem, 
který inicioval velvyslanec Čr v USa Petr 
Gandalovič spolu s architektem a designé-
rem Bořkem Šípkem. 
Záměrem tohoto projektu, koordinovaného 
a zaštiťovaného Knihovnou václava Havla, je 
vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež 
mohou přispět k setkávání a vedení skuteč-
ného dialogu – míst, kde bude možné disku-
tovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních 
postojů václava Havla.
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Pozvánka

17. 11. 2019  I  11:00 hod.
 v zahradě Restaurace Na Rozcestí Čeladná

Lavičku odhalí
Pavol Lukša, starosta obce Čeladná

Ondřej Vala, jednatel Restaurace Na Rozcestí
Lavička bude stát u lípy vysazené 

na počest 100 let republiky 28. 9. 2018
Připravili jsme pro všechny návštěvníky

svařené víno na zahřátí ZDARMA.



8

reportáž

na výstavě s názvem STaVBy ČTVrTSTOLeTí 
jsou ve výběru dvaceti staveb hned dvě z Čeladné

Velký úspěch Čeladné v Praze
Salla terrena valdštejnské zahrady pod Pražským hradem se stala místem slavnostního zahájení 
putovní výstavy Stavby čtvrtstoletí. výstava se ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky 
konala od 2. do 31. října 2019 a byla volně přístupná veřejnosti. Kategorii „Stavby pro zdravotnictví; 
Nemocnice, polikliniky, lázně“ reprezentují lázně Čeladná a čeladenský hotel Miura kategorii „Stavby 
pro dočasné a rekreační ubytování“. takovým úspěchem se sluší pochlubit.

PrvNíCH DvaCEt „vlaŠtovEK“
Každou z dvaceti staveb představoval sa-
mostatně jeden díl výstavního bloku, kte-
rý připomínal rozevřenou skládací mapu. 
Na panelu je uvedena kategorie, název 
a místo stavby, které doplňuje fotografie 
a krátký text. Beskydské rehabilitační cen-
trum se tak jako investor a zároveň uživa-
tel představované stavby dostalo hned na 
začátku do té nejlepší společnosti, kte-
rou postupně vytvoří bez nadsázky vše, co 
zajímavého vzniklo v oboru stavebnictví 
v průběhu posledních 25 let. Souhrnné ozna-
čení stavby „Lázně Čeladná (Novostavba 
– Rekonstrukce – Dostavba)“ v tomto přípa-
dě vystihuje lépe komplexnost stavebních 

a terénních prací, včetně revitalizace par-
ku, v období 2007–2015, než námi používaný 
a přesnější název BRC Čeladná. Odkazuje 
také na původní lázně Skalka a na neopomi-
nutelnou historickou návaznost a léčebné 
zaměření současného rehabilitačního cen-
tra. Text na výstavním panelu uvádí:

„Původně vzniklo v Čeladné v roce 1902 kli-
matické sanatorium pro ostravské horníky. 
Vcelku rychle se stalo vyhlášeným léčeb-
ným a rekreačním centrem, do něhož se 
sjížděli lidé z celé Moravy. V 50. letech bylo 
přestavěno na oblastní nemocnici s vyhlá-
šenou porodnicí, ve které přišlo na svět ně-
kolik zajímavých osobností. Mezi nimi třeba 

zpěvačka Iveta Bartošová. Svou současnou 
podobu začaly lázně nabývat realizací stavby 
apartmánového domu Lara a náměstí. Na to 
navázala rekonstrukce nejstarší budovy are-
álu, Léčebného domu dr. Maye a dalších ob-
jektů, včetně revitalizace lázeňského parku.“

vÝStava vE valDŠtEJNSKÉ ZaHraDĚ
Na dalších výstavních panelech se kromě již 
zmíněného hotelu Miura v Čeladné předsta-
vily například stavby v obcích Dolní Břežany, 
Kácov a Pavlov, města Brno, Hradec Králové 
(2 stavby), Košice, Plzeň, Pardubice, Praha 
(4 stavby), Ostrava a Tábor. Na výstavě je k vi-
dění také Vltavská vodní cesta, jaderná elek-
trárna Temelín a průmyslová zóna Triangle.

Druhý zprava je panel kategorie „Stavby pro zdravotnictví; Nemocnice, polikliniky, lázně“, který představuje lázně Čeladná.
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reportáž

Zahájení první putovní výstavy se ve 
Valdštejnské zahradě spolu s čeladenským 
starostou Pavlem Lukšou zúčastnil také 
ředitel BRC MUDr. Milan Bajgar. O této 
akci informuje podrobně tisková zpráva, 
v níž autorka projektu a kurátorka výstavy 
Petra Miškejová mimo jiné uvádí: „Příprava 
výstavy si vyžádala spoustu najetých ki-
lometrů přes celou republiku a mnoho 
inspirujících setkání, která byla vždy vel-
mi obohacující. Toto bohatství, které leží 
v profesích českých stavitelů, chceme tou-
to cestou předat.“

Každé z dvaceti vybraných staveb věnu-
je zpráva samostatnou stránku s popisem 
stavby a s jejím krátkým příběhem. Stejný 
text je také uveden na www.stavbactvrt-
stoleti.cz, kam lze stavby přihlašovat až do 
vyhlášení data ukončení přihlášek pořa-
datelem akce. Tím je pražská společnost 
BRU & KILS s.r.o. Příběh Lázní Čeladná zní 
takto: „Nemocnice Čeladná byla v době pře-
vzetí současnými majiteli v havarijním sta-
vu a hrozilo ukončení provozu. Postupnou 
a trpělivou prací bylo obnoveno a rozší-
řeno moderní a oblíbené zdravotnické 
zařízení, které v současnosti vytváří přes 
200 pracovních míst a probíhá zde léčba 
250 pacientů.“

DoProvoDNÉ aKCE a PartNEŘI
S projektem Stavba čtvrtstoletí souvisí 
i řada doprovodných akcí, od putovních vý-
stav přes odbornou anketu, až po televiz-

ní cyklus, publikace knih a komentované 
prohlídky. Partnery projektu jsou Senát 
Parlamentu České republiky, Asociace kra-
jů České republiky, Czech Tourism a hlavní 
město Praha. Hlavním mediálním partne-
rem je Česká televize, dalšími mediálními 
partnery jsou například Deník a Kudyznudy.
cz. Projekt má také řadu odborných part-
nerů, jako je například Akademie věd 
České republiky, Fakulta architektury ČVUT 
a Obec architektů.

KatEGorIE StavEB
Přihlašovaná Stavba čtvrtstoletí se za-
řazuje do všech kategorií, do kterých 
spadá. Kategorií je celkem 21 a jsou sta-
noveny takto: Stavba technické infrastruk-
tury; Dopravní stavba; Veřejné prostranství; 
Stavba pro dočasné a rekreační ubytování; 
Stavba pro průmysl; Stavba pro zeměděl-
ství; Administrativní budova; Stavba pro 
vzdělání, vědu a výzkum; Stavba pro tělový-
chovu a sport; Stavba pro kulturu a osvětu; 
Rekonstrukce památky; Sakrální stavba; 
Stavba pro zdravotnictví; Stavba pro ob-
chod a služby; Architektura – design archi-
tektury; Zahraniční stavba; Dřevostavba; 
Rekonstrukce; Rodinný dům; Bytový dům / 
komplex; Urbanistický celek.

ČElaDENSKÉ StavBy ČtvrtStolEtí
Těší nás, že se Čeladná a Beskydské re-
habilitační centrum ocitly v takto vybra-
né a zajímavé společnosti. Do databáze 
Staveb čtvrtstoletí přibývají denně další 
stavby, obec Čeladná tam dále přihlásila 
nové náměstí v centru a železniční zastáv-
ku, která mimo jiné letos soutěží také o ti-
tul „Nejkrásnější nádraží“, a boutique hotel 
Mezi plůtky. Prohlédněte si databázi všech 
staveb, je to opravdu radostná a zajímavá 
virtuální procházka.

(www.stavbactvrtstoleti.cz)

andrea adamová
Převzato z Čeladenské fontány 7-8/2019

Na putovní výstavě s názvem StavBy ČtvrtStolEtí jsou ve výběru dvaceti staveb hned dvě z Čeladné. výstava byla slavnostně zahájena 2. října 
2019 v pražské valdštejnské zahradě ve spolupráci se Senátem Parlamentu Čr. lázně Čeladná reprezentují kategorii „Stavby pro zdravotnictví; 
Nemocnice, polikliniky, lázně“ a čeladenský hotel Miura kategorii „Stavby pro dočasné a rekreační ubytování“.
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rozhovor

chemik, včelař, podnikatel a zastupitel Karel Bojda:

nezastávám teorii nekonečného růstu
rodinná firma JaNKar ProFI vznikla vlastně náhodou. Když Karel Bojda nezískal nikde zaměstnání, 
nezbylo mu nic jiného, než podnikat. Když hledal vhodný přípravek pro svého nemocného syna 
a nenašel, tak namíchal vlastní recepturu. Sirupy, které vznikly v docela obyčejné čeladenské kuchyni, 
dnes prodává v desítkách tisíc po celé republice. Své (nejen podnikatelské) zkušenosti teď využívá při 
své práci pro obec jako zastupitel.    

Než se dostaneme k vašemu podnikání a k nové 
roli zastupitele, rád bych se vrátil o několik 
desítek let zpět. Narodil jste se v Čeladné?
No, já jsem se narodil dokonce tady někde… 
(rozhlíží se k baru – povídali jsme si v kavárně 
apartmánového domu Lara v BRC, pozn. autora).

DUKElSKÉ ZávoDy S FlINtoU
Jaké bylo vaše dětství v „socialistické“ obci?
Občas dávám rozhovory, ale na tohle se mě ještě 
nikdo nezeptal (smích). Jako děti jsme si samo-
zřejmě vůbec neuvědomovali, že je nějaký soci-
alismus a že jinde je to jiné. Mysleli jsme si, že 
takhle to je normální.

tak jinak – čím jste jako kluk žil?
Jednoznačně sportem. Když se na to podívám 
s odstupem času, tak sport bylo to jediné, co se 
tady dalo dělat na vysoké úrovni.

takže jste hrál fotbal, jako většina 
čeladenských kluků?
V době mého dětství tady byl hitem takzvaný 
Dukelský závod branné zdatnosti. Jsme party-
zánskou obcí a na partyzány jsme si hráli skoro 
všichni. Pořádal se tady „Partyzánský štít“ – nej-
těžší biatlonový závod ve střední Evropě nebo 
„Memoriál Janko Ušiaka“. Pro nás to byly běžecké 
závody se střílením, což nás jako správné kluky 
bavilo. Běhali jsme, stříleli a jezdili na závody po 
celém kraji. Dalo mi to skvělou průpravu na biat-
lon, jako vysokoškolák jsem se pak dostal dokon-
ce až do vysokoškolské biatlonové reprezentace.

Jak vzpomínáte na školu?
Od třetí třídy jsem chodil do nové školy v Čeladné, 
která se tehdy právě otevřela. Tam se nám to lí-
bilo – všechno bylo nové a krásné, velké hřiště. 
Hodně vzpomínám na dílny, kde jsme se leccos 
naučili, byly tam i školní pozemky, na kterých se 
pořád něco sázelo a okopávalo a koupaliště bylo 
hned vedle školy…

to jste z domu neznal?
Právě že jo, asi mě to bavilo i proto, že mě doma 
učili postavit se k práci. Už tehdy jsme měli vče-
ly, chovali jsme ryby, ovce, domácí zvířata, táta 
byl vášnivý myslivec. S rodičema jsme museli 
spoustu věcí vyrobit a vychovat sami, v obcho-
dech se nic pořádného nedalo koupit.

to byl ten socialismus…
On nás i trochu vysportoval! Vzpomínám si, jak 
mě rodiče posílali do obchodu, který byl od nás 
dva kilometry daleko, pro různé nedostatkové 
zboží. Když zjistili, že přijede zásobování třeba 
s masem, tak jsem musel sednout na kolo nebo 
vzít nohy na ramena a utíkat do obchodu, protože 
to maso vyšlo jen pro několik prvních zákazníků. 
Takže jsem trénoval běháním pro blaho rodiny.

oSUDovÉ vČEly
Když jste tehdy chodil kolem tátova včelína, 
tušil jste, že vás jednou budou včely živit?
To vůbec ne. Jako malého kluka mě to až tak ne-

přitahovalo, bral jsem to spíše jako povinnost, 
ale adrenalin a výzva to byla. Když táta zemřel 
a nikdo se ke včelám moc neměl, tak to na mě 
vlastně zůstalo.

Kolik včel vlastně máte? ani nevím, jak se to 
počítá…
No, v každém úlu je tak kolem 80 tisíc včel – zále-
ží na ročním období, trochu se to mění. Mám vče-
lín po otci, takže i včel je pořád přibližně stejně, 
jako měl táta – v průměru pět až šest včelstev.

včely jsou dnes velké téma i v médiích, ale vět-
šinou se tam objeví jen povrchně. Hlavně když 

„Včelaření na Čeladné je pro mě trochu práce, trochu věda a trochu umění, ale také koníček, 
způsob relaxace a čištění hlavy.“
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se hodnotí, kolik v daném roce včel uhynulo 
a jaké je ničí nemoci.
To je velká mediální zkratka. Dnes se vlastně 
úplně přesně neví, proč jsou hromadné úhyny 
včelstev tak frekventované. Ty nemoci jsou často 
až finálním důvodem úhynu včel. Prvotní je ale 
souhra více faktorů, které přináší dnešní doba. 
Řada problémů by tady vlastně ani nemusela být, 
kdyby se lidi chovali k životnímu prostředí jinak. 

Souhra faktorů? Můžete být konkrétnější?
Je to například intenzivním obhospodařováním 
zemědělských ploch. Dostává se na ně spous-
ta chemikálií, které včelám škodí. Konkrétně 
v České republice je enormní výskyt řepkových 
polí, které jsou obzvláště náročné na ošetřování 
chemikáliemi. Obecně se zvyšující celkové zne-
čištění životního prostředí hraje také svou roli. 

Dalším faktorem je migrace – v rámci globa-
lizace se tady už dříve dostali roztoči. Mohou se 
objevit i tumidoví brouci, kteří rozežírají plásty, 
a sršni z Asie. A v souvislosti s masivním dovo-
zem různých zahraničních medů se k nám dostá-
vají další nemoci – třeba včelí mor. 

Jak se české včely dostanou k dovozovému medu?
Stačí, když najdou v kontejneru sklenici se zbyt-
kem medu, který je infikovaný morem.  Jelikož 
včely hledají všechno, co je sladké, tak si náka-
zu donesou do svého úlu. Hrozbou pro včely je 
i změna klimatu, která v Evropě umožňuje šíření 
mandarínské sršně, je to velký postrach všech 
včelařů. Když k tomu přidáte současnou módní 
vlnu včelaření… Včely chce dnes chovat kde kdo, 
ale bohužel tady neplatí stará lidová moudrost: 
„Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.“

Já měl za to – asi opět pod dojmem z médií – že 
včelařů je u nás nedostatek.
Naopak, celá republika je spíš převčelená a po-
řád přibývají další chovatelé. A z velké části ta-
koví, kteří o tom nic moc neví. Pak je tady úzká 
skupina komerčních a opravdu kvalitních včela-
řů, kteří mají velké množství včelstev a pro které 
je to nejen koníček, ale i obživa. A od těch med 
nakupujeme i my.

vlastní med už vám nestačí?
Firma se tak rozrostla, že musíme hodně medu 
nakupovat. I kdybychom měli včel více, na 
Čeladné neuděláme všechny druhy medu, které 
potřebujeme, prostě proto, že tady spousta rost-
lin neroste. Máme hodně čistý javorový med, ex-
celentní lesní medy, lipové nebo lipovo-lesní. Ale 
například na jihu produkují medy, které my tady 
nemáme šanci udělat: slunečnicové, agátové, 
pohankové…

Takže hromadu medu nakupujeme, hlavně od 
včelařů ze severní a jižní Moravy, z Orlických hor 
i z Vrchoviny. Zpracováváme jenom med od čes-
kých včelařů, který na rozdíl od těch zahranič-
ních kvasí, a právě na kvalitním kvašení je závislá 
naše výroba medových vín.

Pořád mám v hlavě ještě to nebezpečí řepko-
vých polí, o kterém jste mluvil. Není to tak 
dávno, kdy jeden nejmenovaný český premiér
v televizi tvrdil, že včely mají řepku rády… 
To je pravda. Ony mají obecně rády květy a tam 
je těch květů hodně. Ale nemají rády ty postřiky 
a o těch už pan premiér bohužel nemluvil. Znám 
dost včelařů, kterým množství včel v úlech po-
klesne během květu řepky třeba na polovinu. 
Zemědělci totiž často stříkají ty svoje chemikálie 
necitlivě na květ a to je kámen úrazu, včely se pak 
prostě otráví.

MíCHáNí Na KUCHyŇSKÉ lINCE
Pojďme od včel k vaší firmě, i když to spolu 
souvisí. Založil jste ji hned po škole?
To zdaleka ne. Pokračoval jsem na univerzitě, 
kterou jsem vystudoval – jako postgraduální 
student a asistent a pracoval jsem na doktorá-
tu. Pak jsem zkoušel získat zaměstnání v něja-
ké chemické firmě, abych byl co nejblíže svému 
oboru. Poslal jsem životopis do různých firem 
z regionu, ale vždycky mi přišla podobná odpověď 
– jak jsem úžasný a skvělý, ale že si nakonec našli 
vhodnějšího kandidáta. 

Až po letech mi jeden známý personalista řekl: 
„Co se divíš – víš, jaký lidi tam v té době seděli? 
Nic pořádně neuměli, a když si spočítali, že by 
měli vzít někoho, kdo má doktorát, rozumí po-
čítačům a navíc se domluví anglicky, tak prostě 
měli strach, abys je náhodou nepřerostl.“ 

V podstatě mi nezbylo nic jiného, než se živit 
podnikáním. 

Jak jste teda prakticky začínal?
Neměl jsem nic, jen tu školu. Koupil jsem si staré 
ojeté auto a začal vystupovat jako nájemný školi-
tel pro odbytově marketingová uskupení dealerů 
a spotřebitelů zdraví prospěšného a ekologické-
ho zboží. Později jsme se ženou otevřeli vlastní 
lékárnu.  

a jak vznikla vaše výrobní firma, která je dnes 
významným producentem speciálních potravin 
a doplňků stravy?
Vždycky jsem chtěl něco tvořit a vyrábět. Začínali 
jsme s medovými víny, ale některé naše produkty 
vznikly vyloženě náhodou. 

Vzpomínám si jako dnes, když můj tehdy dvou-
letý syn onemocněl a já šel do vlastní lékárny 
hledat nějaký přípravek, který by mu pomohl 
od horečky a od těch zelených hlenů, které z něj 
lezly. Prohlídl jsem výrobky snad od patnácti 
firem. Téměř v každém byla tvrdá benzoátová 
konzervační chemie a sorbany – to přece nebu-
du dávat vlastnímu děcku. V další lahvičce byla 
naprosto neúčinná cukrová voda, která po pro-
třepání řetízkovala jako kořalka. Pak jsem našel 
jinou cukrovou vodu ovoněnou mateřídouškou, 
která byla nacpaná hromadou kyseliny citróno-
vé. Bylo mi jasné, že nic z toho synovi nepomůže. 
Přitom jsem si myslel, že hledám jednoduchou 
věc – sirup vyrobený podle lékopisných zásad, ve 
kterém nebudou konzervovadla, zahušťovadla 
a další hrozný věci. Ale nenašel jsem. 

Takže první sirup jsem z nouze umíchal doma 
na kuchyňské lince. A to byla jedna z prvních my-
šlenek k rozšíření firmy. 

Co z toho prvního sirupu vzešlo? Kolik jich 
vyrábíte dnes?
Máme šest druhů sirupů na obvyklé potíže, které 
lidi trápí – nachlazení, kašel, průdušky, pak odh-
leňovací jitrocel s echinaceou, sirup na imunitu 
a nově sirup z čerstvých květů černého bezu, kte-
rým si můžete sladit čaj třeba každý den. 

Z čeho je vyrábíte?
Všechny naše sirupy jsou bylinno-medové. 
V každém je půl flašky medu a druhou polovinu 
tvoří silný výluh z několika druhů bylin, na si-
rupovou konzistenci je zahušťujeme cukrem. Vše 
je bez konzervantů, chemických zahušťovadel, 
barviv, aditiv… Nedáváme do nich ani kyselinu 

Karel Bojda má včelín po tátovi. Medu ale potřebuje více; nakupuje od prověřených dodavatelů
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citrónovou – místo ní používáme kyselé štávy, 
například angreštovou nebo rybízovou. Ty šťávy 
jsou sice desetkrát dražší než ta kyselina, ale 
svůj účel splní velmi dobře a navíc jsou zdravé.

Kde to všechno mícháte? Už asi ne doma v 
kuchyni…
No divil byste se. Náš první vlastní prostor jsme 
měli na čeladenské poště, ale brzy byl malý. Nyní 
máme výrobnu v areálu Mlékárny Kunín, která 
v Kuníně opustila své výrobní prostory. Mléko 
je stejně jako med veterinární produkt, takže ty 
prostory měly všechny potřebné atestace a moh-
li jsme v nich začít vyrábět jen s minimálníma 
úpravama. 

Kdo všechny ty sirupy vymyslel?
Receptury dávám dohromady já s vydatnou po-
mocí manželky. 

Když nějaký sirup připravíte, kdo vyzkouší, 
jestli opravdu funguje?
Všechny produkty zkoušíme na vlastní rodině, 
na dětech. Zapojují se i dobrovolníci, kteří mají 
nějaký problém a souhlasí, že nám s testováním 
pomůžou.

18 KIlo
vyrábíte ve vlastní režii i něco jiného než 
sirupy?
Podobně jako naše „domácí“ sirupy vznikly 
i doplňky stravy jako magnesium nebo kalcium. 
Už nám bylo trapné prodávat lidem v lékárně 
najemno namletý šutr ze Štramberka a říkat 
tomu kalcium. To, co se dneska pod tímto ná-
zvem prodává, je vlastně písek. Prochází trávi-
cím traktem, něco málo se rozpustí, ale moc 
se toho nevstřebá. Pro zákazníka je to zbytečný 
výplach peněz z kapsy. Tak jsem se rozhodl, že 
uděláme něco, za co se nebudeme muset stydět, 
pořádné organické kalcium a magnesium. Ne 
jednoduše z jedné komponenty, ale tak, aby tam 
bylo více zdrojů. Takže například u našeho mag-
nesia máme několik forem: organickou – v po-
době citrátu hořečnatého, iontovou – to je hořčík 
z mořských řas, chalátovou – představuje hoř-
čík na aminokyselině, který se úplně nádherně 

vstřebává, a nakonec i formu biologickou – to je 
chlorofyl, zelené rostlinné barvivo.

ve vašem e-shopu jsem viděl ještě Dietal. to 
nějak souvisí s dietou?
Souvisí – a zase jsem si to původně vymyslel 
pro vlastní potřebu. Dříve jako sportovec jsem 
byl pořád v zápřahu, pak přišly starosti, práce 
se sladkým medem a já přibral tak, že jsem se 
už manželce možná přestával líbit. A sobě taky. 
Řekl jsem si, že je třeba dostat pár kil dolů, a za-
čal pracovat na přírodním přípravku, který mi 
umožní i při nižším přijmu potravy nemít hlad. 
Ten totiž představuje pro tělo stresovou situaci 
a organismus se pak brání tím, že pošetří a uloží 
každou kalorii. Proto by měl mít člověk i při hub-
nutí pocit relativní sytosti.

Jak to dopadlo?
Namíchal jsem to, ozkoušel, vyladil a sundal 
18 kilo.

Čeho prodáte nejvíce?
Nemáme nějaký zásadní hit. Aktuálně je hod-
ně populární již zmíněný přípravek na hubnutí. 
Dlouhodobě se dobře prodává medovina, ale čím 
dál oblíbenější je například magnesium nebo 
naše propolisové věci. Těm vůbec neděláme re-
klamu, protože propolis se špatně shání, ale i bez 
reklamy se prodává víc a víc.

JaK SE PoZNá DoBrÝ MED?
Zmínil jste medovinu – často se říká, že ta, 
kterou si kupujeme na různých trzích, toho 
s medovinou nemá moc společného. 
Tak to bylo dříve, ale situace se docela zlepšila. 
Díky agresi úřadů se pozavíralo hodně takzva-
ných garážových firem a tím částečně došlo 
k vyčištění trhu. Ale troufám si tvrdit, že naše 
medovina patří dlouhodobě k těm nejkvalitněj-
ším. Děláme ji skoro 20 let. Už na vysoké škole 
jsem si odzkoušel, co s medem udělají různé 
druhy mikroorganismů, jak je potřeba připravit 
kvasné roztoky, takže medovina z naší produkce 
je doslova „vymazlená“.

Když už jsme u kvality – jak se pozná dobrý 
med?
Smyslově těžko. Hodně pozná odborník, kterému 
prošly pod rukama tisíce medů, ale ani ten ne-
pozná všechno. Když je med nějakým způsobem 
ošizený, tak je to většinou tak dokonalé, že to po-
znají jen analytické stroje.

tak jinak – kde mám nakupovat, abych měl 
jistotu, že koupím opravdu kvalitní med?
Jistotu nemáte nikde. Znám včelaře, kteří mají 
svůj kvalitní med, a když ho doprodají, tak si po-
koutně pořizují další z různých skladů, lepí na něj 
své etikety „hezky česky“. A on to může být třeba 
med ze zahraničí… V našem regionu jsem již po-
tkal několik včelařů, kteří prodávají třeba vlastní 
agátový nebo slunečnicový med, přitom tady tyto 
rostliny nerostou a nepěstují se. Tak je vám jas-
né, že to je nesmysl.

takže je nejlepší nakupovat v hypermarketu? 
tam by na to měli mít „papíry“…
V hypermarketech najdete až na výjimky jen med 
ze zahraničí. Největší záruku kvality by Vám měl 
poskytnout váš známý místní včelař. Každý by si 
měl najít takového, kterého zná, pak by měla být 
jistota, že nic špatného nekoupí.

a vaše medy a další produkty – ty se dají sehnat 
kde?
Máme několik prodejních kanálů. Jedním jsou 
lékárny jako Benu nebo Pharmapoint, včet-
ně lékáren vlastních – jednu máme na sídlišti 
v Novém Jičíně, druhou větší na náměstí 
v Krnově. Pak nám jede e-shop, ze kterého 
posíláme naše výrobky do celé republiky i na 
Slovensko. Dodáváme do mnoha prodejen zdravé 
výživy a včelařských obchodů, ale i do dárkových 
obchodů a vinoték. V Čeladné jsou naše výrobky 
k dostání ve vinotéce u náměstí, tam se dají kou-
pit medová vína, sirupy i medy, můžete si tam dát 
i čepovanou medovinu.

MySlEME Na MíSto, KDE ŽIJEME
obloukem jsme se vrátili do Čeladné, kde jste 
se vloni stal zastupitelem. Jak se to přihodilo?
Vlastně taky náhodou. Před loňskými volbami za 
mnou přišla paní Strausová, že shání schopné 
lidi na kandidátku a že by se obci mohly moje zku-
šenosti z podnikání hodit. Ale já to bral spíš tak, 
že je třeba zaplnit kandidátku a budu tam spíš do 
počtu, se zvolením jsem moc nepočítal.

ale lidi si vás zvolili…
Vlastně mě to potěšilo, ale je to i velký závazek, 
abych pro obec něco udělal.

vaše strana ale nakonec skončila v „opozici“. 
to není nejlepší výchozí postavení pro člověka, 
který chce něco prosadit.
Já to nevnímám tak, že bychom měli být strikt-
ně zakopáni v koaličních a opozičních zákopech. 
Zvlášť když jsme malá obec, která má své „malé 

„Nezastávám teorii nekonečného růstu, kde kritériem všeho 
jsou jen peníze.  Naše globalizovaná společnost chce pořád 
víc. Když se letos udělal nějaký obrat a zisk, tak příští rok 
se musí prodat ještě více… 
Akcionáři nutí své firmy dělat cokoli, aby měly vyšší a ještě 
vyšší zisky, ale ve finále mají pořád málo. Takové soutěže 
se nechci účastnit, mnohem důležitější je pro mě kvalita jako 
nejvyšší princip a užitná hodnota toho, co tvoříme.“
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velké“ problémy. Obecní zastupitelstvo by mělo 
pracovat navzdory různým názorům jednotlivých 
členů pro dobro občanů jako celek. Na řadě věcí 
se shodneme a není třeba být za každou cenu jen 
kritikem na protipólu.

Čemu se v zastupitelstvu věnujete?
Budu mít za sebou první rok, takže jsem se zatím 
rozkoukával. Zajímavé jsou finanční toky a obecní 
rozpočet. Zjistil jsem, že je to podobné jako u nás 
ve firmě, ale na druhou stranu se učím, že ve-
řejný zájem je jiný, než kritéria efektivity a tvorby 
zisku ve firmě. Nedělají se věci, které jsou zis-
kové, ale důležité je to, co zlepší život lidí. Je to 
pro mě nový pohled, který se snažím navnímat 
a pochopit. Jako zastupitel obce jsem se zapojil 
do uzavírání sňatků, které se na Čeladné dělají 
ve velkém množství. Tady mohu využívat své zku-
šenosti z rétoriky a vystupování před veřejností.  

Je nějaké obecní téma, kterému byste se chtěl 
kromě sňatků ještě věnovat?
Už dávno před zvolením do zastupitelstva mě dráž-
dily různé neoficiální skládky a hromady. Někdo 
si třeba i na svém pozemku vytvoří hromadu suti 
a my kolem ní chodíme a časem ji začínáme brát 
jako přirozenou věc. První rok to zaroste kopřivami, 
pak trním a ostružinami pokračuje to jeřabinami, 
a pak tam někdo přisype nějaký cihly a pořád to ne-
mizí a hyzdí životní prostředí nás všech. Nevím, zda 
se s tím dá něco udělat, ale mohlo by se to zkusit.

a co vývoj obce za poslední roky – jde správným 
směrem?
Na jednu stranu určitě ano, rozšiřují se služ-
by, nabídka a servis pro lidi. Na druhou stranu 
je třeba pohlídat, aby se z naší vesnice, která 
je už spíše miniměstečkem, nestalo skutečné 
město, plné developerských sídlišť. Jakmile 
zaniknou všechny ty louky a pastviny a vydláždí 
se polní cesty asfaltem a betonem, osadí svodi-
dlama a všude budou cedule zákaz vstupu, tady 
to patří někomu, pak bude romantika a maleb-
nost Čeladné ztracena. Asi by nebylo na škodu 
požádat pana starostu, aby nám představil svou 
vizi, jak by se měla Čeladná vyvíjet a jak by měla 
vypadat v budoucnu. Měli bychom společně najít 
rovnováhu a stanovit třeba i nějaké stropy.

Jak by podle vás měla vypadat obec třeba za 
deset nebo dvacet let?
Já vidím Čeladnou jako rekreačně relaxační 
a zábavní centrum, které by mělo mít dosta-
tek možností vyžití pro místní i turisty. Teď tady 
vzniká bobová dráha – proč ne? Vždyť to všechno 
přináší našim lidem práci a budoucí prosperitu. 
Ale nesmíme zajít za práh, kdy by se z obce vytra-
tila intimita. Čeladná je skvělé místo pro relaxaci 
místních lidí i turistů, to si nesmíme nechat vzít.

a na závěr ještě jednou k vaší firmě – kam chce-
te, aby směřovala?
Je to podobné jako s obcí – chci se zaměřit hlavně 
na kvalitu. Mnohem důležitější než vyšší a vyšší 
obraty je to, aby se k nám zákazníci vraceli. Už 
teď se k nám vrací odhadem okolo 70 procent zá-
kazníků, což není špatné číslo. Cílem je nedělat 
věci za každou cenu a co nejlevněji, ale naopak 
maximálně kvalitně. 

vladislav Sobol

Prodejní stánek společnosti JANKAR PROFI. Web a e-shop má firma na adrese medovinka.cz

Stříbro 
z Jihoafrické republiky
Dokonce dvě stříbra! Produkty firmy 
JANKAR PROFI získaly po mnoha oce-
něních v Česku také prestižní zahra-
niční cenu, stříbrné medaile na soutěži 
Michelangelo Awards 2019,  která se 
konala v Somerset West nedaleko od 
Kapského Města v Jihoafrické republice.

ocenění získaly:
•	MEDOVINKA Čeladenka bylinno-ovocná
•	MEDOVINA Mandlová

Jde o největší a nejpres-
tižnější soutěž na africkém 
kontinentu, o čemž vypo-
vídá i počet porotců: sešlo 
se jich 30(!) z 22 zemí. Aby 
ohodnotili více než 2000 
vzorků vína, museli košto-
vat šest dní...

Jak vlastně vznikl mok, 
který vinařům tak chutnal? 
„Medovinku Čeladenka 
jsme vyvíjeli asi 2 roky. 
Chtěli jsme mít produkt, 
který bude vycházet z tra-
dičních místních zdrojů 
a bude reprezentovat bes-
kydský a čeladenský na-
turel. A protože pro Čeladnou je typický 
chov ovcí, sběr hřibů a sběr borůvek, tak 
jsme si ty borůvky zvolili. Ony jsou totiž to 
jediné z výše uvedeného, co lze praktic-
ky použít pro tvorbu nápoje tohoto typu,“ 
vysvětlil Karel Bojda.

A kde borůvky nasbírali? „Čeladenka je 
naše nejnovější Medovinka, takže jsme 
zatím vyrobili jednu větší šarži a borůvek 
nebylo potřeba nějak moc. Získáváme 
je spoluprací s konkrétními sběra-
či borůvek, kteří si tímto přivydělávají. 
Odkud nám borůvky přinesou, zda jsou 
z Martiňáku, Smrku nebo Bečvy, to se 
nedozvíme. Nikdo nechce moc prozradit, 
kde zrovna rostou a kde má svá místa. 
Podobně vykupujeme i ořechy na jižní 
Moravě, které zaléváme medem,“ upřes-
nil oceněný medař. A dodal, že byliny jim 
připravuje velmi kvalitní firma z podhů-
ří Beskyd, která má i byliny lékopisných 
kvalit.

A ještě něco ze zákulisí soutěže: 
„Hodnotila se a v komisích diskutovala 
neskutečně ucelená kvalita soutěžních 
vzorků. O to je úspěch vín z České re-
publiky cennější,“ okomentoval průběh 
hodnocení Mirek Majer, který zastupoval 
Českou republiku v mezinárodní porotě.

vs
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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    14:00–17:00
všehomix  – st 6. a 20. 11. 15:00–17:00
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 
čtvrtek 14. a 28. 11. 10:30–12:30

Lehce poetické odpoledne s poezií 
a hudbou  
čtvrtek 7. 11., 15:00
Naši milí básníři z Literárního klubu Petra 
Bezruče paní Dajana Zápalková a pan 
Bohumír Vidura nám budou ke Dni poezie 
prezentovat svou básnickou tvorbu, bude 
i možnost zakoupení knížek. 
Program zpestří hudební vsuvky pana 
Aleše Ludvíka.  Vstupné dobrovolné.

Podvečerní výlet – cesta do vesmíru           
StŘEDa 13. 11., 14:45
Další repríza oblíbeného výletu. 
Hasičským busem zavítáme do ost-
ravského Planetária, kde si užijeme 
Experimentárium a poté bude hodinový 
program v sále, tentokráte Cesta za mi-
liardou hvězd. Sraz ve 14:45 před DPS, 
odjezd ve 14:50, návrat cca 19:00. 
Hlaste se u p.Bernadyho, záloha 120 Kč 
(vstupné). Přednost mají dříve přihlášení.
 
S paní zorou castillo nejen o calaway 
čtvrtek 21. 11., 15:00 
Setkání se spisovatelkou příběhů pod-
le skutečných událostí. Podle románu 
Calaway byl natočen film, který bude 
v kinech po novém roce pod názvem Můj 
příběh. Její knihy bude i možno zakoupit. 
Nenechte si ujít! Vstupné dobrovolné.

Polsko 4 – Krásná místa
čtvrtek 28. 11., 15:00
Čtvrtá část přednáškového cyklu paní Dany 
Barnetové. Navštívíme Kašuby, Slovinský 
národní park, poloostrov Hel, Mazurská je-
zera a Gierloz. Vstupné dobrovolné.

mikulášské hudební odpoledne 
s Petem    
čtvrtek 5. 12., 15:00
Již tradičně v této době nám k poslechu 
i tanci zahraje a zazpívá ve své mikulášské 
zástěře a čepičce náš oblíbený ostravský 
bard Pete-Sax. Vstupné dobrovolné.

ProGraM Na lIStoPaD

lIStoPaDovÉ aKCE

výlety za sklem, obrazy a kravičkami    

v říjnu od každého něco   
Klubový říjen byl programově 
docela pestrý, akce proběhly dle 
plánu a všechny se vydařily, co 
víc si přát. Navíc přibyly dvě nové 
„žákyně“ v angličtině.   

KoNCEM ZáŘí v KarolINCE
Akcí měsíce září byl výlet hasič-
ským busem s panem Čajánkem 
za volantem. Zavítali jsme  do 
Karolinky, kde nás nejprve če-
kala prohlídka sklárny a návště-
va podnikové prodejny. Posléze 
jsme zašli na oběd do skvělého 
Penzionu Sklář a pokračova-
li prohlídkou Muzea sklářství. 
Tímto jsme se rozloučili se sklem 
a na programu byli malíři. Velmi 
milá byla návštěva ateliéru a ga-
lerie manželů Hartingerových, 
byť jsme nezastihli paní malířku. 
O to více se nám věnovala paní 
Václavíková spolu s Mistrem, 
viděli jsme nádherná díla v té-
měř mystickém prostředí. A jako 
třešnička na dortu společná fotka 
a malá autogramiáda závěrem.

Posléze jsme vyjeli na neda-
lekou Soláň, kde jsme vnikli do 
Zvonice (nádherná dřevostavba 
s infocentrem a galerií) a prohlídli 
si (nejen) výstavu děl beskyd-
ských malířů. Následovalo  pár 
kroků do hotelu Čarták, tam káva 
na závěr a odjezd domů. Výlet to 
byl docela vydařený.

vláďova ProDUKCE BavIla
Po pauze opět hudební odpoled-
ne, letos podruhé s Vladimírem 
Volkem. A zaskotačili jsme si 
opravdu s chutí jako zamlada. 

Za KravIČKaMI Do KUNČIC
Poblíž kunčického hřiště hospo-
daří pan Leoš Řezníček a přímo 
tam směřovaly naše kroky. Viděli 
jsme automatickou dojírnu (vět-
šina z nás poprvé), bydlení kravi-
ček i telátek a pan hospodář nám 
popsal, jak takové hospodářství 
funguje. Pro nás laiky velmi inte-
resantní akce. Závěrem nám paní 
Řezníčková připravila skvělé ob-
čerstvení, byť nic takového neby-
lo domluveno. Na znamení díků 
jsme ji pak vytáhli do nedaleké 
restaurace Huťo, kde jsme pěkný 
výlet zakončili nějakým pivkem a 
pak busem domů.

JUBIlEJNí 
Hovory S lÉKaŘKoU
Následný čtvrtek bylo na progra-
mu už desáté pokračování před-
náškového zdravovědného cyklu 
MUDr. Andrey Glosové. Mluvit 
o náhlých mozkových příhodách 
a nezdeprimovat posluchače, to 
není zrovna jednoduché, nicmé-
ně paní doktorka to zvládla a byla 
z toho další přednáška na úrovni.

DŘEvoŘEZBy 
vE FrÝDECKÉM ZáMKU
Výlet do frýdeckého zámku byl 
zaměřen hlavně na Beskydské 
trienále řezbářů, což je tradiční 
mezinárodní přehlídka řezbář-
ských děl. A bylo opravdu co ob-
divovat, nádherná díla v nádher-
ných prostorách … Posléze jsme 
poseděli v oblíbené restauraci 
Pod Kašnou a vrátili se domů.

JEŠtĚ Na ProGraMU…
Po uzávěrce tohoto čísla nás 
ještě poslední říjnový den čeká 
cestovatelská přednáška paní 
Barnetové o Polsku (3. pokračo-
vání). 

Závěrem přijměte pozvání na 
naše další klubové programy. 
A také rádi přijmeme do naší seš-
losti další spřízněné duše. 
.

 Petr Bernady    
petr.bernady@seznam.cz
737 532 227    731 505 585

Výprava ve frýdeckem zámku

Společně s Mistrem Iljou Hartingerem

Před prohlídkou skláren
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expedice fanoušků fotbalu a vína
Místní fanoušci fotbalu se rozhodli navštívit Jižní Moravu, 
konkrétně valtice a okolí.

Naší první zastávkou byl Valtický zámek, 
kde jsme navštívili salon vín. Ochutnali jsme 
tuzemská vína, která byla oceněna na sou-
těžích v ČR.  V pozdním odpoledni jsme se 
vydali do vinného sklepa Baláš, kde jsme 
se výborně pobavili při kytaře a harmonice 
účastníků zájezdu.

Rádi bychom poděkovali Renatce Kopecké 
za zapůjčení autobusu a rovněž panu řidiči 
za bezpečnou dopravu.

Za účastníky zájezdu
Irena Štefková

Popelka na ledě 
Informace pro všechny, kteří jste se přihlá-
sili na muzikál na ledě Popelka:
Vstupenky si od 11. 11. 2019 můžete zaplatit 
a vyzvednout na sekretariátu OÚ.
Společně odjíždíme v sobotu 23. 11. 2019 
ve 12:30 od restaurace Na Rozcestí. 
Představení začíná ve 14:00 hodin, je dlouhé 
cca 2,5 hodiny. Předpokládaný návrat tedy 
v 18:00 hodin na stejné místo. 
Děkujeme za váš zájem, těšíme se.

Za kulturní komisi Jitka Kaifášová

Milé překvapení
„Ten čas letí jako splašený…“ Tak tuh-
le větu jsme v posledních dnech slyše-
li opravdu mnohokrát. Nakonec jsme 
naše sedmdesátiny oslavili s rodinou, 
kamarády a s borůvkovými knedlíky na 
Opálené. Milým překvapením byly velké 
dárkové balíky (plné dobrot), které nám 
věnovala obec Čeladná. Děkujeme!

Eva a václav Bělohlavých
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Stojíme na přelomu října 
a listopadu. ohlédneme-
li se, máme na co vzpo-
mínat, podíváme-li se 
dopředu, je nač se těšit. 
Nevím, jak začít, abych 
události uplynulého měsí-
ce výstižně popsala. Novinařina  je těžký chle-
bíček. třeba by bylo lepší být kamelotem než 
novinářem. Kéž bych byla kamelotem! 

Poblíž školy bych stávala,
v baťůžku bandasku kávy.
Hrdě a směle bych hlásala

smutné i veselé zprávy.

a ze záplavy titulků by posluchač vyrozuměl, 
co bylo a co bude. takové informační občerst-
vení by bylo rychlé a úderné, ale asi nedosta-
čující. Dnešní člověk je náročný na přísun dat, 
chce vědět co nejvíce a tak k článkům z pera 
kolegyň a kolegů přidám pár slov.

Říjen přinesl řadu zajímavostí, kvalitních 
akcí i starostí. lekli jsme se, když si stěžova-
la malá děvčátka, že si s nimi chtěl odpoledne 
po škole venku opakovaně povídat starší muž. 
Bylo jim to nepříjemné, měly strach. obrátili 
jsme se na policii ve Frýdlantu a dobře jsme 
udělali. Prap. Jiří Prokeš a prap. Eduard 
Drong nám předvedli perfektní práci profesi-
onálů. Přátelsky si popovídali s děvčaty i dal-
šími dětmi, pak pracovali v terénu a po třech 
dnech měli jasno. Za celým případem byla lid-
ská osamělost, smutek a potřeba být s lidmi. 
Policisté případ vyřešili taktně a citlivě, za-
slouží si pochvalu. Děkujeme!

Jana Satinská

Slovo ŘEDItElKy

WWW.ZSCElaDNa.CZ

Prevence nese ovoce

Malí běžci 
na stupních vítězů

Vesele s Veselou

Fantom dětských 
hřišť dopaden

Kolumbie, tam to žije

Keramika 
napříč generacemi

Plavu si, ani 
nevím jak

Kdo vyhrál pátý 
Kalusář?

 

Justýna a Tomáš uspěli v přespolním běhu
ve středu 25. 9. 2019 se žáci I. a II. stupně zúčastnili okrskového 
kola v přespolním běhu. 

Zatímco mladší žáci bojovali 
jako jednotlivci (na Ostravici), 
starší žáci ve družstvech (ve 
Frýdlantu nad Ostravicí). 

Starší kluci obsadili 5. a 6. 
místo. Zde bych chtěla vy-
zdvihnout především výkony 
O. Švrčka a J. Látala, kteří ve 
svých bězích obsadili shod-
ně 2. místo. 

Mezi žáky I. stupně se 
nejlépe vedlo M. Pajurkovi 
(3. místo), T. Kašpárkovi (2. místo) 
a J. Dohnalové (1. místo). Tomáš 
a Justýna zároveň postoupili do okres-
ního kola, které se konalo následující 
týden ve Frýdku-Místku. Zde ve velké 

konkurenci vybojovali 5. místo (Justýna) 
a 6. místo (Tomáš). 

Všem dětem děkujeme za skvělou 
reprezentaci.

GJ
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…a přišel i kouzelník
Přestože sluníčko má pocit, že nás letos ještě málo zahřálo a 
svými paprsky nás stále hladí i v pozdním odpoledni, datum 
v kalendáři již svědčí o něčem jiném. Ne totiž o příjemném 
létu, ale již o konci října. a konec oktobrového měsíce, 
ten je už pátým rokem na naší škole ve znamení Kalusova 
kalamáře. Pokud se ptáte, co že to je, ráda vysvětlím či 
připomenu… 
Jedná se o literární soutěž, na jejíž vyhlášení jis-
tě čekají všichni žáci, kteří mají fantazii a navíc 
vládnou básnickým slovem. Pravidelní čtenáři už 
asi tuší či vědí. Kalusův kalamář je soutěž, kte-
rá má nejen novým generacím připomenout, že 
v malebném čeladenském údolí kdysi žil a básnil 
učitel Josef Kalus. 

Tak tedy i letos se k nám sjeli budoucí Žáčkové, 
Floriánové, Szymborské, možná i Seifertové plni 
očekávání, jaké bude letošní téma?

Svátky nejkrásnější, toť spojení, které mělo 
inspirovat mladé tvůrce…

Ještě než z úst naší paní ředitelky zaznělo, při-
vítal na sedm desítek žáků z blízkého i vzdále-
nějšího okolí starosta obce Pavol Lukša. Ve své 
řeči je nenápadně pozval i na příští ročník sou-

těže, neboť ten už by mohl částečně 
proběhnout v právě renovovaném 
Památníku Josefa Kaluse.

Po tomto slavnostním zahájení se veršotepci 
rozprchli se svými dohlížeči do různých koutů naší 
školy, aby v klidu a za zavřenými dveřmi tvořili buď 
samostatně nebo ve dvojicích. První básníci byli 
hotovi již po třiceti minutách, ti nejstarší veršovali 
skutečně celý čas, jenž jim byl vyměřen. 

No a pak se do práce pustily poroty. Žákovská 
i odborná. Úkol měly tradičně velmi těžký. Vybrat 
mezi pracemi v každé kategorii tu nejlepší je 
mnohdy jako bodovat krasobruslení. Takže zatím-
co básníci se po náročném výkonu občerstvovali 
ve školní jídelně, porotcům se kouřilo z hlav, aby 
byli se zadaným úkolem co nejobjektivněji a nej-
rychleji hotovi. 

Ještě že nás svojí přítomností poctil kouzelník, 
který obratně předvedl několik karetních triků, 
zájemcům neváhal ukázat, kde všude se dají najít 
peníze, a nakonec nafukovací balónek proměnil 
v živého králíka... Zvídavým návštěvníkům se po-
dařilo ještě proběhnout školu a už tu byl oběd. 
Paní kuchařky potěšilo, že mnozí mladí literáti si 
opakovaně přišli pro nášupek. 

S plnými bříšky se pak odehrálo slavnostní 
předávání cen v podobě uznání odborné i žákov-
ské poroty a samozřejmě i dalších malých po-
zorností. Zkrátka určitě nikdo nepřišel. S cenami 
pod paží pak soutěžící upalovali zpět do svých 
domovů vstříc podzimním prázdninám.

lM

Mladí básníci v průběhu tvůrčího procesu

Starosta Pavol lukša a jeho úvodní slovo Než porota oznámí výsledky aneb vyučování vedené kouzelníkem děti fakt bavilo

Ředitelka školy předávala ceny nejlepším, jako bunus přidávala úsměv tentokrát zabodovaly i básně od čeladenských žáků
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projekt 

„Jeden za všechny, všichni za jednoho“ 
je spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

ve výši 75 000 Kč 

zážitky šesťáků z parádního adapťáku
a je to tady zase. Po prázdninách zase škola, ale tentokrát je to trochu jiné. Už nejsme ti „malí“ na 
prvním stupni, ale stáváme se žáky druhého stupně. Máme novou třídní učitelku a i další vyučující se 
nám na většinu předmětů střídají. Hurá…, přece jenom se máme na co těšit. Jedeme na „adapťák“! 
I letos, stejně jako v minulých dvou letech, 
byl pro žáky 6. třídy připraven adaptační po-
byt na Bílé v Beskydech. Žáci si v doprovodu 
učitelky Petry Pacákové, asistentky Hany 
Horákové a paní „druži“ Kamily Fabiánkové 
užili krásné tři dny v lyžařském středisku. 
Doprovodný program byl sestaven s pomocí 

lektorů Sun Outdoor Bílá. Žáci se projeli na 
koloběžkách a užili si spoustu zábavy také 
v zábavním centru.

Hlavním cílem této akce bylo stmele-
ní kolektivu po prázdninách a sblížení se 
s třídní učitelkou. K tomu nakonec nedošlo, 
protože se třídní učitelka nemohla zúčast-

nit. I tak žáci pobyt zhodnotili velmi kladně, 
byli nadšeni nejen z aktivit, které pro ně byly 
připraveny, ale také např. z ubytování v nově 
zrekonstruovaném a moderně vybaveném  
hotelu Stodola.

PP

OHLaSy DěTí:
•	 „Všechno bylo boží!“
•	 „Nejlepší adapťák, moc jsem si to 

užila.“
•	 „Super byla chytrá televize na kaž-

dém pokoji.“
•	 „Líbil se mi den v zábavním parku.  

Super zážitek máme z toho, že jsme 
si dělali vlastní párty. Hra o přesta-
vování obrazu. Prostě vše…“ Šesťáci se svými úlovky

Šesťáci jsou kamarádi, mají rádi zvířata... ...i společnou zábavu.. občas se pro ni dokážou pěkně zapálit
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Podzim bez pouštění draků? Vyloučeno!
Česká tradice podzimního pouštění draků pochází z doby, kdy obyvatelé českého venkova dokončili 
sklizeň úrody z polí a děti měly náhle více volného času než na jaře, kdy musely vypomáhat při 
zemědělských pracích. 
Děti se tehdy bavily mimo jiné i tím, že si 
pouštěly draky. Nikomu také nevadilo, když 
na podzim běhaly po zoraných polích, což 
by se na jaře, kdy byly plochy čerstvě oseté, 
stát určitě nemohlo. 

Zůstali jsme tedy věrni tradicím a ve spo-
lupráci s Mateřskou školou Čeladenská 
beruška jsme v říjnu uspořádali tradiční 

drakiádu. Počasí bylo jako malované, již od 
rána svítilo sluníčko a odpoledne lehce fou-
kal větřík. Sraz všech účastníků byl na škol-
ním hřišti, kde jsme společně s ředitelkou 
školky Janou Bartošovou všechny přivítali 
a letošní drakiádu odstartovali. 

Společně jsme se přesunuli na neda-
lekou louku a… přestal foukat vítr. Pokud 

jste někdy pouštěli draka, pak víte, že je to 
velký problém. Teď se ukázali skuteční mi-
stři, kteří draka do vzduchu dostali. Letošní 
drakiáda se tedy spíše podobala běžeckým 
závodům, ale i tak jsme si užili krásné pod-
zimní odpoledne na čerstvém vzduchu. 

Mar.

NovINKy ZE ŠKolNí DrUŽINKy

záložky spojují školy: Jak jsme objevili Branč
v rámci mezinárodního měsíce knihoven proběhl v říjnu desátý ročník 
projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, do kterého se zapojila i naše 
škola. Žáci základních škol a osmiletých gymnázií z celého Česka si v rámci 
projektu vyměňují záložky do knihy se slovenskými protějšky. 

Záložky tvoří sami žáci a volí si libovolnou výtvarnou techniku. 
Důležité je, aby dodrželi dané téma, které je každý rok jiné. Letos 
pořadatelé zvolili téma „List za listem – baví mě číst“. Kluci a holky 
vyráběli záložky na motivy svých oblíbených 
knižních hrdinů a k tvorbě využili dřevěnou 
dýhu, vlnu, papír či různobarevný filc. Zapojili 
se žáci od první až po devátou třídu a na 
Slovensko jsme ve finále odeslali 115 záložek. 

Partnerskou školu pro nás vybrali po-
řadatelé a letos se jí stala škola z maďar-
sko-slovenské vesnice Branč, která leží 
v okrese Nitra. Moc se těšíme na záložky od 

slovenských dětí a jsme zvědaví, jaké knížky či autory čtou v Branči 
(zjistili jsme, že Branč je rodu mužského…tedy „ten“ Branč). 

Rádi jsme se využili možnosti zapojit se do projektu, který probíhá 
pod záštitou Slovenské pedagogické knižni-
ce v Bratislave a Knihovny Jiřího Mahena 
v Brně. Jeho cílem je nejen podpora aktiv-
ního čtenářství, ale také navázání spoluprá-
ce s partnerskou školou, a také poznávání 
literatury, regionálních a kulturních zvyků 
obou zemí. A to se nám jako světové škole 
moc líbí. 

Mar.

Běhali i rodiče... Úsměv na tvářích dětí i drakůobčas se to zamotalo...
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ŠkOlní POrAdenSké PrAcOviŠtě

„zkusili jsme věci, které jsme ještě neznali…“
Úvodní citát parafrázuje vyjádření jednoho ze žáků 7. ročníku, kteří se 
ve čtvrtek 17. října 2019 vydali v rámci dlouhodobého projektu oKaP 
(odborné, Kariérové a Polytechnické vzdělávání) na návštěvu Střední 
školy řemesel ve Frýdku-Místku, kterou hlavně starší generace zná 
spíše pod poněkud nepřesným označením „Horničák“. 

Přestože drtivá většina žáků neměla předsta-
vu, co mohou očekávat, vrhli se do jednotlivých 
úkolů s velkým nadšením a dopoledne jim 
rychle uběhlo. Prvotní nejasná očekávání byla 
záhy rozptýlena a všichni se snažili popasovat 
se s předkládanými problémy co nejlépe.

Celkem čtyři stanoviště pak nabídla žá-
kům možnost vyzkoušet si modelové svařo-
vání pomocí virtuální helmy, ale i skutečné 
svařování měděných a plastových trubek či 
rozložení a opětovné složení mechanismu 
dveřní kliky. O úspěchu celé akce vypovídají 
i nadšené ohlasy samotných žáků: 
•	 „Líbilo se mi, jak to bylo zábavné a pra-

covně náročné, hlavně pájení trubek.“
•	 „Nejlepší bylo svařování.“
•	 „Vyzkoušeli jsme různé práce, nejvíc se 

mi líbilo svařování přes počítač.“
•	 „Svařovali jsme ve virtuálních helmách, 

spojovali trubky a rozkládali kliku.“
•	 „Líbila se mi výroba obdélníku z kovo-

vých trubek.“
•	 „Čekal jsem něco jiného, ale byl jsem 

mile překvapen a dávám palec nahoru.“

•	 „Myslela jsem, že to bude nuda, ale 
nakonec to bylo bezva.“

•	 „Jsem ráda, že jsem tam byla.“
•	 „Chtěl bych tam jet ještě jednou“

Můžeme slíbit, že poslední přání bude určitě 
vyslyšeno, jelikož celá akce byla pouze jednou 
ze série návštěv této školy a žáci 7. ročníku se 
tak mohou těšit v aktuálním školním roce na 
další návštěvu a nové zajímavé zážitky.        vP

Hola, hola, střední škola už pomalu volá…

V úterý 15. října 2019 proběhlo na Úřadu práce 
ve Frýdku-Místku pravidelné setkání výchovných 
poradců, které mělo za úkol seznámit přítomné s 
případnými změnami v přijímacím řízení na střední 
školy. 

Zástupci jednotlivých škol zde také obdrželi „Atlas 
školství 2020/2021“, který je určený pro žáky 9. roč-
níku a měl by jim usnadnit výběr vhodné střední 
školy. Pro případné ostatní zájemce uvádím, že on-
line verze této publikace se dá najít na internetové 
adrese 

www.atlasskolstvi.cz.

Jen pro pořádek se sluší připomenout, že žáci, kteří 
chtějí na střední škole studovat obor, kde jsou přijí-
máni na základě talentové zkoušky (jedná se primár-
ně o umělecké školy a konzervatoře), musí příslušné 
střední škole odevzdat přihlášku do konce listopadu 
2019. Pro ostatní žáky pak platí datum konec února 
2020. Pro zákonné zástupce na počátku ledna (da-
tum ještě bude upřesněno) proběhne na naší škole 
informativní schůzka stran přijímacího řízení, podá-
vání přihlášek a zápisového lístku.

V průběhu následujících měsíců navíc na naši ško-
lu budou docházet i zástupci různých středních škol 
a ty prezentovat nejen před žáky 9. ročníku, ale ně-
kteří z nich i na nejbližších (tj. listopadových) tříd-
ních schůzkách.

vP

Během celého školního roku 
budou žáci pracovat ve třech 
blocích s lektory organizace 
renarkon za přítomnosti vyu-
čujících. Po dobrých zkušenos-
tech z minulých let jsme i tento-
krát využili jejich služeb.
Cílem programu je na prvním 
místě pracovat na zlepšování 
vzájemných vztahů mezi spolu-
žáky, zabránit násilí, vulgaritám, 
agresivitě a všem podobným ne-

žádoucím jevům. U těch starších 
se zaměřujeme na drogy, alkohol 
a jiné návykové látky. Naší sna-
hou je navyšovat věkovou hra-
nici, kdy žáci k těmto neřestem 
sklouzávají, nebo v tom lepším 
případě je od těchto forem rizi-
kového chování odradit. Velkým 
problémem se v dnešní době jeví 
také netolismus, nadměrné uží-
vání mobilních telefonů…

ProGraM Pro 1. tŘíDy
1. blok   
Sebepoznání, rozlišení lidských 
vlastností a praktický nácvik 
různých modelů chování. 
Využívá hravých technik s rela-
xačními prvky.
2. blok  
Krizové situace a jejich řešení. 
Důraz na roli strachu v životě 
jednotlivce.

3. blok   
Posilování a rozvoj sebepozná-
ní, kladné sebepřijetí, upevňo-
vání přátelských vztahů a vazeb 
a vedení ke vzájemné toleranci.

ProGraM Pro 2. tŘíDy
1. blok   
Podpora sebeuvědomění, 
schopnosti navazování vztahů 
a utváření si tolerantních po-
stojů k druhým.
2. blok   
Spektrum volnočasových aktivit 
a posilování motivace ke smy-
sluplnému využívání volného 
času.
3. blok   
Bio-psycho-sociální model 
zdraví a základní otázky zdravé-
ho životního stylu.

ProGraM Pro 3. tŘíDy
1. blok   
Rozvoj komunikačních doved-
ností, řešení konfliktních situací 
a dosažení kompromisu za 
použití modelové situace 
a slušného chování.
2. blok   
Utváření zdravých vztahů v 
kolektivu. Důraz je kladen na 
nezbytnost dodržování pravi-
del v rámci školní třídy i jiných 
oblastí lidského života.
3. blok   
Návyky společenského cho-
vání ve vztahu k dospělým. 
Spolupráce s třídním kolekti-
vem, kompromis.

ProGraM Pro 4. tŘíDy
1. blok   
Posilování soudržnosti a spolu-
práce prostřednictvím hledání 

foto spolužáka vojtěcha Kohuta poskytl 
David Durčák z vII. B

škola opět chystá preventivní programy pro žáky všech tříd
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aspergerův syndrom: Tak trochu jiné děti 
vztekají se, nevycházejí s ostatními dětmi, ne-
dokážou se soustředit a nic dotáhnout do konce. 
okolí je často považuje za nevychované a ne-
zvladatelné. Jenže tahle „nevychovanost“ má 
název. Říká se jí aspergerův syndrom.

CHlaPCI JSoU PoStIŽENI ČaStĚJI
Takzvaný Aspergerův syndrom se řadí do poruch 
autistického spektra a je opředen řadou fám 
a tajemství. Pokud jste i vy podlehli filmu Rain 
Man, možná máte pocit, že autisté jsou lidé, kteří 
nedokáží v běžném životě absolutně fungovat, ale 
zato oplývají geniálními schopnostmi a znalost-
mi. To je ale jen jedna z variant, jak může autista 
na své okolí působit a rozhodně nejde o nejtypič-
tější charakteristiku.

„Symptomy autistických poruch jsou velmi ši-
roké a rozmanité. Liší se nejenom svým charak-
terem, ale i intenzitou a závažností. Takže zatímco 
někteří lidé s lehkou formou poruchy tohoto spek-
tra se dokážou na své okolí adaptovat a fungovat 
v něm, jiní toho vůbec nejsou schopni. Speciálně 
u autistických poruch je jakékoli zevšeobecňování 
nesmyslné, říká psycholožka Marcela Vojířová.

Ačkoli nikdo netuší, proč tomu tak je, chlapci 
jsou „Aspergerem“ postiženi třikrát až čtyřikrát 
častěji než dívky. Podle statistik sice jeho výskyt 
stále stoupá (trpí jím 36 až 71 dětí z každých 
10 000), ale odborníci se domnívají, že je to způso-
beno větší informovaností lékařů, kteří tuto složi-
tou poruchu dokáží rozpoznat ve více případech.

Ještě před několika lety bylo totiž diagnostiko-
vání Aspergerova syndromu (AS) spíše výjimeč-
né, protože ani odborníci o něm neměli dostatek 
informací. V současné době je AS u většiny dětí 

diagnostikován po tře-
tím roce, přičemž na-
prostá většina případů 
je odhalena mezi pá-
tým a devátým rokem. 
Jeho příčina je bohu-
žel neznámá, ale zdá 
se, že značnou roli zde 
hraje dědičnost.

DávaJí PŘEDNoSt 
DoSPĚlÝM PŘED 
DĚtMI
Aspergerův syndrom 
získal své jméno po 
vídeňském pediatrovi, 
Hansu Aspergerovi, 
který jej poprvé v roce 
1944 popsal. Všiml si totiž u některých svých 
malých pacientů zvláštního chování. Ačkoli šlo 
o děti s normální úrovní inteligence, které bez 
problémů zvládaly jazyk, v kolektivu nebyly 
schopné fungovat. Jejich úroveň socializace byla 
velmi slabá a stejně tak nedokázaly uspokojivě 
komunikovat s ostatními.

A právě mizivé sociální schopnosti jsou pro děti 
s AS typické: Protože nedokážou rozluštit never-
bální projevy ostatních a nedokážou se oriento-
vat v komunikaci, často reagují agresivitou, nebo 
naopak uzavřením se do sebe, říká psycholožka. 
Z toho také často plyne naprosté neporozumění 
okolí, které tyto děti považuje za nevychované 
a nezvladatelné. Jenže z jejich strany jde většinou 
pouze o jakýsi druh obrany. Je to podobné, jako 
kdybyste člověku s chřipkou vyčítali, že kýchá.

Kromě toho je pro děti s AS typické neustálé opa-
kování rituálů, pohybový stereotypismus, problémy 
s udržením pozornost, či naprosto nepřiměřené 
a nedostatečné vyjadřování emocí. Často se u nich 
objevují potíže s psaním, čtením, nebo matemati-
kou. Mají problémy s udržováním očního kontaktu 
a často se u nich objevuje nadměrná citlivost na 
určité podněty (například nesnesou hlasité zvuky, 
nebo ostré světlo). Děti s AS nemají většinou před-
stavivost ani rozvinuté abstraktní myšlení a velmi 
těžce snášejí jakékoli změny. To však neznamená, 
že by nebyly inteligentní, v testech inteligence dosa-
hují naopak často nadprůměrných výsledků.

Proto buďme ohleduplní a pomáhejme dětem, 
které potřebují naše pochopení, trpělivost a indi-
viduální přístup. Jsou mezi námi a chtějí být také 
šťastné.                                       Převzato z idnes.cz

a nalézání charakteristik. 
Důraz na zlepšování komuni-
kačních dovedností a empatie.
2. blok   
Vzájemná tolerance, citlivá 
vnímavost vůči druhému, 
schopnost navazování kontaktů 
s vrstevníky a posilování vzá-
jemné spolupráce.
3. blok   
Posilování a rozvoj kladného 
sebepřijetí. Důraz na komplexní 
pojetí pojmu krása.

ProGraM Pro 5. tŘíDy
1. blok   
Zprostředkování prožitku, po-
zitivní zpětné vazby vrstevníků, 
podpora individuality, zdravé 
sebeúcty a uplatnění ve třídě.
2. blok   
Podpora a rozvoj soudržnosti 
a spolupráce ve skupině, vzá-
jemné úcty a tolerance, posilo-
vání komunikačních dovedností 
a respektu.

3. blok   
Posílení zdravého způsobu 
života, pozitivní a negativní 
dopady zvědavosti s přesahy do 
drogové problematiky.

ProGraM Pro 6.-7. tŘíDy
1.  blok   
Komunikace a vztahy ve třídě 
(komunikace, paraskupinky, 
konflikty ve třídě)
2. blok   
Problematika šikany (co je šika-
na, projevy, jak se bránit…).
3. blok   
Problematiku zdravého životní-
ho stylu (zdravá výživa, způsoby 
kvalitního trávení volného času, 
režim dne, jídelníček…).

ProGraM Pro 8.-9. tŘíDy
1. blok   
Komunikace a vztahy ve třídě 
(komunikace, konflikty ve třídě).

2. blok   
Prožitkový program zaměřený 
na problematiku šikany (co je 
šikana, jak se projevuje, jak se 
mohu bránit, legislativa…).                                                                               
3. blok   
Netolismus                                                                                                                          
4. blok   
Beseda na téma „sexualita” 
(homosexualita – prevence 
homofobie, antikoncepce, 
pohlavně přenosné choroby, 
partnerské vztahy).
5. blok   
„Co si myslím o drogách“ (dis-
kuze o drogové problematice, 
otázka tzv. měkkých a tvrdých 
drog, rizika, mýty o drogách, 
legislativa…).

Program je dotován 
Moravskoslezským krajem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt 

„Jeden za všechny, všichni za jednoho“ 
je spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

ve výši 75 000 Kč 
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na kafíčko do Kolumbie
ve středu 2. 10. jsme se vypravili vlakem do Frýdlantu nad ostravicí na každoroční akci s názvem 
„Planeta Země 3000“. Jedná se o naučný vzdělávací projekt určený pro žáky základních škol, studenty 
gymnázií a středních škol z celé České republiky. 

Projekt obsahoval řadu videoprojekcí, foto-
grafií a animací. Za doprovodu autentických 
zvuků a hudby se přítomní reportéři snažili 
žákům přiblížit krásy, ale také problémy, 
pro nás exotické Kolumbie. Cílem projektu 
je vést děti k zájmu o okolní svět a poznávání 
historie, přírody a kultury cizích zemí. 

Kolumbie je bezesporu krajinou plnou 
dobrodružství a přírodních krás, jakými 
jsou například vrcholky And nebo nespou-
taná džungle. Ve více než hodinové projekci 
jsme mohli sledovat dlouhou cestu kávy od 
malé rostlinky, péči o ni, sběr plodů, pra-
žení, až po šálek tohoto výborného kolum-
bijského moku. Mohli jsme se kochat nád-
hernými podmořskými útesy plnými života 
a na malou chvíli se potápět se žraloky kla-
divouny. Pár okamžiků jsme strávili v džun-
gli kolumbijské Amazonie. Život Indiánů 

kmene Nukak Makú 
připomínal spíše 
dobu kamennou než 
21. století. Pár po-
sledních desítek je-
dinců žije v pralese 
v Národní přírodní 
rezervaci Nukak, kde 
musí čelit vlivu ci-
vilizace, nedostatku 
potravy a nájezdům 
drogových magnátů. 
Kolumbie se řadu 
let také potýkala 
s řáděním drogových 
kartelů v čele s nechvalně známým Pablo 
Escobarem a díky tomu má i dnes nálepku 
nebezpečné a drogami nasáklé země. 

Díky projektu jsme mohli nasát atmosfé-

ru této okouzlující krajiny a sledovat neutu-
chající snahu zdejších obyvatel napravit její 
pošramocenou pověst. Snad se jim to podaří.

JB

Quo vadis, výtvarko?
výtvarná výchova a výtvarný projev je velmi důležitou složkou rozvoje dětské osobnosti.

Už velmi malé děti se radují, když potom, co 
uchopí tužku do své malé ručky, zanechávají 
otisky své duše, častokrát i všude jinde než 
na papíře.

Postupem zrání a osobního růstu však dítě 
často získává ze svých tvořících výsledků do-
jem nedokonalosti. V tomto období často žáci 
nabývají pocitu antitalentu a vytrácí se ona 
radost a chuť z výtvarné činnosti.

Pocit z výtvarných nezdarů často dále vede 
i ke ztrátě osobitého rukopisu a tendenci na-
podobovaní, kopírování. Tento moment je 
složitý nejen pro žáka, ale i pro jeho učitele. 
Mým cílem ve výtvarné výchově je nacházet 

cestu výtvarné tvorby a radosti z ní, i těm 
dětem, které v sobě výtvarný talent dosud 
nenalezly. 

Ideálním uměleckým vyjadřovacím pro-
středkem pro všechny žáky jsou grafické 
umělecké techniky a také práce s barvou. 
Kouzlo grafiky a tisku ocení každý, kdo se 
s těmito uměleckými technikami setká. 
I zdánlivě obyčejný motiv, přenesený na 
grafickou desku a otištěný na papír, nabývá 

zcela jiných a nových rozměrů. Žáci mohou 
ocenit i určitý moment překvapení: Co z toho 
bude? Každý tisk je navíc jiný a originální!

Dalšími velmi sympatickými technikami 
jsou nejrůznější moderní strukturální ba-
revné otisky a jejich vrstvení. Tyto techniky 
pomáhají rozvíjet cit pro míchání a kombi-
nování barev. Žáci mohou své práce ještě 
dále doplnit i o kresbu, koláž či asambláž.

K. večeřová

výtvarka v devítce

Kristýna večeřová učí žáky kreslit, malovat 
a užívat si výtvarnou výchovu
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Keramické dílny pro dospělé
Na školní léta si v keramice zavzpomínalo deset  šikovných „děvčat“. Několik čtvrtků usedaly ve školní 
dílně do lavic a tvořily nevšední dílka, kterými si již brzy zkrášlí byty či obdarují své blízké. Keramické 
dílny pro dospělé uspořádala za podpory obce kulturní komise a vzhledem k úspěchu akce se dílny 
asi brzy zopakují.

Paní Kateřina se inspirovala v podzimní přírodě
Čtvercová miska s kočičím motivem se paní 
Janě povedla Paní Marcela patinuje

Paní Daniela vytvořila několik originálních táců Paní Michaela hněte misku Paní Zdeňka má uhněteno

to by byly žačky jedna báseň! Sebastian přišel mamince pomáhat Mamince a synkovi se s hlínou dařilo
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Výprava 
za zábavou
ve školce je prima, 
ale proč si neužít 
spoustu legrace a zá-
bavy i jinde?

Proto jsme se vypravili do Dětského svě-
ta Replay ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Zábavná už byla i cesta autobusem, to když 
jsme přejížděli přes koleje a s námi to pěk-
ně házelo. 

A je tu zábava v Dětském světě – dlouhé 
skluzavky, různé překážky, míčový bazén, 
pro naše fotbalisty hřiště, odrážedla, tram-
polína, a také možnost využít i lezeckou stě-
nu. Pak ještě sníst dobrůtky z batohu a hurá 
na autobus, který jede zpátky do školky.

va

Mateřská škola

Podzim hravý i pracovní
Už krásný podzim podává,

jablíčka sladká, voňavá.
vezmi si jedno do dlaní

a kousni, dobré chutnání.

Nadešel podzim a s ním činnosti, které k 
němu patří. K tomu nám krásně svítí a hře-
je sluníčko. Příroda dostává barevné šaty, 
stromy se chystají na zimu a zbavují se listí, 
dozrávají různé plody a děti mají spoustu 
legrace s pouštěním draků. I naše dětí po-
zorují měnící se přírodu, vytvářejí velké hro-
mady listí, pečou jablečné koláče a užívají si 
nové zahrady.

va

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čeladná – Farské Lúky; č. p. 858; tel. 777 020 390; 9:00 – 14:00, 18:00 – 21:00 

… Jmenuji se Monika Švrčková, po návratu z rodičovské dovolené se vracím do svého 
oblíbeného oboru, ve kterém mám dlouholeté zkušenosti. Budu se těšit na návštěvu … 
žen, mužů i dětí. 
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ekoškola na druhou: získali 
jsme titul ekologická škola 
moravskoslezského kraje

Minulý rok jsme jásali radostí, když jsme zjistili, 
že jsme mezi oceněnými školami v soutěži 
o Ekologickou školu Moravskoslezského kraje 
získali referenční list a letos byla naše radost 
ještě větší, když jsme v kategorii mateřská 
škola zvítězili. a čím jsme porotu, která o vítězi 
rozhodovala, zaujali? 

Dá se říct, že celkovou koncepcí výchovy a vzdělávání dětí 
v oblasti environmentální výchovy. Velkou roli v tom hraje naše 
zapojení do programu Ekoškola, díky které jsme se inspirovali 
v mnoha aktivitách. 

V loňském roce jsme se zabývali odpady, kdy jsme mimo jiné 
s rodiči vybudovali kompost na zahradě z náletových dřevin, kte-
rý teď slouží nejen škole, ale pro hotový kompost si k nám mů-
žete dojít i vy pro využití na vaše zahrady. Také jsme děti posadili 
za šicí stroj a ušili s nimi lehké látkové pytlíky pro jejich rodiny 
a členy Senior clubu Čeladná, aby při nákupech nemuseli použí-
vat jednorázové sáčky. 

Oporou v našem úsilí jsou rodiče dětí a členové Ekotýmu, kte-
rými se můžete stát i vy a společně s námi ovlivňovat životní pro-
středí ve svém okolí nebo se můžete přidat k některé z úklido-
vých akcí či jiných aktivit, které jako škola pořádáme. 

A co z toho máme? Kromě pocitu z dobře odvedené a smys-
luplné práce jsme k titulu Ekologická škola Moravskoslezského 
kraje ve školním roce 2018/2019 získali také finanční prostředky, 
kterými zlepšíme prostředí dětí. V tomto školním roce nás opět 
čeká audit, který rozhodne, zda budeme moci další dva roky pou-
žívat titul Ekoškola. Tak nám držte palce, abychom v našem úsilí 
nepolevili a byli nadále Ekoškola na druhou.

Jana Bartošová

Zleva ředitelka MŠ Čeladenská beruška Jana Bartošová, koordinátorka Ekoškoly v MŠ Čeladenská beruška Eva Wojnarová,  náměstkyně hejtma-
na Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Jan Filgas a vedoucí oddělení ochrany 
přírody a zemědělství Monika ryšková
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Slovinsko: Děti jsou otroci
a to si nedělám legraci. tedy alespoň ve Slovinsku, kde jsem byla na stáži v mateřských školách 
z projektu Učíme se spolu, do kterého je naše škola zapojena. Měla jsem tak možnost poznat vzdělávání 
v programu Začít spolu, který je ve Slovinsku vyhledávaný a ve městě lublani, kde jsem byla, také 
velmi častý. 

Ale abych vysvětlila ty otroky, Slovinština 
je pro našince častokrát jazykově vtipná 
a jedním ze zábavných pojmů jsou otroci, 
česky děti. Můžu potvrdit, že jako k otrokům 
se Slovinci k dětem rozhodně nechovají. 
Dokazuje to jejich ucelený výchovný a vzdě-
lávací systém pro děti již od 11 měsíců. Měla 
jsem možnost pozorovat autentickou práci 
učitelek v několika mateřských školách 
a také se doptat na systém předškolního 
vzdělávání. 

vĚtŠí volNoSt, víCE PErSoNálU
Oproti obecnému pochopení předškolního 
vzdělávání v ČR jsem ve Slovinsku zazna-
menala mnohem větší volnost dětí v oblasti 
přípravy na základní vzdělávání. Děti si zde 
ve školce skutečně hrají, manipulují různý-
mi předměty, osvojují si jazykové dovednosti 
s důrazem na psychickou pohodu a volbu 
dětí. Ve třídách s dětmi od 3 do 6 let je ma-
ximálně 21 dětí a vyšší počet personálu, kte-
rý o děti pečuje. Zatímco u nás se po letech 

snahy dosáhlo toho, že se dvě učitelky od 
1. 1. 2020 budou ve třídě překrývat 2,5 hodiny 
denně, ve Slovinsku je to odstupňováno pod-
le věku dětí a dvě učitelky jsou spolu u dětí 
4 až 6 hodin denně. K tomu má učitelka ve 
třídě s běžnými dětmi k sobě i asistentku. To 
je v našich poměrech nebývalé. 

Děti mají také omezený počet hodin, který 
ve školce denně tráví, je to totiž bráno tak, že 
jsou v práci, ta přece děti unaví a pak je tedy 
potřeba být s mámou a tátou. Děti mladší 
3 let jsou v malých skupinkách, protože je 
pro ně náročné zvládat početnější kolektiv, 
a i třída je uzpůsobena jejich potřebám. 

roDIČE Platí tISíCE
Není to však pouze státní rozpočet, který ta-
kový systém umožňuje. Ve Slovinsku se na 
úhradě provozu školy významně podílí rodi-
če. Náklady rodičů na předškolní vzdělávání 
se pohybují podle příjmů rodičů až do 12 150 
Kč měsíčně, ale obvyklá částka je 4 590 Kč, 
což je nesrovnatelné s náklady u nás, které 

činí asi 1 300 Kč měsíčně s tím, že školné se 
rodičům v plné výši vrací v daňovém vyúčto-
vání. Průměrně vydělávající Slovinec tak 
vynaloží dvanáct procent svého platu na po-
byt dítěte ve státní MŠ. Dá se říct, že systém 
u nás je nastavený tak, že je vzdělávání na 
bedrech státu a obcí s velkou odpovědností 
školy za výchovu a vzdělávání dětí. 

Byla to má již čtvrtá stáž v zahraničí 
a mohu říci, že jsem ještě nikde neviděla 
takovou práci s předškoláky, jaká se odvádí 
u nás. Věřím, že náš vzdělávací systém je 
dobře nastaven a jak je uvedeno v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro předškolní vzdě-
lávání, což je závazný dokument pro všechny 
MŠ, děti mají být zaměstnávány přirozeným 
dětským způsobem, což je hra. Měli bychom 
si stále připomínat, že předškolní období je 
období hry, skrz kterou děti uchopují a po-
znávají svět. Ať už je to Slovinsko nebo Česko, 
děti na celém světě potřebují láskyplnou péči 
svých rodičů a podporu školy ve svém rozvoji.

Jana Bartošová

ateliér v zastřešeném dvorku

K rozvoji kreativity není potřeba drahých hraček

Když jsou třídy malé, děti si hrají na chodbách
ve Slovinských školách se klade důraz na rozvoj manipulace a kritic-
kého myšlení
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Kadeřnice, kadeřníci, 
chtěli by všem jistě 
říci, ať se nikdo neděsí, 
před módními účesy
První obyvatelka Čeladné se 
ujala naší výzvy a pozvala nás 
nakouknout pod pokličku svého 
řemesla.

Do tajů příprav podzimní akce
Jak se taková podzimní akce ve školce připravuje? Díky kreativním 
učitelkám snadno. Na školeních, doma, ale i během hry dětí uvažovaly, 
jakými drobnými úkoly zpestří odpoledne, kdy se s dětmi a jejich rodiči 
sejdou v prostorách zahrady na tradiční podzimní akci. Úkoly, které 
vymyslely, byly opravdu rozmanité. a bylo jich celkem sedm. 

Možná jste si i vy všimli změny při vjezdu do 
Čeladné, že se budova recepce proměnila 
a je z ní kadeřnictví – holičství – kosmetika. 
Právě tam nás paní Monika Švrčková uvítala 
a ukázala, co vše její salón nabízí. Děti si vy-
zkoušely pohodlné křeslo na umývání vlasů, 
česání a pak to přišlo. Paní Švrčková totiž 
dětem, stejně jako to nabízí i zákazníkům, 
namasírovala hlavu. 

Pak si děti prohlédly celou provozovnu, 
všechny hřebeny, nůžky a fény a také je za-
ujal krb, od toho pravého plamínky a teplem 
k nerozeznání. My učitelky jsme si zase všimly 
kávovaru a už jsme se objednávaly s vidinou 
komplexní péče a atraktivního vzhledu. 

Takže neváhejte a vydejte se vstříc kráse 
do příjemného prostředí. A nezapomeňte, 
že i kdybyste se nechtěli ostříhat nebo na-
líčit, tak masáž hlavy za návštěvu u paní 
Švrčkové stojí.

Jana Bartošová

Paní Švrčková před svým salónem

Blaženost při jemných dotycích paní 
Švrčkové

Symbolickou vstupenkou na akci byl alespoň jeden 
kus ovoce nebo nějaký lahodný pokrm připravený 
z plodů podzimu. Rodiče donesli spoustu pochutin, 
od pomazánky přes koláč, štrúdl až po ovocné špí-
zy. Naše slavnostní tabule ve třídě se brzy naplnila 
a mohla začít ochutnávka. Každý si mohl vybrat, co 
ho zaujalo. A když mu něco hodně chutnalo, hlaso-
val pomocí lístečku pro zvolenou dobrotu.

Děti své rodiče uvítaly zpěvem písničky 
Broučkové poletíme, kterou doprovodily taneč-
kem. Po slavnostním zahájení akce ředitelkou 
jsme rozdělali oheň, aby ti, kteří si donesli i něja-
ký ten špekáček, mohli začít opékat.

Děti zajímaly ukryté úkoly, a tak se je ihned 
spontánně rozešly objevovat. Prošly si se zavřený-
ma očima dráhu podél provázku až ke zvonečku, 
na který zlehka zacinkaly. Hmatem hledaly v pytli 
plném všelijakých předmětů dýně a když je na-
hmataly, mohly se podívat, jak vypadají. Do košíku 
se trefovaly kaštanem nebo jím také cvrnkaly po 
dráze a snažily se dosáhnout co největší vzdále-
nosti. Kdo chtěl tvořit, mohl si vyrobit lucerničku. 
Malí malíři se zastavili u stolečku s kamínky, kde 
vznikaly berušky a broučci. Ty děti, které si chtěly 
užít trochu hudby či si jen odpočinout, zamířily do 

našeho úkrytu z vrbového proutí, kde si mohly za-
hrát na zvonky písničku o podzimu.

Soutěžili i rodiče. Maminky vysvobozovaly kla-
dívkem ze skořápky valašské ořechy, tatínci tří-
dili pomíchané kaštany s ořechy. Všichni si za své 
výkony vysloužili upomínkové medaile.

U jednoho úkolu spojili rodiče síly se svý-
mi dětmi. Rodiče dostali roli toaletního papíru 
a měli děti zabalit do pomyslné slupky. Každý 
z nich zvolil jinou strategii, ale všem se to povedlo 
do té míry, že po ukončení skoro nebylo poznat, 
kdo se pod několika vrstvami papíru skrývá.

Mohli si také vyzkoušet, jaké je to stát proti 
sobě, když vytvořili tým dětí a tým rodičů, a vydali 
se hledat brambory, které jsme my, paní učitelky, 
důmyslně ukryly v zadních prostorách zahrady. 
Týmy postupně nalezly všechny brambory. A po-
kud snad ne, tak je tam s dětmi objevíme třeba až 
na jaře. 

Vydařené odpoledne zakončil kvíz a hlavně vy-
hlášení nejlepšího pokrmu dle hlasů všech rodi-
čů a dětí. Poté ještě někteří chvíli zůstali, využili 
možnost pobýt chvíli venku a užít si jeden z po-
sledních teplých večerů. 

Kateřina lusková

Filípek našel v pytli dýni po hmatu

Mami, rychle motej, ať jsem ve slupce!ochutnávka pokrmů z plodů podzimu
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Historie 

Do ukončení rekonstrukce 

bude v památníku 

Josefa Kaluse

ZavŘENo

Památník Josefa Kaluse

Moře (poslední část)

a ještě podruhé zatoužil jsem po moři. Nebyla to arciť už více slunná 
adrie, ale Balt, moře severní, pochmurné a věčně rozvlněné, domníval 
jsem se, že zocelí moji měkkou slovanskou duši, a poesii mé, příliš 
zasněné a zahleděné do rodných hor a domácích studánek, propůjčí 
hlubšího dechu a silnějšího rozmachu.

Touhy mé po Baltu roznítila nemálo Růžena 
Svobodová za své návštěvy v Čeladné svým bar-
vivým a sugestivním vypravováním, ztrávila na 
Helgolandu několik týdnů s Evou Vrchlickou, za 
níž na nějaký den dojel i Nevole, její snoubenec – 
lvice u nohou s párem holoubátek.

Napsal jsem žádost o podporu na cestu 
k Baltu a zaslal ji Václ. Vlčkovi, jednateli Svatoboru, 
a obrátil se na Zikmunda Wintra, aby pomohl tla-
čit. Odpověděl v prosinci 1903: Milý příteli! Včera 
jsem počal agitovat. A dověděl se, že žádost za 
cestovné, kdyby se vyskytl silnější žadatel, mohla 
by Vám býti snadno marná. Za to žádost „za pod-
poru“ bude vyřízena dobře. Tedy ihned sedněte 
a pište Vlčkovi: Dověděl jsem se z kompetentního 
pramene, že žádosti za podporu bývají příznivěji 
vyřizovány než-li žádosti za cestovné stipendium, 
protož prosím, abyste ráčili mou žádost první 
zrušiti a ouředně přijati tuto novou. – V té nové 
krátkým způsobem bez lamenta, hrdě, jak literát 
snahu, že chcete rozšířiti své vědomosti, na knihy 
že v zastrčené vsi není peněz – a dost – tak ně-

jak. Váš Winter. – Rychle na to byl tu zase lístek 
od něho: Milý příteli, snad by neškodilo, kdybys-
te poslal verše školnímu radovi Jiráskovi (Praha 
II., Nábřeží Palackého), Judr. Stupeckému, ry-
tíři řádu Franiška Jos. (Praha II., Náplavní ulice 
č. 1618), Dr. Thomajerovi, profes. Univers. čle-
nu Akademie (Praha II. U Musea) a redaktoru 
Šimáčkovi. Buďte zdráv! Winter.

Oba dva dopisy zastrašily mne a odradily od 
mého úmyslu, a zvrátily mé plány do základu, pří-
čilo se mi u tolika vysoce titulovaných pánů dopro-
šovat a předstírat cosi o knihách a vzdělání, když 
na mysli jsem měl jen moře. Nerozpakoval jsem 
se a žádost odvolal. Když jsem o tom vypravo-
val Růženě Svobodové, litovala, že jsem jí ničeho 
o tom nesdělil dříve, že by se byla zasadila o to, 
abych stipendium dostal.

Ke konci podávám výňatek z posudku celé-
ho mého díla, který napsal dr. Benj. Jedlička do 
I. ročn. Moravy v roce 1925: „R. 1903 následo-
valy Přímořské dojmy a Elegie, kniha největšího 
myšlenkového rozpětí Kalusova. Většinou v ma-

ZE vZPoMíNEK JoSEFa KalUSE

loslabičných a nerýmovaných verších, znějících 
jako údery, vyzpívává své dojmy, celou svoji duši 
zadívaný do rodného kraje, je mořem zklamán, 
oslavuje je jediné jako „volnosti svaté úchvatný ob-
raz“. „Vzpomínám stále na domov drahý, za sebou 
vleka okovy jeho,“ tyto verše z básně „V jižním kra-
ji“ mohly by býti mottem celé knihy. Téměř stále 
básník naráží na rodnou zem, nebojácně dotýkaje 
se palčivých otázek národních a sociálních.“

Připravil Jan Bajgar



Domácí zápasy v listopadu
Dorost
3. 11., 11:00 Čeladná Návsí

Žáci
2. 11., 10:00 Čeladná Janovice

Čeladná Raškovice 2:4

Hukvaldy Čeladná 2:9

Návsí Čeladná 4:4

Tošanovice Čeladná 3:2

Čeladná Nošovice 6:2

Jablunkov Čeladná 1:0

Čeladná Tošanovice 2:2

Písek Čeladná 1:3

Dorost

Žáci

Výsledkový servis

Čeladná Kobeřice 3:2

Fulnek Čeladná 2:0

Oldřišov Čeladná 6:0

Čeladná Pustá Polom 2:6

Muži

mladší přípravka soupeře drtila
Čeladná – Hukvaldy     5:5
Čeladná – Fryčovice 15:4
Čeladná – Frýdlant n. O.   17:6

Zápasy se odehrály v okrese Frýdek-
Místek. Děkujeme rodičům za proaktivní 
přístup a vedení dětí ke sportu.

muži po 13. kolech
1. Bílovec 38:14 34

2. Břidličná 40:17 27

3. Fulnek 35:18 27

4. Krnov 22:17 24

5. Pustá Polom 34:25 23

6. Hlubina 23:18 23

7. Brušperk 28:31 19

8. Háj ve Slezsku 33:26 18

9. Dolní Datyně 23:24 17

10. Oldřišov 30:44 16

11. Český Těšín 16:31 13

12. Kobeřice 20:32 12

13. Petrovice 24:23 11

14. Čeladná 16:41 10

15. Bystřice 17:38 6
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Mateřská školaSport

SK Beskyd Čeladná

www.SKceLaDna.cz

Dne 1.10 2019 náhle odešel do fotbalového 
nebe trenér, kamarád a velký fanda 

čeladenské kopané pan Vítězslav Hykel.
Pod jeho vedením vyrostlo několik talentů, 

kteří postoupili do vyšších kategorií, kde teď 
Čeladnou úspěšně reprezentují.

Za veškerou obětavost mu patří obrovský dík.
SK Beskyd Čeladná



30

Historie

Staletá tajemství Jana z Pomuku (8)
PeTr anDrLe

Probudily se již zpěvné háje, 
jarní nastal všeho tvoru ples,

z něžných květů milostného máje 
nejvonnější rozvíjí se dnes:

tys to, svatý Jene z Nepomuku, 
vroucích nezamítej chválozvuků,

jež ti pějí zbožní křesťané čeladenští…
Z legendy o svatém Janu Nepomuckém 

„Probudily se již zpěvné háje“ 
umístěné na webu čeladenského kostela

OBDiVUHODný KULT nePOmUcKéHO 
VšemU naVzDOry
od 14. dubna roku 1393, kdy cyriaci - Křížovníci s červeným srdcem - vynesli Janovo tělo z vltavy, 
začíná pěstování úcty k budoucímu světci. Cyriaci společně s jezuity pořádali každoročně večer před 
Janovým svátkem (až do 15. května 1783) slavnostní průvod lodí na vltavě až ke Karlovu mostu, kde 
se u jeho sochy modlili litanie. K těmto oslavám byly zkomponovány hudební skladby význačných 
pražských skladatelů. Například František Xaver Brixi (1732-1771) byl autorem četných skladeb, které 
byly prováděné v letech 1758-1771 na těchto každoročních svatojánských slavnostech. v roce 1783 
byly tyto slavnosti zakázány dekretem císaře Josefa II., když samotný řád cyriaků byl zrušen. ona 
tradice v podstatě v dnešní době ožila vodními koncerty barokní hudby – Svatojánskými slavnostmi 
Navalis, které byly obnoveny v roce 2009. 

Jan se postupně stal nejvýznačnějším svět-
cem rakouské monarchie, zejména pak 
v době českého baroka. Stal se zemský 
patronem Čech a Bavorska. Byl uctíván 
v celé katolické Evropě. V Polsku, ve Francii, 
v Belgii a samozřejmě i v Německu. Díky mi-
siím jezuitů se rozšířil jeho kult i v Latinské 
Americe a v Asii. Svatojánské sochy patří 
k typickým atributům české krajiny, přede-
vším na mostech (sv. Jan jako patron vod). 
Od počátku byl ve velké úctě jeho hrob, k ně-
muž byly z venkova pořádány poutě.  Avšak 
k největšímu rozkvětu svatojánské úcty do-
chází po třicetileté válce. Piaristé nebo je-
zuité hráli ve svých školách divadelní před-
stavení o svatém Janovi. 

Kult svatojánský se stal českou vlaste-
neckou záležitostí. Čeští katoličtí vlastenci 

(především pak z jezuitského řádu) viděli ve 
sv. Janu Nepomuckém patrona svých snah 
za česká jazyková práva.  Oslavy jeho svátku 
dne 16. května nebyly pouhou náboženskou 
záležitostí, ale také vlasteneckou mani-
festací. Jsou známy verše Karla Havlíčka 
Borovského, který nebyl katolíkům ně-
jak nakloněn, avšak napsal: „Svatý Jene 
z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, ať 
nám dá Bůh, co dal tobě, by náš jazyk ne-
shnil v hrobě“.   

Světec Jan Nepomucký je jedním ze 4 pa-
tronů Benátek (vedle sv. Marka, Theodora 
a Rocha) a zároveň je jediným patronem be-
nátských gondoliérů. Socha českého světce 
stojí na soutoku Canale Grande a Canale 
Cannaregio ve čtvrti Cannaregio u kostela 
svatého Jeremiáše. Soše v roce 2009 po-František Xaver Brixi na dobové kresbě
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žehnal osobně i kardinál Vlk. Autorem so-
chy z mramoru by měl být italský sochař 
Giovanni Maria Morlaiter.

Navzdory všemu byla v roce 1691 postavena na 
místě dnešního kostela sv. Jana Nepomuckého 
Na Skalce v Praze původně dřevěná kaple za-
svěcená Janu Nepomuckému a při ní vzniklo 
první vlastně nejstarší svatojánské nábožen-
ské bratrstvo ku cti sv. Jana Nepomuckého 
pod ochranou Panny Marie. 

V severní Americe dodnes stojí kostely, 
zasvěcené tomuto českému světci.  Za pa-
peže Pia VI. byl sv. Jan ustanoven patronem 
Nankinské diecéze v Číně! 

V roce 1641 vychází česko-německo-la-
tinský spisek Fama Posthuma (posmrtná 
pověst) s ilustracemi Karla Škréty, v němž je 
vlastně první literárně zpracovaná svatoján-
ská legenda. Jejím autorem byl důstojný otec 
Jiří Ferus z Tovaryšstva Ježíšova. Roku 1708 
byl v Hradci Králové sv. Janu Nepomuckému 
oficiálně zasvěcen první kostel.  

Doba první republiky nebyla svatému Janu Nepomuckému moc na-
kloněna. v roce 1925 zrušila vláda svátek sv. Jana Nepomuckého jako 
den pracovního klidu. ale podobizna autora výše uvedeného verše 
mohla vyjít na bankovkách. Bohužel, žáci ve školách první republi-
ky se učili, že Jan z Nepomuku byl „falešný mučedník, který nikdy 
neexistoval“. Paradoxně bylo podle tohoto světce pojmenováno v roce 
1929 Nepomucenum, česká papežská kolej v Římě. 

ovšem v roce 1950 byl tento svátek vymazán z občanského kalendáře 
zcela a nahrazen Přemyslem, který je tam dodnes. 

Podpis, notářské znamení a notářská 
formule Jana z Pomuku ze dne 10. prosince 
1380 na opise nadační listiny oltáře Panny 
Marie v chrámě sv. Mikuláše na Kuřím trhu 
v Praze Benátky a sv. Jan Nepomucký

Kult sv. Jana Nepomuckého vý-
razně ovlivnil literaturu – vznikla 
spousta životopisů, studií i diva-
delních her. 

Svatojánská historie je bohužel 
plná nepřesností a také spekulací. 
Avšak na konci 17. století se svato-
jánský kult stal tím, co věřící hle-
dali. Osoba Jana Nepomuckého 
v sobě spojovala český původ se 
vzorem ctnosti. Je dobře, že se 
současní čeští historikové po-
stavili k problematice čelem.  Tři 
výstavy – „Svatý Jan Nepomucký 
1393-1993“ (konaná v Mnichově 
v roce 1993), „Sláva barokní 
Čechie“ z roku 2001 a „Svatý na 
mostě“ z roku 2009 poodhrnuly 
oponu, kterou na konci devate-
náctého a na počátku dvacátého 

století vytvořili odpůrci církví, řádů 
a konec konců i pravdivé historie. 
O tom si budeme vyprávět v po-
sledním díle seriálu v prosinci 
2019. Svatého Jana Nepomuckého 
z českých a světových dějin již ni-
kdo nevymaže, i když ještě nemá 
své místo v kalendáři. Jde pouze 
o to, aby legenda o něm nebyla 
zneužívána a vydávána z politic-
kých důvodů za něco, co odporuje 
historické skutečnosti. A že naleze-
ný „jazyk“ ve světcových ostatcích 
byla mumifikovaná mozková tkáň? 
Arcibiskup František Tomášek 
k tomu řekl: „Moderní věda zjistila, 
že nejde o zbytky jazyka svatého 
Jana Nepomuckého, ale o zbytek 
jeho mozkové tkáně, což význam 
relikvie ještě zvyšuje, neboť jazyk je 
podřízen mozku člověka…“  
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SErIál PEtra aNDrlE – Z HIStorIE BESKyD (XXX.)

Trochu opožděný, ale úžasný…
ve velkém sále hotelu visaláje v Zadních horách se v odpoledních hodinách 18. října tohoto roku 
odehrál křest dvou knih o Beskydech. Křtila se kniha oSaDy a SaMoty ZaDNíCH Hor v HIStorII 
a v oBraZECH autorského kolektivu Petra andrle a neméně zajímavá publikace oldřicha Boháče 
oPUŠtĚNÉ ŠKoly PoD vrCHoly lySÉ Hory a travNÉHo. Zatím co ona druhá kniha je zcela 
nová, ta první již svou premiéru měla v roce 2014. Proč tedy znovu? 

DrUHÉ, roZŠíŘENÉ vyDáNí
Publikace OSADY A SAMOTY je již něko-
lik let zcela vyprodaná a stále je o ní zá-
jem. Zřejmě se povedla. Proto se v na-
kladatelství MORAVSKÁ EXPEDICE® 
patřící Okrašlovacímu spolku Rozhledna 
v Čeladné rozhodli, vydat druhé, poněkud 
rozšířené vydání. 

Přidali neuvěřitelných sto stran a ještě 
DVD s názvem Vánoční strom Svatému otci 
a Valašský vojvoda ve Vatikánu, ilustrující 
návštěvu Valachů u papeže v roce 1999. 
Ti přivezli vánoční strom z Morávky do 
Vatikánu a v rámci vánočních svátků tehdy 

ozvučili Řím hudbou, zpěvy a tanci souboru 
„Valašský vojvoda“ z Kozlovic. S nimi tam 
tehdy přijel i prezident Václav Havel a nej-
vyšší čeští církevní hodnostáři. Nahrávky 
na tomto DVD jsou sice dvacet let staré 
(doplněné aktuálním komentářem), avšak 
jsou nezapomenutelnou připomínkou 
úžasné události toho, jak Valaši překvapili 
Řím. 

KŘESt v ZaDNíCH HoráCH
A tak se stalo něco, co se každé knize hned 
tak nestane. Byla křtěna v historicky krát-
ké době podruhé. A protože je o Zadních 
horách, odehrál se její druhý křest skuteč-

ně v Zadních horách.  Kam konečně i patří 
druhá křtěná zmíněná již kniha o opuště-
ných školách.

lEHKá NErvoZIta
Ovšem ani výborná hudba ani skvělé ob-
čerstvení a zářivě hřející sluníčko za okny 
nemohly nahradit jeden počáteční ne-
dostatek. Knihy, které se měly křtít, byly 
z nejrůznějších technických důvodů vytiš-
těny a dokončeny několik hodin před plá-
novanou hodinou křtu, avšak v době zapo-
četí jeho programu nebyly ještě na místě. 
Hosté se sice dobře bavili (protože se vět-
šinou všichni znali), ale po určité době se 

Na skupinové fotografii účastníků křtu (a nejen na ní) byli všichni veselí a spokojení. rádi jsme mezi námi přivítali starosty a starostky okolních 
obcí, zastupitele, členy spolku Přátelé Beskyd a také zástupce Nadace landek. Fotografoval Josef Konečný.
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mezi nimi objevila lehká nervozita, ovlivně-
ná také pátečními poměry ve veřejné do-
pravě mezi Opavou a Ostravou.  

JoBovKa
Nakonec přišla další „jobovka“ – auto 
přivážející knihy z bruntálské tiskár-
ny mělo defekt. Takže dodání knih 
se dále ještě více zpozdilo a někteří 
hosté museli odejet. Mnozí pro dal-
ší povinnosti, někteří také, že se jim 
nechtělo jet auty v nočních hodinách. 
Konec konců křest se tentokrát or-
ganizoval spíše jako komorní, proto 
bylo pozvaných účastníků méně, než 
bývá při křtění těchto beskydských 
knih obvyklé. 

KDE KoUPIt a oBJEDNat
Všichni ovšem ono zdržení brali 
s pochopením, a když knihy koneč-
ně dorazily, nadšeni byli přede-
vším ti, kdož vydrželi čekat. Ostatní 
(a další zájemci) si obě knihy mo-
hou zakoupit v Knihovně a v  infor-
mačním centru v  Čeladné na ná-
městí, dále pak v recepci a v galerii 
Beskydského rehabilitačního centra 
v Čeladné. Zájemci o ně si je mohou 
také objednat na internetové adre-
se Okrašlovacího spolku Rozhledna 
(ondrejnikrozhledna@seznam.cz).

Co Dál?
Hodně otázek vůči autorům na křtu padalo 
také ve smyslu… a co dál?“ Oldřich Boháč 
se velice opatrně vyjadřoval k tomu, že by 
nebylo špatné vydat knížečku o historii les-

nických hájenek. Rozhodně nebylo, ale byla 
by to vpravdě sysifovská práce. 

K poslechu zahráli účastníkům křtu členové skupiny laM trio. Jde o známé swingové trio hrající hudbu třicátých a čtyřicátých let dvacátého 
století ve složení ladislav von Kokesch, aleš Nitra a Milan Holub. 

Celkový pohled do sálu křtu pořídil pan Jaroslav Kubánek z Nadace landek…
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lolKovo FrÝDlaNtSKÉ ÚDolí
Petr Andrle je rovněž obezřetnější. 
„Pravdou je, že například knihy „Cestami 
lesními od Lysé až po Radhošť“, či „O li-
dech v Beskydech I“ jsou rozebrány, máme 
ale ještě skladem knihy „Životodárné 
údolí“ a O LIDECH V BESKYDECH II a III. 
Takže bychom měli chvíli počkat, ale rý-
suje se mi v mysli kniha s pracovním ná-
zvem Moravskoslezské Beskydy - krajina 
našich srdcí a vzpomínek. V té bychom 
měli splatit dluh, který stále ještě máme 
vůči stovkám našich úžasných krajanů 
a rodáků, o nichž málo víme; stále pak 
odkrýváme historii. Nedávno objevil na-
příklad náš spolupracovník pan Jaromír 
Prokeš z Valašského Meziříčí další nezná-
mé beskydské pohledy malíře Stanislava 
Lolka (podrobně o nich v O LIDECH 
BESKYDECH III), z nichž nás velice zau-
jal obraz „Frýdlantské údolí“ (uvedený na 
konci tohoto textu). Velmi zajímavé exkur-
zy do historie dělá bývalý učitel z Bašky 
pan František Vaníček, máme řadu zají-
mavých podnětů z Čeladné a z okolí. 

DalŠí KNIHU SI BESKyDŠtí ZaSloUŽí. 
tU NEJlEPŠí?
Takže další beskydská kniha určitě,“ říká 
Petr Andrle. „Zda bude na podzim roku 

příštího, nebo přespříštího, to nevím 
a nechci se zavazovat. Každopádně se 
musím vyznat a s úctou uklonit před lid-
mi beskydskými. Jejich práce a jejich his-
torie jsou úžasnými fenomény. A ti právě 
si alespoň ještě jednu „beskydskou“ kni-
hu určitě zaslouží. Zkusím to vymyslet. 

Myslím si totiž, že jsem po oněch několi-
ka „beskydských knihách“ dozrál k tomu, 
abych napsal tu nejlepší. Ale to musí přijít 
najednou. Ano, je to tam, ale klíč ke sta-
vidlu? Ten má jen Bůh a Radegast. Půjčí 
nám ho?“ 

Petr andrle

Stanislav lolek: Frýdlantské údolí

Knihu již tradičně pokřtili za účasti autorů zástupci lašského království. lašský král Zdeňa 
viluš I. (uprostřed) a vrchní likérník lašského království libor Pastorek (zcela vpravo) a Pavel 
Beran (jeden za zakládajících členů Horské služby na Gruni – zcela vlevo). a křtilo se historic-
kým nápojem – lašský bylinným likérem a také likérem lysá hora když vlastní lysá hora se 
ještě rýsovala za okny zaplněného společenského sálu hotelu visalaje. 
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vzhledem ke zvýšenému nápadu majetkové trestné činnosti vám nabí-
zíme 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

Přichází období, ve kterém se 
v silničním provozu bude častěji 
vyskytovat takzvaná „snížená 
viditelnost“. Pozdní rozednívání 
či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, hustý déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou 
viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nej-
zranitelnější účastníky silničního provozu, ve 
kterém je důležité nejen vidět, ale také být vi-
děn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští po-
licisté – preventisté, spolu s kolegy z dopravní 
služby, připomínají přímo v terénu chodcům 
vhodnost užití reflexních prvků i v obci.

(Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené viditelnosti po kraj-
nici nebo po okraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvětlením, je po-
vinen mít na sobě prvky z retroreflexního 
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné 
pro ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích).

Důležitost uži-
tí reflexních 
prvků v silnič-
ním provozu 
je zřejmá, ne-
boť chodec je
s nimi vidět až 
na vzdálenost 
200 metrů, 
naproti tomu 
v tmavém oble-
čení až na vzdá-
lenost deset-
krát menší.

Zdroj: Police Čr

nebuďte neviditelní!
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rezervace kaprů na Vánoce
od 17. 11.
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PŘEDVÁNOČNÍ 
CHARITATIVNÍ BAZÁREK 
MODRÉHO HROCHA

čtvrtek 28. listopadu 2019 
od 12 do 18 hod. v Kulturním centru 

ve Frýdlantu nad Ostravicí (Hlavní 1755)

Přijďte  podpořit děti po těžkých úrazech  
nákupem hezkého značkového i méně 
značkového oblečení a doplňků.

www.modryhroch.cz

Pomáháme 
dětem 

po těžkých 
úrazech
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Vlastina

SVÁTKOVÁ
Saša

RAŠILOV
Zuzana

NORISOVÁ
Jaromír

NOSEK
Nela

BOUDOVÁ
Tereza

KOSTKOVÁ
Vilma

CIBULKOVÁ
Pavel

KŘÍŽ

film podle
skutečné události

v kinech od 9. ledna

M U J  P Ř Í B Ě H
DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOST FALCON A PAL PRODUCTION UVÁDĚJÍ FILM „MŮJ PŘÍBĚH“

 SCÉNÁŘ: PAVLA KREČMEROVÁ / LIBOR ADAM  NÁMĚT: ZORA CASTILLO  KAMERA: LUKÁŠ HENDRYCH  REŽIE: LIBOR ADAM /HANA HENDRYCHOVÁ
DRAMATURGIE: MÁRIA DUFKOVÁ  HUDBA: PETR MALÁSEK  MASKY: ANDĚLA BURSOVÁ  ARCHITEKT: JOHANA STŘÍŽKOVÁ  KOSTÝMY: TEREZA POBOŘILOVÁ  CASTING: IVANA LUPAČOVÁ

ZVUK: KLÁRA JAVOŘÍKOVÁ  STŘIH: JAKUB ŘIKOVSKÝ  VÝKONNÝ PRODUCENT HANA HENDRYCHOVÁ  VÝROBA NOWORRIES  PRODUCENT: PAVLA KREČMEROVÁ

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

VÝROBA

DISTRIBUTOR

SPECIÁLNÍ 
PARTNEŘI

PRODUCENT

KOPRODUCENTI

PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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Pozvánka
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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  972 752 143
Beskydské reh. centrum 558 616 211
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 listopadu
MUDr. Pachman (558 684 044)
Pondělí 7:30-13:00
Úterý 7:30-13:00
Středa  14:00-18:00 
(středa jen pro pracující a akutní stavy) 
Čtvrtek 7:30-13:00
Pátek 7:30-12:00
odběry krve 
Úterý + čtvrtek 6:45-7:30 
Injekce
Pondělí + pátek 7:00-8:00
Středa 14:00
Web:  www.obvodakzceladne.cz
DovolENá MUDr. Pachman a lékárna (str. 3)
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)

MUDr. Záškodná (558 684 066)
Pondělí 13:00-19:00
Úterý   7:00-13:30
Středa 13:00-19:00
Čtvrtek   7:00-13:30
Pátek (jen objednaní)     7:00-12:00

Zdravotnické zařízení Čeladenka
(tel. 591 160 163)
Pondělí  8.00-13:00   13:30-16:30 
Úterý     7:00-13:00   13:30-17:00
Středa   7:00-13:00     13:30-15:00
Čtvrtek  8:00-13:00   13:30-17:00
Pátek      7:00-12:00     12:30-14:00

Obecní úřad Čeladná, č.p. 1, 739 12 
Čeladná, IČ: 00296571
Úřední hodiny
PO, ST 8.00 - 11.15 12.15 - 17.00
ÚT, ČT 7.00 - 11.15 11.45 - 14.30 
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 oÚ

Prodejna potravin a smíšeného zboží 

„ČELADENSKÁ HRUŠKA“
přijme do pracovního poměru (HPP)

PRODAVAČKU
Náplň práce:
- prodej zboží, pultový prodej, pokladní
- oceňování a doplňování zboží
- objednávky a přejímka zboží
Požadujeme:
- spolehlivost a zodpovědnost
- komunikativnost a příjemné vystupování
- pracovní nasazení
- ochotu pracovat o víkendu
- vyučení v oboru a praxe není podmínkou
Nabízíme:
- práci v malém kolektivu
- příjemné pracovní prostředí
- možnost osobního ohodnocení a prémií
- firemní benefity
- NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Rovněž nabízíme možnost brigády stu-
dentům či přivýdělku na MD (DPP, DPČ).
Více informací:  osobně na prodejně 
nebo na tel. č.: 558 684 048 a 603 235 091

Rádi bychom koupili rodinný dům, 
nebo stavební pozemek na Čeladné. 
Peníze máme v hotovosti z prodeje 
dvou bytů ve Frýdku-Místku. 
Děkujeme za jakýkoliv kontakt.
Tel: 770 653 100

Daruji keře malin, 2x rodí. 
V polovině října také ořech.
Majerová, 608 436 643
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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:                  29. 11. 2019 

Uzávěrka inzerce:   28. 11. 2019

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

Prosincové číslo vyjde 6. 12. 2019 

na co máte dneska chuť?
Web na adrese
www.menuceladna.cz
nabízí přehled poledních meníček 
čeladenských restaurací.

Aplikaci Obec Čeladná si stáhněte:

GratUlUJEME K JUBIlEU: 
LiSTOPaD

Věra Krčmářová 70 let
Elena Ožanová 70 let
Irena Krupičková 75 let
Josef Kahánek 75 let
Anna Mikesková 85 let

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.

Pro chovatele 
hospodářských zvířat a včelaře

731 568 413
Nové pohotovostní číslo CHKO Beskydy 
pro řešení škod, způsobených velkými 
šelmami (medvěd, vlk, rys) s nutností 
vyjíždět na místní šetření. V provozu 

denně 8 do 16.30 včetně víkendů.


