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ANETA
SOVJÁK
MAJEROVÁ
Rozhovor
s čeladenskou
rodačkou, tanečnicí
a choreografkou
Městského divadla
Brno, která se teď
podílí na kultuře
v naší obci
(8-11)
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Výsledky voleb

Pozici ve vedení obce jednoznačně obhájila
koalice Dobrá volba a KDU-ČSL

6, 40

Výstava v PJK

V listopadu se v galerii PJK představí
Lenka Rzepková, další rodačka

20-21

Školáci na Libavé

Deváťáci z naší školy uspěli v náročné
soutěži pořádané Armádou ČR

Slovo starosty
volební
hodnocení
a výzvy
Pavol Lukša

Vážení spoluobčané,
nejprve bych rád poděkoval za odvedenou
práci všem zastupitelům, kteří již nebudou
v dalším volebním období pokračovat ve
správě věcí veřejných. Dále bych chtěl poděkovat vám všem, kdo jste přišli k volebním urnám a zvolili si své zástupce, kteří
vás budou po další čtyři roky zastupovat.

JEŠTĚ K PŘEDVOLEBNÍ KAMPANI
Před volbami se poprvé v historii naší obce
odehrávala velkolepá kampaň s billboardy
i patnáctiminutovým „nezávislým“ zpravodajským spotem. Někteří kandidáti do
své volební kampaně vložili na obec naší
velikosti nebývalé množství peněz, které
doslova vyletěly oknem. Po předvolebním
čase zůstaly jen spekulace a podivná pachuť. Zadání kampaně bylo čitelné a znělo
jasně: Zničit stávající vedení obce a ovládnout obec. Otázkou nezodpovězenou, snad
jen pro někoho, zůstane, zda nebyla náhodou podpořená i oligarchovými penězi.
Jako při volbách do sněmovny se vytvářela
předvolební kulisa změny pro Čeladnou.
Billboardy již od Frýdlantu živily naději,
že se dílo podaří. Byli natolik přesvědčeni a nepochybovali o změně, že již měsíce
před zahájením voleb měli jasno. Nositelé
nových pořádků a krotitelé úplně všeho
získají 5 mandátů, ODS 2 a z jednoho uskupení urvou scházející mandát. Holt, člověk
míní, volič mění – a změnil. Ještě v pátek,
první den voleb, běhaly naháněčky hlasů
pro tato uskupení a přesvědčovaly po domech i prostřednictvím e-mailové korespondence, že je třeba přijít k volbám, a…
…volit Jirku, „rodáka z Čeladné, z pod
Stolové“. Nevyšlo to, ani s vydatně promovanou inzercí v Našem regionu, ani
vypuštěním „novinářské bomby“ necelých
24 hodin před konáním voleb v podobě
15minutové reportáže o nákupu hotelového komplexu v centru obce. Ukázkou
„skvělé novinařiny“ byl především výkon
moderátora, který se ani při 4hodinové
cestě vlakem do Čeladné nenaučil tak
„složité“ jméno starosty, jakým je Lukša,
kdy jej několikrát zkomolil na Lukeše.

Zpravodaj v PDF: www.celadna.cz
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Nechci, abyste si zbytečně lámali hlavu propočty, kolik ten cirkus musel stát,
koneckonců jste se dočítali na FB o transparentních účtech. Jsem přesvědčen
o tom, že to zřejmě nestálo zas tak málo.
Počítám jen přes palec, obec natáčí
30vteřinové reportáže ze života v obci (tzv.
Miniexpres) a po všech slevách platíme za
třicet vteřin vysílacího času 25.000 Kč.
Nikdy jsem si nemyslel, že někdy „poděkuji“ aktérům této dvouleté lživé a nenávistné kampaně, a zejména pak, když při
všem tom objíždění občanů včelka Mája
spolehlivě vymazala více než dvacet let
zavedenou stranu ODS z politické mapy
naší obce. Je slušné poděkovat za to, že
vyburcovali občany, a ti přišli k volbám.
Přišli v nebývalém počtu a rozhodli.

kteří mu věří a stojí za ním nejen ve chvílích, kdy se daří, ale také umí prásknout do
stolu a po všech těch šířených anonymních
lžích vyšlou volebním výsledkem jednoznačný vzkaz: „Tak takhle, takhle na Čeladné určitě ne!“
Po sečtení a oznámení výsledků voleb
jsem si uvědomil, že jste vzkázali i mně samotnému, že nelze vždy odsuzovat rychleji, než je nutné, ale především nezbytné.
A nad tím bych měl přinejmenším přemýšlet. K tomu jste mi poskytli čas – volební
období. Tímto výsledkem jsem si také uvědomil, co jsem také mohl během pár chvil
ztratit, tedy Vaši přízeň a podporu.

PĚT ZÁSADNÍCH VZKAZŮ

Jakkoli slibovali v oněch anonymních letáčcích, že se brzy dozvíme, kdo a co jsou
zač, dodnes na to nenašli ani trochu cti, ani
odvahu se alespoň omluvit těm zastupitelům, kteří již nejsou mezi námi a jejichž
práci znevěryhodnili trestním oznámením,
které však bylo vyvráceno.

Vážení spoluobčané,
dva roky jste se z udavačských anonymních pamfletů dozvídali jen samá lživá
sdělení. Rád bych jednou tedy provždy
sdělil všem občanům pár zásadních věci
z mého dvaatřicetiletého působení jako
zastupitele obce.

Omlouvám se za vás těmto zastupitelům
a jejich rodinám, protože od anonymů se
evidentně omluvy nedočkají nikdy. Přesto
věřím, že ony mlýny opravdu melou a věřte, ti „zatím tajemní“ aktéři schůzek dříve
nebo později stejně vyplavou na povrch.

Tím prvním sdělením je: ANO – Pros obci
půjčil peníze v zahraniční měně a s úrokem 10 % ročně, přičemž si můžete dohledat, že v té tobě byla úroková míra půjček
v zahraniční měně významně pod hranici
10 %. ANO – bez obecního zastupitelstva
by se nikdy golfové hřiště nepostavilo.
Náměstí v Čeladné a golfové hřiště jsou
spojenými nádobami. Na tom již nikdo
nikdy nic změnit či převyprávět k vytvoření
svého lepšího obrazu nemůže!

Nejsem hrdina, abych teď psal, že jsem se
nebál. Ano, přiznávám, obával jsem se, jak
volby dopadnou. Děkuji proto Vám všem
za to, že jste mne podrželi v tomto těžkém
boji, v rozhodování se mezi prázdnými
hesly, spoustou peněz a dalším směřováním obce.
Jsem člověk, který není bez chyb, ale Vy
jste jednoznačně ukázali všem, kde jsou
naše místa a já si tohoto volebního výsledku nesmírně považuji. Je to můj nejlepší
výsledek, jakého jsem kdy ve volebním
klání dosáhnul. Vstupuji do svého devátého volebního období, s Vaší důvěrou
a 9 mandáty za zády. Ukázali jste, že si
ceníte práce tandemu Golová – Lukša
a v nelehké době, která na nás čeká,
nehodláte lehkovážně přepřahat. Věřte,
není to jen zadostiučinění, ale především
také velká zodpovědnost pro nás všechny.
Člověk může vybudovat cokoli. Může si
myslet, že má to pomyslné moře po kolena, ale uniká mu, že největšího daru se mu
dostává tím, že je mezi svými. Mezi těmi,
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Druhým sdělením je, že obec, potažmo
obecní zastupitelstvo, nikdy neprodalo
areál bývalé Nemocnice Čeladná za
pouhou stokorunu!
Třetím
sdělením
je,
že
obecní
zastupitelstvo nenutilo Ing. Benedikta
Króla, údajného vlastníka hotelu Prosper,
tento prodat Ing. Skopalovi. Naopak tímto
Królovým prodejem obec ročně ušetřila
70.000 Kč, které po ní Król požadoval za
to, že na pozemku byla desítky let sloužící
autobusová zastávka.
Čtvrtým a neméně důležitým sdělením je,
že obec si byla na rozdíl od Króla dobře
vědoma, jaká je skutečná hodnota nejcennějšího pozemku v centru takové obce,
jako je Čeladná, a proto jsme jej zakoupili
za 68 miliónů korun, při dobrých úvěrových
podmínkách! Na radě jsme přesvědčili

Aktuality: FB Obec Čeladná

Volby

Volby do zastupitelstva Čeladné v roce 2022
Letošní volební účast 64,36 % byla nejvyšší od roku 1998

Celkové výsledky hlasování
Strana / hnutí
Dobrá volba 2016
KDU-ČSL
Občanské fórum Beskydy
Nezávislí
ODS
Čeladná srdcem a rozumem

Výsledky v grafu

Hlasy v %
53,92
18,65
12,86
6,26
5,75
2,52

Počet mandátů
9
3
2
1
0
0

Na co jste voliči mysleli?

(v závorce počet zvolených zastupitelů)

Jiří Kapsa
Na co jste, voliči, na co jste mysleli, když jste ty lístečky do urny házeli?
Na guláš, na sliby, na velké obrázky, co všude visely, na cestě, u stezky?

NEZ
(1)

Každá ta cedule budoucnost hlásala, dušička občana blahem jen jásala!
Toliko nového, to se mít budeme, neváhat, uvěřit, k volbám včas přijdeme.

OFB
(2)
KDU-ČSL
(3)

Vítejte občané, bouráme vrátnice, otevřem napořád prostory radnice!
Okna i lítačky, volnost je potřeba, stejně plyn zdražuje, topení netřeba.

DV 2016
(9)

Cirkus k nám přijede, připraví zábavu, krotíme nejen lvy, ale i dopravu!
Rygoly vykopem, přes celou vozovku, migranti pomůžou, hodina za stovku.
Školičku překopat od půdy musíme, učíme postaru, nudou se dusíme!
Pročpak své dětičky musíme mučit, však z domu chytré jsou, netřeba učit!
Jenže to dopadlo tak nějak postaru, těch s těmi nápady bylo jen pomálu.
Voliči rozhodli, slibům už nevěří, šťastná je většina, křičí jen někteří.

Zvolení členové zastupitelstva

Počet hlasů v jednotlivých obvodech

Jméno

Strana

Počet hlasů

Pavol Lukša

DV 2016

1003

Jméno

I.

II.

III.

IV.

Pavol Lukša

536

239

175

53

Kamil Otava

DV 2016

855

Kamil Otava

452

206

151

46

Ing. Pavel Mikeska

DV 2016

853

Ing. Pavel Mikeska

449

216

144

44

MUDr. Milan Bajgar

DV 2016

832

MUDr. Milan Bajgar

424

208

154

46

Ing. Lukáš Bražina

DV 2016

809

Ing. Lukáš Bražina

413

204

146

46

Renata Kopecká

DV 2016

782

Renata Kopecká

417

189

136

40

Mgr. Martina O´Reilly

DV 2016

767

Mgr. Martina O´Reilly

402

183

135

47

Barbora Pustelníková

DV 2016

725

Barbora Pustelníková

376

183

133

33

DV 2016

692

Ing. Karel Bojda, Ph.D., MBA

360

162

124

46

Bc. Věra Golová

Ing. Karel Bojda, Ph.D., MBA

KDU-ČSL

732

Bc. Věra Golová

386

181

132

33

MUDr. Jiří Kahánek

KDU-ČSL

427

MUDr. Jiří Kahánek

223

113

73

18

Irena Štefková

KDU-ČSL

392

Irena Štefková

225

88

56

23

Ing. Jiří Švrček, MBA

OFB

218

Ing. Jiří Švrček, MBA

137

34

35

12

Oldřich Uher

OFB

186

Oldřich Uher

122

23

31

10

Mgr. Iveta Kubica Magnusková

NEZ

218

Mgr. Iveta Kubica Magnusková

100

67

35

16
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SLOVO STAROSTY

(pokračování na str. 4)
(dokončení ze str. 2)

Ing. Skopala, proč je tento pozemek a hotelový komplex pro obec tak jedinečný. Je
dobré také vědět, že ještě existují podnikatelé, jako je Skopal, se kterým si stačí podat
ruku. Dohodnutou cenu s obcí akceptoval
a vyšší nabídky od soukromých podnikatelů odmítnul. Souhlasím s Vámi, často se to
nevidí. Nikde se neztratila jediná koruna,
natož vylhané milióny z anonymních pamfletů či předvolební reportáže!
Pátým a pro budoucnost naší obce nejvýše
potřebným sdělením je, že uděláme všechno pro odhalení autorů těchto anonymních
pamfletů! Nikdo si nemůže myslet, že lež
povýšíme na společenskou normu chování v naší krásné obci. Zároveň nebude
na škodu ukázat na ty, kdo toto spolčení
organizoval a financoval.

Dovoluji se také podělit s Vámi o radostnou
zprávu. Senátorkou v senátním obvodu
v Kroměříži se stala dlouholetá právnička,
obhajující naši obec před developery,
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. Vaším jménem ji za celou naši obec přeji mnoho úspěchů nejen v Senátu, ale také při soudních
sporech, ve kterých zastupuje naši obec.

V České republice vždy 5. října začíná anketa Zlatý Ámos (anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR). Jen malou perličku – v naší
škole pro změnu děti zjišťují prostřednictvím učitele, jak se sepisuje petice za odvolání ředitele. Že by to byla kompozice
pro nějakou slohovou práci nebo jen snaha
využít dětí k prosazení svých nízkých cílů?
Nabízí se i otázka, kde to ty děti asi slyšely.

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

28. října si připomeneme Den vzniku samostatného československého státu.
I když je tento den spojován především
s Tomášem Garriguem Masarykem či
Rastislavem Štefánikem nebo Edvardem
Benešem, nelze zapomenout ani na důležité, odvážné, ale dlouhodobě opomíjené
a ideologicky se nehodící muže října, kterými byli Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vávro Šrobár.

Vážení spoluobčané,
rád bych také prostřednictvím zpravodaje
za nás všechny poděkoval našemu veliteli hasičů panu Rostislavu Pavelcovi, který
v sobotu 1. října své dvanáctileté výročí
jmenování velitelem jednotky SDH Čeladná
oslavil ostrým výjezdem k požáru. Děkujeme nejen jemu, ale všem členům výjezdové
jednotky za jejich práci a jejich rodinám za
vytváření skvělého rodinného zázemí.

VZPOMÍNKA NA JANKO UŠIAKA
UKLIDNIT ROZJITŘENOU ATMOSFÉRU
Volby ukončily nechutnou dvouletou kampaň. Zasáhla mnoho nevinných lidí, ale já
si dovoluji věřit, že se nám všem podaří
rozjitřenou náladu v obci uklidnit. Jsem
ten poslední, který si kdy dovoloval rozdělovat občany na starousedlíky a ty, kteří si
život v naší krásně zbudované obci zvolili
se svými rodinami dobrovolně. Místa je tu
pro nás pro všechny dost, jen se musíme
navzájem umět respektovat a jeden nad
druhého nepovyšovat.
Letošní komunální volby nejsou o vítězích či
poražených. Jen nasvítily, že jakkoli má někdo
tuny peněz, nelze na ně sázet. Jakkoli někdo
šíří léta nenávist, směřovanou proti komukoli, dosáhne spolehlivě jediného výsledku a tím
je likvidace strany, za kterou kandidoval.
CO NÁS ČEKÁ
Vážení spoluobčané,
nečeká nás lehké období, ale o tom jsem
psal již ve volebních novinách. Obecní úřad
také musí doznat změn. Budeme muset
přijmout pracovníka, nejlépe právního zaměření, který bude především bránit obec
před černými stavbami a nájezdy developerů a jejich staveb. Dále pak bude jeho náplní práce odpovídat na dotazy dle zákona
č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím), které se tak rády tváří,
jak jim jde jen o naše veřejné blaho. Nejde
o zanedbatelné částky. Půjde o statisíce, se
kterými by šlo určitě naložit daleko smysluplněji, například na další modernizaci školy, školek či sociálních služeb.
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V požehnaném věku 102 let zemřela naše
paní zubařka, doktorka Broulová. Jen stěží
bude možno najít v naší obci dítě, které by
neprošlo její ordinaci v areálu bývalé Nemocnice Čeladná. Paní doktorko, děkujeme za vše.

VÝZNAMNÉ ŘÍJNOVÉ DNY
Také v říjnu jsou dny, které si zaslouží naši
pozornost.
1. října byl Mezinárodní den seniorů. Tento
den věnujme našim rodičům a prarodičům
jako výraz ocenění toho, co pro nás samotné i pro obec vykonali či ještě vykonávají.
My jsme si tento svátek připomněli společně se seniory ze Zubrohlavy ve čtvrtek
29. a v pátek 30. září.
1. října jsme si také připomněli Mezinárodní den lékařů, na počest všem lékařům
zachraňujícím životy mnoha lidí po celém
světě. Jedná se o jistě obdivuhodné a náročné povolání, neboť právě tady, pod rukama těchto lidí, jde o život. Samozřejmě
nejde jen o lékaře samotné, ale o všechen
zdravotnický personál.
5. října slavíme Světový den učitelů, který
byl vyhlášen roku 1994. Tento den je věnován učitelům i proto, že jde o velmi důležité povolání, vždyť právě učitelé se velkou
měrou podílí na výchově a vzdělání nových
generací. Všichni si přejeme, aby se právě
ten letošní školní rok nesl ve znamení normálnosti a nikoli nařízení, která nedávala
moc smysl v době pandemické krize.

Ve čtvrtek 3. listopadu ve 13:00 na místním hřbitově uctíme pietní vzpomínkou 78
let, které uplynou od hrdinné smrti Janko
Ušiaka, legendárního partyzánského velitele 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, a našich spoluobčanů Machandera a Winklera, kteří se
s dalšími obyvateli naší obce stali oběťmi
nacistické zvůle. Letos poprvé nebude
s námi přítomna paní Miroslava Kaštovská, pamětnice těchto tragických události,
která nás koncem loňského roku navždy
opustila. Krev prolitá za naši svobodu
v boji s nacistickými okupanty vám nebude
nikdy zapomenuta! Věřme, že se setkáme
a pietní vzpomínky se budou účastnit i zástupci Budiné, rodné obce Janka Ušiaka,
v čele se svým starostou Marianom Čerpákom.
Vážení spoluobčané,
ještě jednou přijměte poděkování za podporu v komunálních volbách. Věřím, že se
ještě dočkáme i nějakého toho „babího
léta“, které nám prodlouží čas na zazimování našich zahrádek. Dovoluji si Vám také
připomenout, abyste si nezapomněli
v noci 30. října
posunout čas ze
3:00 na 2:00.

Zprávy z obce

Poděkování a povolební realita
výzvu kandidovat a šli se svou
kůží na trh. Není to jednoduché.
Kdo to zkusil, jistě ví, že kandidát ztrácí svou anonymitu a po
jistou dobu i svůj klid, soukromí
a bývá probírán ze všech stran.
A to ne vždy férově, čehož jsme
také byli v předvolebním čase
svědky.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám srdečně,
s radostí a potěšením poděkovala za krásný počet hlasů pro
kandidáty, kteří se o vaši přízeň
ucházeli za stranu KDU-ČSL,
i za hlasy, které jsem od Vás obdržela já osobně. Získali jsme od
vás velký počet hlasů, kterých si
nesmírně vážíme a které skutečně vnímáme i jako velký závazek.
Věřím pevně, že očekávání, které
jste do volby vkládali, naplníme.
Velké díky patří také všem
našim kandidátům, že přijali

nečekají nás
snadné časy...
Již v našem programu jsme
psali, že nemůžeme slíbit, že
nás čekají snadné časy. I obec
Čeladná se bude, stejně tak
jako mnoho jiných institucí
a organizací, potýkat se složitými problémy. A tomu jsme
přizpůsobili i naši vizi dalšího
fungování obce. Ta spočívá
především v udržení, správě
a zajištění fungování stávajícího
majetku a provozu.
...přesto jedeme dál
Pochopitelně bychom rádi
realizovali dříve avizované
a rozpracované investiční akce,
o kterých se psalo již ve zpra-

vodaji před koncem volebního
období i v dalších materiálech
starosty určených pro volby.
I proto jsem velmi ráda, že obec
nadále povede starosta Pavol
Lukša, který už mnoho volebních období ukázal, že řízení
obce ovládá a věřím, že v čele
s ním se nám podaří překonat
i tuto ekonomicky a sociálně
náročnou dobu.
važme si toho,
kde žijeme
Držme si proto všichni pěsti,
abychom to zvládli a také aby
byl čas a prostor na opravdu
smysluplnou práci. Je škoda
plýtvat časem a silami na různé
obstrukční a neférové aktivity, které jisté skupiny vyvíjejí.
Cílem všech, kteří zde žijeme,
je spokojený a klidný život v naší
krásné obci. Važme si toho, kde
se svými rodinami a blízkými
žijeme.
Věra Golová
místostarostka

Zpráva o činnosti finančního výboru
V roce 2022, do konce volebního, období pracoval finanční
výbor v tomto složení:
Radka Blažková, Josef Oršulík,
Hana Strausová, Irena Štefková
a Ing. Pavel Mikeska.
Finanční výbor začal pracovat
na základě plánu práce.
V roce 2022 se finanční výbor
sešel na dvou schůzkách.
S ohledem na Covid 19 byla
činnost výboru během roku
pozměňována a jeho členové
vykonali tyto hlavní činnosti:
• Zkraje roku byla provedena

inventarizace majetku obce
v 5 organizacích.
• Kontrola dokladů a vyjádření
stanoviska k vyúčtování poskytnutých dotací organizacím za rok 2021.
• Projednání „Přílohy závěrečného účtu obce Čeladná za
rok 2021“.

rol pokladen a inventarizace
majetku nebyly členy finančního
výboru v roce 2022 shledány
žádné podstatné nesrovnalosti.
Je více než potěšitelné, že
z provedených kontrol vyplývá,
že o majetek obce je jednotlivými správci stále pečováno
svědomitě.

Dále výbor provedl kontroly
pokladních hotovostí a veřejnoprávní kontroly v následujících organizacích:
Obecní úřad, ČOV, Knihovna
a IC, ZŠ Čeladná, MŠ Čeladná
(Krtečkova) a MŠ Čeladenská
beruška. Celkem bylo provedeno 12 kontrol.
Prováděné kontroly jsou vždy
zaměřeny na zjištění, jak je
o majetek obce jednotlivými
správci pečováno. V průběhu
provádění jednotlivých kont-

Všem členům finančního výboru – Radce Blažkové, Josefovi
Oršulíkovi, Haně Strausové
a Ireně Štefkové – děkuji za
jejich odvedenou práci za uplynulé čtyři roky.
Závěrem chci poděkovat
spoluobčanům za hlasy, které
jsem ve volbách obdržel. Vážím
si jich.
Pavel Mikeska
předseda finančního výboru

Čeladná si opět
připomene výročí
smrti hrdiny
Janko Ušiaka

Letos v listopadu uplyne
78 let od hrdinské smrti
legendárního partyzánského
velitele 1. československé
partyzánské brigády Jana
Žižky z Trocnova poručíka
Janko Ušiaka. Události,
které vedly k tragickému vyvrcholení, začaly 2. listopadu
1944, kdy byl poručík Ušiak
těžce raněn při přestřelce
s německým komandem
v prostoru Čertova mlýna.
V odpoledních hodinách
3. listopadu, když byl po
zradě vypátrán jeho úkryt
v Čeladné, ukončil svůj život
raději výstřelem z pistole,
aby nepadl živý do rukou
německých okupantů.
Pietní akt k uctění památky Jana Ušiaka, ale také
dalších obětí tragických
událostí, kterými se stali
Oldřich Machander a Karel
Winkler, se uskuteční ve
čtvrtek 3. listopadu od
13 hodin na čeladenském
hřbitově. K účasti na pietním
aktu, kterým si připomeneme významné výročí
tragických událostí, jež se
na sklonku II. světové války
odehrály v naší obci, zveme
samozřejmě také veřejnost.
Pavol Lukša, Věra Golová

SMS k volbám:
Kdyz jsem videl billboardy
tech SASKU, rekl jsem si, je
rozhodnuto a nemylil se.
J.K., rolnik
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PJK

V Památníku Josefa Kaluse bude
vystavovat Lenka Rzepková
Památník Josefa Kaluse chystá na listopad výstavu Lenky Rzepkové, další
čeladenské rodačky, která v naší nové obecní galerii představí svá díla.
Výstava s názvem Svobodou do nitra své duše měla premiéru vloni v Praze.

Památník Josefa Kaluse
ŘÍJEN A LISTOPAD
Úterý – neděle

9:00–15:00

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

Umělecký záběr Lenky Rzepkové, která letos
úspěšně dokončila studia na pražské DAMU, je
opravdu široký. Kromě malování také hrála
v několika filmech, před rokem vydala svou
první knihu (Nikdy nezapomeň), cestuje a o tom
všem taky přednáší (o tom všem jsme si
s Lenkou povídali v rozhovoru v ČZ 2021/3).

o vnímání svobody v dnešním konzumním světě
a každodenním životě. Zobrazuje svobodu
z několika různých úhlů a perspektiv - například
„Svoboda jako prostor“, „Svoboda v lásce a láska
ve svobodě“, Mír v duši a okolo“, „Svoboda říct ne
sexuálnímu obtěžování“, „Svobodou k autenticitě“ a další.

A teď se konečně představí i čeladenskému
publiku. Autorská výstava Lenky Rzepkové
„Svobodou do nitra své duše“ pojednává

Výstava v galerii PJK potrvá od 1. 11. do 3. 12.,
oficiálně ji zahájí vernisáž 6. 11. 2022 v 15 hodin.
red

Oznámení a výzva
Ve IV. kvartálu roku 2022 a v prvním pololetí roku 2023
budou prováděny ořezy vegetace zasahující do průjezdných profilů místních a veřejných účelových komunikací v katastrálním území obce Čeladná. Důvodem je
zajištění bezproblémového provozu na výše uvedených
komunikacích v obci. Primárně se jedná o průjezd
složek integrovaného záchranného systému, svoz
odpadu, zajištění zimní údržby i nezbytné opravy těchto
komunikací.
Zároveň vyzýváme vlastníky pozemků, které sousedí
s místními a veřejnými účelovými komunikacemi, na
povinnost provádění těchto udržovacích prací
(ust. § 15 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Děkujeme za pochopení
Jindřich Michna, správce obecního majetku
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Diskuze

Samozřejmě, kvalitní školství!?
V souvislosti s předvolebními diskusemi se objevoval jeden slogan: zkvalitnit místní školství. Kde jinde by ovšem
nemělo být kvalitní školství než v kraji, kde byli takoví učitelé jako Eduard Parma, Alois Zbavitel, J. M. Kadlčák, Josef
Kalus, Metoděj Jahn, Čeněk Kramoliš, František Bayer a například Bonifác Buzek (1788-1839). Posledně jmenovaný,
rodák z řemeslnické rodiny Šimona a Jozefy Buzkových v Příboře, byl významný vědec, piaristický kněz a neuvěřitelně
bystrý pedagog.
Než vypočítávat jeho zásluhy a pocty, stačí
uvést část jeho proslovu adeptům učitelství:

„…nezapomínejte, že mládež jest rostlina,
kterou vám svěří Bůh, abyste ji ošetřovali
a vedli podle povahy každé květině vrozené;
nechtějte umělým způsobem, aby strom,
jenž podle přirozenosti své se má pnouti do

výšky, zakrsle po zemi se plazil; nestavte
do stínu, co světla potřebuje, nezakrývejte
ve tmavém sklepě, co jen v radostné záři
slunce nebeského se rozvinouti může.
Laskavě a důvěrně jděte žákův vstříc a získáte si snadno opět lásku a důvěru jejich,
bez které je hlas učitelův hlasem volajícího
na poušti… Přikloňte se k mládeži; neboť
obcování s ní má omlazující vliv na ducha
mužského a, takto ji laskavě zdělávajíc, nezestárnete
nikdy, i kdyby vás dávno
již kmetské šediny kryly.
Vězte, že kdo tvrdě a nespravedlivě nebo nelidsky
s mládeží nakládá, vraždí
ducha a dopouští se hříchu
proti Duchu svatému,
který žádnému odpuštěn
nebude…“

Aktuálně z knihovny
První říjnový týden už tradičně patří knihovnám. Od 3. do
9. října 2022 Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR vyhlašuje 26. ročník akce Týden knihoven.
Naše knihovna opět připravila
pro nové čtenáře roční registraci zdarma a pro zapomětlivé
čtenáře čtenářskou amnestii.
V praxi to znamená, že všem
čtenářům, kteří v tomto týdnu
vrátí půjčené knihy, časopisy
atd., budou prominuty poplatky
za upomínky.

Když to převedete do moderní češtiny,
nezbyde než si povzdechnouti. Je to úžasný
odkaz a nelze říci, že by učitelé
v Beskydech jím nebyli políbeni…
PETR ANDERLE

Shodou okolností jsme se mimořádné
osobnosti Bonifáce Buzka věnovali
v záříjové přednášce Okrašlovacího
spolku Rozhledna. Připomínáme, že
přednášky se konají jednou za měsíc
v salonku Apartmánového domu Lara
v Beskydském rehabilitačním centru
a jsou určené také veřejnosti.
Osobností další přednášky 27. října
2022 v 18.30 hod. je Karel Jaroslav
Maška (1851–1916), objevitel zlomku
čelisti neandrtálského dítěte
v jeskyni Šipka ve Štramberku.
Jste srdečně zváni.

Místní knihovna Čeladná
vás srdečně zve na

hudebně-literární podvečer

Pro všechny, kdo chtějí zavzpomínat na Emila Zátopka, našeho československého atleta,
čtyřnásobného olympijského
vítěze ve vytrvalostním běhu,
je připravený další hudebně
literární pořad tentokrát s názvem „VZPOMÍNÁNÍ NA EMILA
ZÁTOPKA“.
Číst se budou ukázky z knihy Richarda
Kozohorského
„Zatracenej
Zátopek“ a za
doprovodu Aleše
Nitry zazní písničky o sportu.
Akce se koná
v knihovně ve
středu 12. října
v 17:30 hodin.
Těšíme se na
vás.
Dana Kosňovská

„VZPOMÍNÁNÍ NA
EMILA ZÁTOPKA“

ukázky z knihy Richarda Kozohorského
„Zatracenej Zátopek“ a písničky o sportu
NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA
A LITERÁRNÍ UKÁZKY ČTOU
EVA BĚLOHLAVÁ A DANA KOSŇOVSKÁ

VE STŘEDU 12. 10. 2022 OD 17:30
KNIHOVNA A INFORMAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
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Rozhovor

Tanečnice a choreografka Městského divadla Brno, učitelka „tanečků“
v Berušce a vedoucí čeladenského tanečního kroužku Aneta Sovják Majerová:

Nejdůležitější v životě je pokora
Zatímco nejen v brněnském divadle tleskaly čeladenské rodačce Anetě Sovják Majerové tisíce diváků,
když se vrátila do Čeladné, neštěkl po ní ani pes – ale teď už ji zná celá ves. V tomto rozhovoru se ale
všichni čtenáři dozví mnohem více: Jak se dostala k baletu, jak si užívala prkna, co znamenají svět
nebo proč nezamířila do Bruselu, ale vrátila se do rodné obce… A samozřejmě jsem si nenechal ujít
příležitost zeptat se na Bolka Polívku.
Jak to s vámi vlastně je – jste z Čeladné
nebo z Brna?
Narodila jsem se na Čeladné, v bývalé porodnici,
ale žila jsem v Brně. Na Čeladnou jsme celý život
jezdili pravidelně za rodinou. Maminka pochází z Čeladné, tatínek z Kunčic pod Ondřejníkem
a krátce po mém narození jsme se přestěhovali
do Brna. V Brně se cítím jako ryba ve vodě, ale
manžel se mi směje, že mám stejně „čeladenský
pupík“ (smích).
Takže jste Brňačka?
Dnes to mám asi napůl. V Brně jsem studovala i pracovala, ale všechny prázdniny a volné
chvíle jsem si užívala v Čeladné a v Kunčicích
u babiček. Znám tady každý kámen a každý splav.
A když jsem se po třiceti letech vrátila, bylo to pro
mě tak přirozené, že jsem při přechodu z velkoměsta na Čeladnou neutrpěla žádný šok (smích).
Řekla bych, že více to prožívali lidé z mého blízkého okolí.
BALET? CO TO JE?
K tomu návratu se ještě dostaneme. Pojďme
teď zpátky do vašeho dětství. Byla jste už jako
holka „herečka“, která bavila společnost?
Ani ne, já neměla žádné divadelní ambice. Nebyla
jsem žádný velký suverén, spíše usměvavá stydlivá holka s odstátýma ušima (smích). V té době
mě vůbec nenapadlo, že jednou budu vystupovat
na divadelních pódiích nejen v Brně.
Tak jak došlo k tomu, že jste se „vyučila“
za baletku? Co vás vedlo k tanci?
Byla to velká náhoda, tak jako spousta dalších
věcí v mém životě, kterým pak vycházím vstříc.
Hodně mě bavil tělocvik, chodila jsem do „sportovek“ a rok nebo dva jsem navštěvovala moderní gymnastiku. Dodnes si vzpomínám, jak mi tam
„lámali“ kyčle, které jsem neměla dispozičně
ideální. Možná mi to ale pomohlo k tomu, že jsem
se později dostala na konzervatoř.
Předpokládám, že jste viděla nějaké skvělé
baletní představení a rozhodla se stát slavnou
baletkou.
Právě naopak, já v té době pomalu ani nevěděla,
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co to balet je. Jednoho dne k nám do čtvrté třídy
přišla nějaká paní, vybrala si několik holek
a chtěla, abychom jí ukázaly záklon, předklon,
most, šňůry... Byla to profesorka z Taneční konzervatoře Brno a rovnou některým z nás dala
pozvánku k talentovým zkouškám, včetně mě.
Tam jsem si připadala jako v jiném světě – po
chodbách chodily holčičky s drdůlky, s vytočenými nožkami… O baletu jsem si opravdu před
tím nikdy nesnila. A co se nestalo – prošla jsem
prvním kolem talentovek, pak druhým, třetím –
a najednou jsem byla v prvním ročníku konzervatoře. Tak jsem si řekla, že to zkusím.
KDYŽ SE 8 LET UČÍTE TANCOVAT
A začalo osm krásných let, kterými jste se
ladně protančila…
Jé, na to jsem už dlouho nevzpomínala… Mrzí mě,
že nemám ani příliš fotek z té doby, abych je mohla ukázat dětem. Strašně rychle to uteklo a utíká.
Byly to skvělé roky, byť to tak ladné vždy nebylo.
Hned v prvním ročníku se mi vykloubilo koleno,
což mě doprovázelo po celou dobu. Neustále
jsme procházeli zkouškami před komisí, která nás hodnotila a kdo neobstál, musel školu
opustit. Každý rok jsme vystupovali v Janáčkově
divadle, čili se stále něco nacvičovalo. Vedli nás
k obrovské disciplíně. Škola byla opravdu náročná – před sedmou ráno jsem odcházela z domu
a vracela se o půl osmé večer a pak se musela ještě učit. Tancovali jsme šest až sedm hodin denně
a každý den jsme nosili domů na vyprání mokré
trikoty. Vzpomínám, že trikotů tehdy nebylo příliš
na výběr, tak nám je maminky musely zprvu šít.
A samozřejmě k baletu patří i nějaký ten puchýř,
slezlý nehet, krvavé nožky a věčně namožené
tělo. Dodnes cítím, jak mě prsty na nohou štípaly, ale stát na špičkovkách a v balerínce na jevišti
byl nezapomenutelný pocit a zážitek.
Jinými slovy – dřina, ale krásná.
Přesně tak. Za tu dřinu to stálo. Vlastně jsem to
tak tehdy ani nevnímala, užívala jsem si to. Tanec
mě bavil, a to jakýkoliv. A to, že to někdy trochu
zabolelo, k tomu patřilo. Bylo to krásné, byli jsme
mladí, navzájem se podporovali a společně si ten
věk od deseti do osmnácti protancovali.

Jak může baletka s vykloubeným kolenem
fungovat?
Nebyl čas to dramatizovat (smích). Když se mi
vykloubilo poprvé, uvolnily se vazy a pak mi to
už lítalo pořád. Přestala jsem to počítat. Musela
jsem ho stále posilovat – zprvu mi dali i sádru od
kotníku až po kyčel. Nejhorší to bylo vždy rozhýbat, nebát se opět poskočit. Psychika sehrála
své. Cvičila jsem v ortéze, což se nikomu nelíbilo, tak jsem ji musela odhodit a začít opět noze
důvěřovat. To bylo asi nejnáročnější, ale paradoxně to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
Od tancování mě to neodradilo, ale byl to jeden
z důvodů, proč jsem se v osmnácti rozhodla pro
muzikál a ne balet.
Konzervatoří vaše studia skončila?
Na konzervatoři jsem ukončila studium maturitou a absolutoriem, čímž jsem získala diplom
a pedagogické minimum, které se mi dnes hodí.
Chtěla jsem si také zdokonalit francouzštinu, tak
jsem šla na jazykovku, ale tu jsem nedodělala
kvůli častým divadelním zájezdům do zahraničí.
Třeba na to ještě dojde, plánů mám pořád hodně
(smích). V pětadvaceti potom přišlo rozhodnutí udělat si ještě vysokou školu. Vybrala jsem si
magisterský obor Mezinárodní vztahy a evropská
studia, ale v Praze, čili jsem byla stále na cestách.
NEZAPOMENUTELNÝ KONKURZ
To už jste ale dávno hrála v Městském divadle
v Brně. Jak jste se do něj dostala?
Jako každý divadelní umělec, musela jsem na
konkurz.
Jaké to bylo představení?
Jednalo se o muzikál West Side Story, který byl
tehdy v Brně strašně populární a hrál se nonstop. Viděla jsem ho předtím x krát – s kamarádkama jsme chodily na „Westku“ pořád, tedy
když jsme sehnaly lístky. Pokaždé to pro nás byl
velký svátek – nádherná hudba od Bernsteina,
skvělé výkony zpěváků a tanečníků. Druhý den
po představení jsme si připadaly strašně důležité, že jsme to zažily. To nám bylo tak šestnáct, sedmnáct. A najednou byl konkurz. Jen jsem zírala
a řekla si: No tak jdu! Já jsem pověstná tím, že

do všeho skáču po hlavě a ostatní věci řeším až
na místě, což se ne vždycky vyplatí (smích), ale
tentokrát to vyšlo.
Vzpomínáte si, jak konkurz probíhal?
Na to nezapomenu nikdy (smích). Konkurz začal taneční částí – tu jsem si suverénně užila
a byla přesvědčená, že je to vše a půjdu v klidu
domů. V tom muzikálu totiž vystupují dvě skupiny,
Portorikánci a Američani, „černí“ a „bílí“. Černé
holky kromě tance i zpívají, ale bílé jen tančí.
A já byla přesvědčená, že jdu na konkurz těch
„bílých“. Na konzervatoři jsme zpěv neměli a ve
mně tam uzrálo přesvědčení, že zpívat neumím
a už vůbec bych neměla zpívat nahlas a veřejně.
Nakonec jste zpívat musela?
Na konkurz se přišel podívat ředitel divadla
a režisér Standa Moša – já tehdy vůbec nevěděla,
o koho se jedná. Dělal si poznámky a najednou se
zeptal: Kdo ještě nebyl zpívat? To byl můj osudový
okamžik. Vidím to jako dneska – zůstala jsem stát
za nějakým klukem, aby na mě nebylo vidět, a byla
rozhodnutá, že se rozhodně nebudu hlásit. A on
najednou vykoukl, podíval se na mě a říkal: „A ty
jsi byla? Ne? Tak se připrav.“ Sevřel se mi žaludek.
Podařilo se?
Rozhodla jsem se, že se půjdu osobně omluvit,
že jsem studovala tanec a taky že nemám nic
připraveného. Když jsem to ze sebe vysoukala
a odcházela, zavolal na mě: „A ty si nezpíváš, třeba doma?“ Přikývla jsem. „No tak vidíš, připrav
se. A půjdeš hned po tom klukovi.“
Utekla jste?
Nebylo na výběr, musela jsem na jeviště. Celou
cestu jsem přemítala, co budu zpívat. V hlavě mi
znělo „Beskyde Beskyde“, ale nakonec to vyhrály
„Černé oči jděte spát“(smích). Vzpomínám, že se
mi třepal hlas. Tehdy jsem zpívala na jevišti poprvé.
Ředitel zatleskal a zavolal: Výborně, bereme vás?
Dozpívala jsem a slyšela jen klasickou hlášku:
„Děkujeme, my se vám ozveme.“ Bylo mi trapně,
ale řekla jsem si, kdo nic nezkusí, nic nepokazí.
Šla jsem domů a vzpomínala, jak to vše proběhlo
a jak to asi dopadne. Za pár dní mi přišla obálka
z divadla – tehdy se ještě všechno posílalo poštou. A v dopise psali, že gratulují k úspěšnému
zvládnutí konkurzu a mají zájem o spolupráci se
mnou v muzikálu West Side Story, v roli „černé“
dívky, a navíc ještě v dalším muzikálu Svět plný
andělů! Tak začala moje kariéra v Městském
divadle v Brně. Je to již dvaadvacet let s krásnými
muzikály, lidmi… Je to veliká etapa mého života,
která mi přinesla mnohé. Nikdy bych neměnila.
Z BRNA DO EVROPY
Přišel pravý „bohémský život“ umělce.
Tak si to možná představují lidé, kteří znají umělce z bulvárních novin nebo televizních pořadů.

Jenže realita je jiná a samozřejmě individuální.
Každý den zkoušky, na které musíte přijít připravený a v kondici – první je od desíti do dvou,
a pak večer představení do noci nebo večerní
zkouška od šesti do desíti, i o víkendech. V noci
přijedete domů zpocení, unavení, bolaví a druhý
den se všechno opakuje. Jste rád, že se vyspíte,
tedy alespoň tak jsem to měla já. Samozřejmě
jsem se ráda s přáteli pobavila a pobyt v divadelním klubu se nám občas protáhl (smích). Hodně
legrace jsme zažívali také při dlouhých cestách
autobusem na turné v zahraničí.

Povídejte.
Přihodilo se to na zájezdu v Německu, kde jsme
chystali další premiéru krásného muzikálu Josef
a jeho pestrobarevný plášť s novými německými
herci. Těšili jsme se, co nás na turné čeká, seděli
s ostatními tanečníky a herci a najednou se opět
režisér a můj šéf Standa Moša vyklonil z řady
a řekl další větu, na kterou nikdy nezapomenu:
„Anetko? Igora nepustili přes hranice, má prošlý
pas. Můžeš si to vzít na starost?“ A já kývla. Vše
klaplo a od té chvíle se rozjela moje choreografická kariéra.

Takže jste hrála nejen v Brně, ale i v zahraničí?
Cestovali jsme strašně moc, pro mladého člověka
bez závazků to bylo. Během roku jsem byla doma
třeba jen tři čtyři měsíce, jinak pořád s kufrem
v autobuse někde na cestách. Hráli jsme v divadlech
po Německu, Dánsku, Holandsku, Lucembursku,
Slovinsku, Rakousku, Španělsku, Portugalsku…
Přínosem bylo, že jsme se všechny role učili v angličtině nebo němčině. Účinkovali s námi často cizinci, takže se člověk měl možnost zdokonalit v jazycích, získal novou inspiraci. Necelé dva roky jsem
byla také pracovně ve Švýcarsku, což pro mě bylo
školou největší. Bylo mi tehdy devatenáct.

Co vás naplňuje více – tanec nebo choreografie?
To se nedá jednoznačně říct. Obojí přináší své.
Tanec je svoboda, i když má pravidla. Tanečník
plní požadavky choreografa, naplňuje jeho představy a na jevišti si pak vše už jen opakovaně
užívá. Tančila bych pořád. Choreografie je jiná.
Choreograf má velikou zodpovědnost po celou
dobu příprav. Musí vše potřebné nastudovat,
spolupracuje nejen s režisérem, ale také s dirigentem, scénografem i návrhářem kostýmů.
Musí vymyslet všechny kroky a potom je naučit
tanečníky, herce. Premiérou to vše vyvrcholí,
ale zároveň pro choreografa končí. Často jsem
zůstávala v divadle sama dlouho do noci, abych
vše stihla vymyslet. Začátky byly někdy napínavé. Prvním představením byl muzikál Probuzení
jara s krásným příběhem a hudbou od Duncana
Sheika. Ten se přijel na premiéru osobně podívat,
to byl velký a intenzivní zážitek. Velice si vážím
důvěry, kterou mám při spolupráci s režiséry. Vždy jsem spolupracovala právě se Standou
Mošou nebo s Petrem Gazdíkem, pokaždé to bylo
hodně obohacující.

Z tanečnice jste se postupně vypracovala
na uznávanou choreografku.
Na začátku jsem spolupracovala s choreografem
Vladimírem Kloubkem a později hlavně s Igorem
Barberićem, který pochází z Chorvatska. Časem
jsem měla možnost jim pomáhat jako jejich
asistentka. Hodně jsem se od nich učila. Bylo to
takové zpříjemnění mé práce, ale jednoho dne
vše dostalo jiný spád. A zase za tím byla náhoda.
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Je aplaus publika pro umělce opravdu tak
důležitý? Herci o tom často mluví v rozhovorech, ale někdy si říkám, jestli to není jen fráze.
Potlesk je taková okamžitá satisfakce za váš
výkon. Tedy pokud nějaký je (smích). Hned vám
sdělí, jestli se divákům vystoupení líbilo nebo ne.
Nemusíte se nikoho ptát. Při vystoupení člověk
vydá obrovské množství energie a aplaus diváků
mu to pak všechno vrátí zpět. Je to náboj, který
vám dává elán a sílu.
BOHATSTVÍ V ČELADNÉ
Vraťme se od velkého umění k obyčejnému
životu v Čeladné. Jak probíhaly vaše návštěvy
babiček v době, kdy už jste byla studentkou
prestižní konzervatoře?
Do Čeladné jsem se vracela pořád – měla jsem
tady dvě babičky, takže jsme to střídali. Taky
bratrance a sestřenici, s kterými jsme trávila
hodně času. K babičce jsme jezdili hlavně
pomáhat, třeba se dřevem a hlavně se zvířaty,
které jsem milovala. Pásla jsem kozu, kterou

Taneční kroužek
Holky Anetu doslova „žerou“. Pokud máte
šikovné dítě, které baví tanec a chtělo by
se přidat do Anetina tanečního kroužku
přidat, napište si o informace na e-mail
anetamajer@seznam.cz.

jsem i dojila, kosila trávu pro králíky, obracela
seno, hrála si se psy a kočkami, chodila pro
vajíčka, sbírala mandelinky…(smích) a hráli
jsme si a hráli. Babička nám vždy něco dobrého
uvařila, napekla. Děda zase povídal různé
historky, hrál na klavír nebo harmoniku a vozil
nás na vlečce za traktorem do hor. To bylo moje
úžasné dětství.
Opravdu vás to – holku z baletu – tak bavilo?
V té době jsem psala slohovou práci na téma: Co
je to bohatství? Tehdy jsem si uvědomila, že právě tohle je pro mě největší bohatství, že můžu odjet z města k babičce na vesnici. Bylo to úžasné.
Sice bylo práce někdy více, bratranci se mi smáli, že ani neuvezu kolečka s hnojem a neunesu
kýbl brambor, jak jsem byla hubená, ale já jsem
jim chtěla dokázat, že nejsem žádný „kostitřas“.
V neděli jsme se pak vrátili do Brna, dala jsem
si pořádnou vanu a v osm ráno jsem opět stála
v trikotu s drdůlkem na hlavě u tyče a byla zase
baletkou. S rodinou jsme měli hluboký vztah.
Dětství to bylo fakt krásné.

Co dělá choreograf
Choreograf musí sladit tanec s hudbou
a příběhem. Musí se seznámit s tématem,
nastudovat hudbu, do které vloží své pohyby.
Vlastně pohybem hudbu doprovází. Vychází
z dovedností tanečníků či herců, které vede.
Je to velmi tvůrčí práce, která nemá hranice.
Teď už v Čeladné bydlíte – to se přihodilo jak?
Přiznávám, že jsem to v plánu nikdy neměla.
Na jednu rodinnou oslavu, to mi bylo myslím
sedmadvacet, přišel můj bratranec i se svým
kamarádem, kterého jsem znala od svých
čtrnácti let. No a dnes je to můj manžel a máme
spolu dvě děti (smích).
To vypadá jako zajímavý příběh pro lehce bulvární rozhovor… Jak to po oslavě pokračovalo?
Za týden shodou okolností přijel do Brna na
autodrom. Ozval se a nabídl mi, že mě sveze
v závodním autě a potom si mě odvezl rovnou na
Čeladnou (smích). A tak jsem začala jezdit na
Čeladnou nejen k babičce. V divadle jsem byla

takzvaně na volné noze a tak nebyl problém,
když jsem zrovna nehrála, zůstat v Čeladné delší dobu. Učila jsem se na zkoušky nebo si připravovala choreografie. Přišly promoce a já se
rozhodovala, co budu dělat dál. Lákal mě také
Brusel, chtěla jsem získat zkušenosti, třeba jako
asistentka nějakého europoslance, ale už mi bylo
třicet a dala jsem přednost rodině.
A přestěhovala jste se do Čeladné. Jak jste
přechod z velkoměsta zvládla?
Bylo to pozvolné stěhování. Všichni se mě
ptali: Co budeš dělat na vesnici? Co divadlo?
Odpovídala jsem, že to není žádný problém,
i když jsem vlastně nevěděla, jak to bude fungovat. Žila jsem ve velkém pracovním nasazení.
Pořád jsem přejížděla. Bylo mi ale jasné, že divadlo do Čeladné nepřestěhuju. A že přijdou děti
a že se vše chtě nechtě změní. I dnes jsem ale
stále jednou nohou v Brně.
Ale i v Čeladné jste našla příležitost, jak využít
své umělecké zkušenosti.
Byla jsem myslím po první mateřské, když
mě oslovila paní ředitelka mateřské školky
Čeladenská beruška Jana Bartošová, jestli bych
u nich nechtěla učit děti tanec – a tím začala
moje pedagogická „kariéra.“ Učím i na náměstí
v Yoga café, takzvaný „balet pro nejmenší“ pro
děti od dvou let a vedu dopolední pohybový dětský klubík, také pro děti od dvou let. Inspirovala
mě tříměsíční příležitost pracovat s dětmi jako
paní učitelka v Berušce. Bylo to pro mne velmi
přirozené, děti mě baví.
Vůbec jsem netušil, že toho děláte tolik – měl
jsem spíš na mysli populární taneční kroužek
pro školáky.
Vidíte, další životní náhoda. Dcera jedné učitelky,

V Brně s Bolkem Polívkou
„Pana Polívku jsem viděla mockrát na
chodbách u nás v divadle, párkrát jsem si
s ním dokonce i povídala, ale na jednom
jevišti jsme spolu nehráli. V zákulisí je úplně
stejný jako na jevišti nebo před kamerou.“

Terezka Kemrová, se mě zeptala, jestli bych
neudělala něco taky pro starší děti. Proč ne, řekla jsem, když vás bude aspoň pět, tak něco vymyslím. A tak jsme začaly v pěti a teď naposledy
při letním workshopu jsme byly rády, že jsme se
všechny vlezly na taneční sál. Holky motivuje, že
mohou veřejně vystoupit na nějaké obecní akci.
Jedna věc je skákat na sále, ale když se naučí
něco, co má výsledek, tak to má mnohem větší
efekt. Mám radost, že si můžou okusit to napětí
před představením. Tu krásnou trému, když se
chystají, češou a společně prožívají, že jdou za
chvíli na pódium. A když jim lidé tleskají, holčičky jsou nadšené a rodiče utírají slzy, těší mě, že
i v malé obci se dají dělat věci, které mají smysl.

pravidel (smích). Rád se předvádí, ale spíše jen
v úzkém rodinném kruhu. Ale už si zahrál i v brněnském divadle. Poprvé, to bylo asi v jeho šesti
měsících, v roli narozeného Elfa, a pak v představení Anna Karenina jako malý „Aljoša“ spolu
s ostatními dětmi.

Letošní představení „koček“ na předprázdninové akci bylo opravdu povedené. Co chystáte
teď?
Bylo to pro děvčata zcela něco nového a nelehkého, protože musely při tanci i zpívat a zároveň
hrát charakter koček. Okusily si, co je to muzikál. Letos v létě jsme nacvičily tanec s pompony,
které si samy vyrobily a měly možnost vystoupit
při příležitosti zahájení nového školního roku.
A co bude dál? Mám v plánu oživit Tanec masek
a spoustu dalšího.

Nedá mi to a musím se ještě zeptat na čeladenský „drb“: Co je pravdy na tom, že posílíte
obecní kulturní komisi?
Ano, Martina O´Reilly mi něco naznačila. Musíme
se spolu sejít a domluvit se. Aktivitu kulturní komise sleduji po celou dobu. Spolupracujeme
spolu v rámci připravování vystoupení s dětmi,
fandím jim, holky to dělají skvěle. Kdybych se
teď stala součástí jejich týmu, byla by to pro mě
samozřejmě pocta a snažila bych se uplatnit své
zkušenosti.

SEVERÍN A LESANA

Není pro vás po všech těch rolích ve velkých
muzikálech čeladenská kulturní komise trochu
málo? Netoužíte znovu po velkých tanečních
muzikálech?
Choreografování jsem zatím na hřebík nepověsila a věřím, že působení v kulturní komisi by pro
mne mohlo být novou příjemnou zkušeností.

Takže v Čeladné se už teď cítíte jako doma?
Já jsem tady byla vždycky doma. A nyní o to víc,
když jsme si s manželem založili rodinu a budujeme si zde svůj domov. Na Čeladné si užívám
nádhernou přírodu, hory a klid. Líbí se mi zdejší
náměstí a zbožňuji koupání v Čeladence, kterou
máme hned za domem.
Máte dvě děti, osmiletého Severína a pětiletou
Lesanu. Vedete je k umění a divadlu?
Vedu je do té míry, kde je to baví. Během mateřské se mnou často jezdily do Brna i do zahraničí.
Brávala jsem je občas na zkoušky, malovaly si
nebo se válely pod stolem a sledovaly, jak jsem
pracovala. Dcera všechno dokonale napodobuje
– chvíli kouká, pak se postaví a přesně to zopakuje. Syna také baví pohyb, tanec, ale podle jeho

Co když vám jednoho dne dcera řekne, že chce
být baletka, a syn že by rád hrál v divadle?
Jsou ještě oba malí, tak uvidíme, na jakou cestu se vydají. Ale bránit jim v ničem nechci.
Nejdůležitější pro mě je, ať se v životě věnují
tomu, co je bude bavit.
VEZME TO?

Co je pro vás na celé divadelní dráze nejdůležitější?
Důležité pro mne je, aby mě moje práce naplňovala. Přinášela mi radost, obohacovala mne. A já
jsem to štěstí vždy měla. Každý tanečník si chce
zatančit ty nejlepší role a zažít slávu. Ta je ovšem
pomíjivá. Naučila jsem se, že nejdůležitější v životě je pokora.
Vladislav Sobol
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Senioři

Další seniorské setkání Čeladná & Zubrohlava
Poslední zářijový čtvrtek v odpoledních hodinách dorazil do Čeladné bílý autobus s výpravou seniorů
ze Slovenské Zubrohlavy, naší spřátelené obce.
Přátelé se ubytovali v hotelu YURA,
abychom se posléze mohli sejít v tamní
vinárně ke společnému posezení. Jako vždy
milé setkání uvedli oba starostové Pavlové
Lukša a Bugel´a po skvělé svíčkové se
rozproudila zábava a zpěv za doprovodu
výborných muzikantů – cimbálové muziky
Satina s primášem Jurou Adámkem
a harmonikáře Petera Rapšíka.

Nechyběli ani duchovní správcové obou
obcí, P.Mariusz Roszewski a P.Pavol
Jurčišin, samozřejmě nemohla chybět
seniorská „šéfová“ Ĺudmila Mokošáková,
se kterou jsme si vyměnili nikoliv pověřovací listiny, nýbrž dárkové nadílky. Nálada
byla skvělá, umocněná bohatým rautem
a společným zpěvem slovenských a českých písniček. Ti nejodolnější se rozcházeli
až v docela pozdních večerních hodinách.

Neformální zahájení akce se starosty Čeladné i Zubrohlavy a šéfkou zubrohlavských seniorů

CM Satina to rozbalila

Harmonikář Peter nešetřil sebe ani okolí
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Starosta s duchovními správci

Pohled do dobře naladěného pléna

Následující den bylo docela pošmourno
a deštivo, nicméně po snídani výprava vyrazila do Beskydského rehabilitačního centra
a posléze do Památníku Josefa Kaluse.
A po obědě pak domů. Díky za milou návštěvu, přátelé, a těšíme se na další setkání.
Děkuji paní Zegzulkové za dodání fotek, já
jsem z dosud nejasných důvodů pořizoval
jen videa.
Petr Bernady

Primáš se vzdává své role a předává nástroj

Dárek s dobrotami pro náš seniorský klub

Senioři

Intenzivní seniorské venčení končí
Září u nás docela fajn
Zářijové akce proběhly dle plánu, krom
níže uvedených programů probíhaly
další pravidelné akce v klubovně, tzn.
zdravotní cvičení obou skupin a úterní
karetní posezení, angličtináři si ještě
prodloužili prázdniny, lenoši jedni...
Jako bonus přidávám na stránku jednu
zajímavou fotku z balkónu DPS.

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

Na golf do Ostravice
Rezavý Smrk objektivem Helenky Bjačkové
Jedna z tradičních vycházek s cílem v
ostravickém golfovém areálu proběhla
k všeobecné spokojenosti včetně posezení lokalita a paní Slívová v tamní Vlčárně se o nás
v tamní restauraci. Stihli jsme i vyhlášení vítězů vždy náležitě postará.
golfového turnaje.
Po letech k Ogarovi
Ještě letní cesta do Pstruží
Tentokráte nevyšlo počasí, takže jsme se
Byla opravdu ještě letní, je to naše oblíbená
přesouvali hromadnou dopravou, nicméně
v hospůdce pivovárku Ogar v Kunčicích
p. O. bylo teplo a sucho a starali se tam
o nás dobře.
Šlechtic jazyka
Vladislav Vančura
Tak se jmenoval lehce poetický pořad
frýdecko-místeckých
literátek
Olgy
Szymanské a Jany Klečkové. O kom
hlavně byl, vyplývá z názvu, obě dámy
byly prima. Tímto jsme zahájili přesun
z intenzivního venčení do prostoru
klubovny.
Dámy Olga a Jana o Vladislavu Vančurovi

Ještě bylo teplo - záběr z Vlčárny

Setkání s přáteli
Poslední zářijový čtvrtek jsme se
v prostorách vinárny hotelu Yura opět
sešli s našimi seniorskými přáteli ze
Slovenska, konkrétně z družební obce
Zubrohlavy. Více v článku na vedlejší
straně.
Pár slov závěrem
Přes všechny současné problémy
přeji
Vám
všem
alespoň
kousek babího léta ještě v říjnu
a hlavně buďte zdrávi.
Petr Bernady

Posezení v klubovně, společenské hry
úterý		
15:00–17:00
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé
čtvrtek 13. a 27. 10. 10:30–12:30

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

Akce se koná před vydáním zpravodaje.

Hovory s lékařkou 13
čtvrtek 13. 10., 15:00

Již třinácté pokračování zdravovědného cyklu přednášek. Tentokráte se bude hovořit na
téma: Spánek, poruchy spánku. Přednášet
a besedovat bude jako obvykle paní MUDr.
Andrea Glosová. Vstupné se nevybírá.

Toulky Chodskem 1

čtvrtek 20. 10., 15:00
První část pořadu paní Dany Barnetové, v němž
budeme objevovat pozoruhodná místa kraje na
západě Čech. Vstupné dobrovolné.

Do Frýdku za dřevořezbami
čtvrtek 27. 10., 13:10

Výlet vlakem ve 13:36 s cílem ve frýdeckém
zámku, kde zhlédneme výstavu Beskydské
trienále řezbářů (tradiční mezinárodní přehlídka řezbářských děl). Posléze posedíme
Pod Kašnou a pak vlakem domů. Sraz ve
13:10 před DPS. (V případě krajně nepříznivého počasí bude dle zájmu posezení v klubu.)

Odpolední zájezdík do hvězdárny
čtvrtek 3. 11., 12:25

Hasičským busem zavítáme do areálu
hvězdárny ve Val. Meziříčí, kde nás již bude
čekat průvodce. Při troše štěstí se také
podíváme, co se děje na Slunci.
Posléze se na zpáteční cestě zastavíme
v hospůdce U Janíka nad Frenštátem.
Sraz ve 12:25 před DPS, odjezd ve 12:30, návrat
cca 18:30.
Zájemci hlaste se u Petra Bernadyho, záloha
120 Kč (včetně vstupného).
Přednost mají dříve přihlášení.
Petr Bernady 737 532 227 731 505 585
petr.bernady@seznam.cz

Nádherná flóra na ostravickém Golfu

Synchronizovaný sběr ostružin cestou ke Golfu
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Čeladenské maličkosti (3)
Tak tohle rozhodně není úplná maličkost: Pokusím se to zkrátit. Některou z minulých střed jsme jeli
s mojí ženou z úředního jednání ve Frýdlantu nad Ostravicí. Když mě vysazovala z auta na čeladenském
náměstí, připomínala mi: A nezapomeň koupit ten vídeňský párek. Stačí jeden… dodala, protože mě
zná. To, že má druhý den náš Beník (malý knírač) sedmé narozeniny, mi připomínat nemusela. Někteří
lidé kritizují jiné lidi za vztah ke psům. Samozřejmě, že nic se nemá přehánět. Ale řekl bych, že je
dnes více slušných chovatelů psů, než jejich odpůrců. Vidíme to i na čeladenském náměstí. Budu vám
vyprávět krásný příběh z naší obce…
Možná, že jste si všimli paní středních let,
která chodí nejen přes náměstí zásadně se
psem. Mnozí občané a zejména občanky ho
již znají a také zdraví… ahoj Fido. Když
s ním paní Hanka vejde do kavárny Amici
na náměstí, dostává se mu odměny v podobě piškotů, které jsou (nejen pro Fida) vždy
připraveny ve speciální piksle na stolku
hned u dveří. Některé kamarádky paní
Hanky nosí dávno již připravené piškoty ve
svých kabelkách. Pochopitelně pro Fida.
Kdysi s paní Hankou a s Fidem chodila
i Majdalena. Abych to vzal popořádku. Byla
to fenka patřící sousedovi v obci, kde předtím paní Hana bydlela. Soused se k Majdě
nechoval pěkně, bůhví proč ji týral a v hospodě vykřikoval, že ji zastřelí. Uvítal tedy,
když mu sousedka navrhla, že by si ji vzala.
A tak se před dvanácti lety i s Majdalenou
přestěhovaly do Čeladné. Nu a v jisté době
se objevil Fido. Takový typický vesnický
toulavý pes. Nejprve obsadil předzahrádku bytu, v němž paní Hana s Majdalenou
bydlely. Tím, že prožral plaňku u plotu
a později celé dny čekával, až se paní
Hanka vrátí z práce. Později „klepal“ tlapkou tak dlouho na okna onoho přízemního
bytu, až byl nakonec vpuštěn. Byla to pouze

taková psí touha někam patřit. Od té doby
provázela několik let tato, na první pohled
nesourodá psí dvojice, svojí paní.
Rakovina nepostihuje jenom lidi. Bohužel
i přesto, že ji Fido hlídal, odešla Majdalena
do psího nebe. Nebylo to u paní Hanky poprvé. Kdysi jí odešel černý labrador Rostík
na leukémii. A ještě než se přestěhovala
do Čeladné, spadla Majdalena na hradě
Kunštát, kde byly na výletě, do hlubokého
hradního příkopu. Léčení obou zlomených
předních tlapek bylo značně nákladné.
Od té doby chodí jen s Fidem. O něj také
málem přišla. Před lety paní Hanka odjela
do Prahy, kde se dceři narodila její vnučka.
A když se po několika dnech vrátila, Fido
nikde. Nedělala si starosti, byl to přece
jenom tulák. Když tu po několika dnech
paní Hance zavolala jedna známá. S tím, že
v televizní reportáži z jednoho psího útulku
poznala Fida. Nakonec se ta informace
ukázala být pravdivou. Fida předtím našli
ležet v příkopu u nějaké hospody v Paskově.
Ležel tam tři dny a byl bez obojku a bez psí
známky. Paní Hanka Fida „vykoupila“ a od
té doby ji můžete potkávat každodenně na
čeladenském náměstí. I s Fidem. Kdo Fida

Jedno má ovšem náš Ben s Fidem společné - svoje krásné bydliště v Čeladné.
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odvezl v době její nepřítomnosti daleko od
Čeladné paní Hana pouze tuší.
Fido měl u mě jeden vroubek. Kdysi, když
ještě chodili ve dvojici s Majdalenou, nějak
se mu nelíbilo, že náš Beník jde okolo,
i když na vodítku. A tak se rozběhl a bez
varování ho kousl do stehna zadní nohy.
Bylo to v neděli a bylo to dokonce na šití
-s víkendovým příplatkem na veterině ve
Frýdku. Ale už jsem mu to poté, co jsem
vyslechl jeho osudy, v duchu odpustil. Náš
Ben se na to ovšem dívá jinak, a tak jsou od
té doby nepřátelé, kteří na sebe nikdy nezapomenou důrazně štěkat, jen co se někde
zahlédnou. Ben pozná Fida i z balkonu ve
třetím patře…
A jak jsi přišla na to, že se jmenuje Fido?
Zeptal jsem se kdysi paní Hany. A vyprávěla
mi, že šli s Majdalenou a Fidem po břehu
Čeladenky, v níž se koupali dva místní kluci. „Hele, Fido..“ zvolal jeden z nich. A tak
byl Fido snad znovu (?) pojmenován.
Vídeňských párků jsem nakonec koupil
celkem tři nožičky. Jako byste mě neznali…
PETR ANDERLE

Foto: Andrea Anderle Adamová
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Adaptační pobyt na Bílé: špica a jednička!
Letošní adapťák pro žáky šesté třídy proběhl na začátku září v Bílé. Kluci
a holky byli ubytováni v budově hájenky ve dvou až třílůžkových pokojích.
Hájenku jsme měli sami pro sebe, takže jsme mohli nahlédnout do všech
zákoutí této budovy.

slovo ředitelky
psycholog
Máme za sebou
první školní měsíc.
Prvňáčci se už
rozkoukali, ostatní
pracují, jak byli
zvyklí.
Říjen je v plánu práce poměrně klidným měsícem. Starší žáci si zpestří výuku setkáním se spisovatelkou Martinou
Bittnerovou, která jim představí svou
tvorbu, a v rámci prevence rizikových
forem chování navštíví naši teenageři
výukový program v „Revolution train“.
Mladší žáci, pokud jim to počasí nezkazí,
budou pouštět draky a čeká je divadelní
představení O veverce Zrzečce.

Nemyslete si, že jsme tam jen tak polehávali
a lelkovali. To ne. Chodili jsme se do ní jen
vyspat a trávit odpolední klid. Celé dny jsme totiž
byli venku, kde byl pro děti připraven program.
Mohli jsme si vyzkoušet jízdu na koloběžkách,
zdolávání nástrah lanového centra, jízdu na
motokárách, skákání na trampolínách a další
kratochvíle, po kterých prahne dětské srdce.
A jak hodnotí adaptační pobyt děti?
• „Moc se nám tam líbilo. Měli jsme tam

Nedohodneme se? Tak kámen, nůžky, papír

famózní aktivity. Nejlepší byla asi vyjížďka na
koloběžkách.“
• „Líbila se mi příroda a pokoje. Jídlo bylo
vcelku přijatelné a plný program.“
• „Program byl zábavný, líbily se nám společenské hry.“
• „Líbilo se nám všechno, ale ze všeho nejvíce
navštěvování pokojů. Musíme ale přiznat, že
jídlo nebylo nejlepší (je lepší v naší škole).
Kdyby byl adaptační pobyt znovu, určitě
bychom si to užili naplno.“
LR

Kluci i holky si přišli na své

My dospělí budeme připravovat další
projekty. Tím nejbližším je naše literární soutěž Kalusův kalamář. Po covidové
odmlce zavzpomínáme na pana řídícího
Josefa Kaluse a zkusíme si spolu s kamarády z okolních škol zaveršovat. S veršem,
obecněji s rýmem, se setkáváme pořád
– v písničkách, v kulturních programech,
v televizi, v rozhlase, v tisku. Básničky
k našemu životu patří. Je zábavné je číst,
naslouchat jim i tvořit je. U nás je nejhbitějším „veršotepcem“ pan učitel Jiří
Kapsa. Obdivujeme, jak snadno a rychle
dokáže veršovat. Jak se s veršováním popasují naše děti, si přečtete v prosincovém
čísle zpravodaje.
Pro školní rok 2022-2023 jsme připravili
novinku. Od 1. listopadu začne ve škole pracovat psycholožka. Je nasnadě, že
neblahé události posledních třech let
se na nás podepsaly a nad důsledky nemůžeme mávnout rukou. Období dětství
a dospívání je samo o sobě časem velkých
změn a přidají-li se problémy a trápení,
musíme pomoci. Jsme rádi, že stávající
systém podpory poskytovaný žákům i rodičům učiteli, vedením školy, metodičkou
prevence, výchovným poradcem a speciální pedagožkou bude doplněn o školní
psycholožku. Obracet se na ni budou moci
žáci i rodiče.
Měli bychom však mít stále na paměti, že
škola je taková, jací jsou v ní lidé, a cesta
k dobrým vztahům je jediná – komunikace.
S přáním krásného podzimu Vás zdraví

Učili jsme se, jak táhnout za jeden provaz

Spolupráci jsme zvládli na jedničku

Jana Satinská
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Anketa v I. třídě : CO TĚ VE ŠKOLE NEJVÍCE ZAUJALO?

Adam: počítání v matematice, malování obrázků, cvičení v tělocvičně

Daniel: učení, obědy,
tělocvična

Dominik: učení – prvouka
a český jazyk

Ellie: kroužek tanečků,
kamarádky, matematika

Ema: přestávky na
chodbě s kamarády, hry
v družině, počítání

Jakub: červené školní
lavice, učení všeho

Jonáš: vytleskávání
slabik, psaní domácích
úkolů, kreslení

Kateřina: chození za
sestrou do vedlejší třídy,
starší kamarádky, učení

Kateřina: úplně všechno,
čtení, psaní, hraní s dětmi
v družině

Klára: všechno, počítání
s číslicemi, obrázky ve třídě – motýlci, chobotničky

Marek: školní hřiště,
družina, přestávky

Matyas: svačinky,
počítání a ukazování čísel

Matyáš: psaní do sešitů,
hračky ve školní družině

Nella: učení, dlouhé
vyučovací hodiny, hodně
tříd a dětí, přestávky

Nikol: obrázky šnečků na
oknech, psaní, všechno
učení

Nora: školní družina, hraní s kamarádkou Emou

Oliver: noví kamarádi,
vyzdobená třída, tělocvik,
matematika

Sebastian: mluvení paní
ředitelky v rozhlase,
všechny paní učitelky

Sebastian: všechno,
učení, přestávky

Tomáš: celá škola,
počítání v matematice

Valerie: malování a tvoření, zpívání ve vyučování,
paní učitelka

Vilém: počítání v matematice, školní družina

V letošním školním roce jsme přivítali v 1. třídě 22 nových žáčků.
Na slavnostní zahájení ve sportovní hale přišli se svými nejbližšími usměvaví
a plní očekávání. Třídní učitelka je představila početnému publiku a starší
spolužáci jim předali kytičku. Od ředitelky školy dostali šerpu a od starosty
obce malý dárek.
Po slavnostním zahájení odešli do budovy školy, kde se seznámili
s prostředím třídy a paní učitelka jim sdělila informace pro následující dny
ve škole. Malí školáčci dostali první úkol – nakreslit obrázek sebe. Pracovali
pečlivě a s radostí.
Doufáme, že prvňáčkům vydrží jejich nadšení a chuť k učení po celý školní
rok.
JJ
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Škola žije i odpoledne, nabízí pestré kroužky
Nabídka odpoledních aktivit naší školy je dlouhodobě pestrá a zároveň velmi kvalitní. Na vedení
jednotlivých programů se podílejí lidé, které to baví, a zároveň jsou ve svém oboru opravdu třídy.
sportování každý den
Každý den je na škole v Čeladné
alespoň jeden „hýbací“ kroužek.
V pondělí začínáme Tancem s Anet,
v úterý je na programu Atletika
a ve středu jsou v nabídce hned dva –
Latinsko-americké tance
a Basketbal. Ve čtvrtek se opět tančí
s Anet a pracovní týden uzavírá
barevný volejbal s Beskyďáčkem.
Nabídka je velmi široká, zdá se, že po
covidové přestávce se všichni vedoucí
vrhli s vervou zpět do práce.
řemesla, umění i masterchef
Pozadu nezůstali ani ti, kteří organizují umělecky zaměřené kroužky:
řemeslné dílničky, keramika pro začátečníky i pokročilé, Šikovné tlapky
nebo MasterChef ve školní družině.
Věřím, že velkou radost nám udělá
i pěvecký sbor, letos pod vedením
pana Kováře.
nový vědecký kroužek
Protiváhou k umění je věda a Věda
nás baví, což je kroužek, kteří si
někteří starší žáci pamatují, a letos se
pokusíme o jeho obnovení. Vzdělávací
agentura, která jej pořádá, nabízí ukázkovou lekci zdarma. Na ní mají děti možnost
si vyzkoušet, co všechno se s vědou dá
zažít. O termínu této lekce vás budeme
informovat v IS Bakaláři a na ostatních
obvyklých místech (web, FB). Ani naše 3D
tiskárna Průša nebude letos zahálet. Když

Den

Název

Čas

Vedoucí

Věk

pondělí

Tanec s Anett

14:30–16:00

A. Majerová

I. stupeň

Řemeslné dílničky

14:00 –16:00

B. Timková

6 –12 let

Náboženství

11:40 –14:00

Malková

I. i II. stupeň

Keramika pro pokročilé

14:30 –15:30

J. Satinská

I. i II. stupeň

Keramika pro pokročilé

15:45 –16:30

J. Satinská

I. i II. stupeň

Rybářský kroužek

13:00 –14:30

J. Honkyš,
P. Jurečková

od 3. třídy

Atletika

13:45 –15:10

Uhrová

I. i II. stupeň

Keramika pro začátečníky

15:30 –16:30

P. Jurečková

I. stupeň

Pěvecký sbor

13:15 –14:00

L. Kovář

I. stupeň

Pěvecký sbor

14:00 –14:45

L. Kovář

II. stupeň

Počítačový kroužek

14:00 –14:45

B. Dudková

od V. třídy

Basketbal

15:00 –16:00

Mužík

I. i II. stupeň

Latinskoamerické tance

15:00 –15:45

A. Langr

I. i II. stupeň

Tanec s Anett

14:30 –16:00

A. Majerová

I. stupeň

MasterChef

15:15 –16:30

P. Jurečková

jen ŠD

Volejbal Beskyďáček

15:00 –16:00

I. stupeň

Matematika (příprava na PZ)

(od II. pol.)

IX. třída

Keramika pro začátečníky

15:30 –16:30

úterý

středa

čtvrtek
pátek

mi kluci z kroužku nahlásili, co všechno
si „potřebují“ vymodelovat a vytisknout,
budeme na to potřebovat celý rok a nejspíš
i letní prázdniny.
přihlášky? Pospěšte si!
Jak nám kroužky postupně přibývaly,
měla jsem obavy, zda se naplní. Není totiž
jednoduché zajistit pro všechny ty sportovní

P. Jurečková

I. stupeň

a taneční lekce dostatečný počet zájemců.
Když se jich nesejde dost, nezbývá trenérům nic jiného, než kroužek zrušit. A to zamrzí. Jste-li na vážkách, jestli dítě přihlásit
spíš do klidového nebo hýbacího, musíte si
s rozhodováním pospíšit. Činnost většiny
hodin zájmové činnosti se rozbíhá
v týdnu od 3. října. 			
bd

Najde se mezi dětmi dost zájemců o kroužek Věda nás baví?
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Školní poradenské pracoviště

Jsou naši absolventi úspěšní?
Velmi často se můžeme setkat s názorem, že kvalita školy (od základních až po ty vysoké) je přímo úměrná úspěchu
žáků či studentů v klíčových chvílích jejich studia (přijímací zkoušky, maturita, státnice…). Pomineme-li fakt, že se
vlastně jedná o devalvaci celého vyučovacího procesu na jednotlivých typech škol, je to navíc i velmi zavádějící, byť
chápu, že se jedná o jednoduše líbivý ukazatel úspěchu či neúspěchu.
Mnohdy to tak může připomínat např.
situaci v některém sportu, kdy očekáváme,
že naši favorité uspějí, a pokud ne, vše je
špatně, aniž chceme vidět jejich nezměrné
úsilí, které vynaložili na to, aby uspěli.
Žáci naší školy se každoročně účastní
jednotné přijímací zkoušky na střední školy
a dovolím si tvrdit, že jsou úspěšní, jelikož
většina je přijata na obory, kam se hlásili a
jen minimum z nich musí podstoupit

2. kolo. Vycházející žáci jsou navíc na
studium na střední škole připraveni velmi
dobře, jelikož tam prospívají a mnozí pak
pokračují i ve studiu na vysokých školách.
Samozřejmě, každá mince má dvě strany
a existují i méně úspěšní či zcela neúspěšní
absolventi naší školy, ale těch je minimum
a jen demonstrují skutečnost, že v běžné
populaci jsou zastoupeny všechny typy lidí.
O tom, že naši žáci jsou na studia na středních školách kvalitně připraveni, svědčí i to,

Konali

celá ČR

průměr (průměrný procentní skór): průměrná úroveň bodového hodnocení v testu
kvartily: výsledek uchazečů, kteří se nacházejí přesně na úrovni dolní čtvrtiny (dolní
kvartil), poloviny (medián) a horní čtvrtiny
(horní kvartil) souboru všech uchazečů, kteří
zkoušku konali, pokud bychom je seřadili
podle výsledku od nejhoršího po nejlepšího
maximum: vyjadřuje nejvyšší hodnotu %
skóru, které dosáhli uchazeči v dané skupině
(Poznámka: Výsledky žáků konajících jednotnou přijímací zkoušku v 5. a 7. ročníku zde
neuvádíme, protože pro relevantní srovnání
se zbytkem ČR je potřeba, aby ji absolvovalo
minimálně 10 žáků, což u školy naší velikosti
není reálné.)
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ZŠ Čeladná

% skór

Průměrné
percentilové
umístění
v ĆR

průměr

78 221

50,0

55,7

40

56

70

100

25

57,5

60,1

48,0

62,0

74,0

86,0

Konali: počet uchazečů, kteří konali
jednotnou přijímací zkoušku z matematiky
a českého jazyka a literatury

% skór: bodové hodnocení uchazeče, který
zkoušku dokončil, vyjádřené procenty
z maximálního dosažitelného počtu bodů

Zkusme si výše popsané podpořit i odpovídající statistikou společnosti Cermat,
která školám pravidelně poskytuje přehled
úspěšnosti žáků 9. ročníku konajících jednotnou přijímací zkoušku:

český jazyk

Vysvětlivky

Průměrné percentilové umístění v ČR:
průměrná hodnota percentilového umístění
uchazečů (poskytuje údaj o tom, kolik
procent uchazečů dosáhlo stejného
či horšího výsledku)

že se k nám rádi vracejí, vzpomínají a často
i porovnávají, přičemž naše škola z toho
nevychází vůbec špatně.

dolní
kvartil

medián

horní
kvartil

maximum

matematika
Konali

celá ČR
ZŠ Čeladná

% skór

Průměrné
percentilové
umístění
v ĆR

průměr

dolní
kvartil

medián

horní
kvartil

maximum

78 443

50,0

45,4

28

44

62

100

25

56,7

49,8

31,0

56,0

68,0

84,0

Jak z uvedených tabulek vyplývá, v porovnání se zbytkem České republiky jsou naši absolventi v mírném nadprůměru, což je jistě potěšující. Určitě to je dobrá zpráva i pro pedagogy, kteří tak ví, že jejich práce má smysl. Přesto neusínáme na vavřínech, jelikož vždy je
možné něco vylepšovat. Věříme, že podobné výsledky bude naše škola mít i v dalších letech, byť vždy záleží na samotných žácích a jejich přístupu ke vzdělávání. Snad si uvědomí,
že za své vzdělání odpovídají hlavně sami sobě a ne zákonným zástupcům či pedagogům.
VP
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Nejdůležitější závod deváťáků odstartoval
aneb Trh vzdělávání a uplatnění 2022
Školní rok nabírá na obrátkách, žáci opět začínají přivykat obvyklým školním povinnostem a deváťáci
vyběhli na svou závěrečnou trať. Přestože cíl je pro mnohé ještě bezpečně ukryt v dáli, je již načase
přemýšlet o nejlepší strategii, jak jej co nejbezpečněji dosáhnout. Tím cílem je volba správné střední
školy, což je rozhodnutí, které může ovlivnit celý jejich budoucí život.
Aby závěrečný spurt proběhl bez větších karambolů, otvírají se
před žáky spousty možností, jak zvolit to nejlepší. Jednou z nich
je i tradiční prezentace středních škol „Trh vzdělávání a uplatnění
2022“, která se pravidelně koná v Hale Polárka ve Frýdku-Místku.

Termín

Aktivita

do 31. října 2022

vyhlášení kritérií přijímacího řízení
do oborů s talentovou zkouškou

V posledních letech se termín této akce posunul do druhé poloviny
září, což zajišťuje dostatek času pro žáky, aby si zvolili tu pravou
střední školu. Ve čtvrtek 22. 9. 2022 tak bylo našim deváťákům
umožněno, aby se této akce zúčastnili, k čemuž přistoupili velmi
odpovědně a mnohým to určitě s výběrem střední školy pomohlo.

do 30. listopadu 2022

odevzdání přihlášek uchazečů středním školám pro obory s talentovou
zkouškou

od 2. do 31. ledna 2023

období pro přijímací zkoušky
pro obory s talentovou zkouškou

do 31. ledna 2023

vyhlášení kritérií přijímacího řízení
do oborů bez talentové zkoušky

do 1. března 2023

odevzdání přihlášek uchazečů středním školám

Přinášíme proto pár postřehů právě od nich, z nichž většinou
zaznívá spokojenost, a někdy logicky i zklamání:
„…Líbilo se mi, že na jednom místě byla spousta různých škol.
U každé školy jsme se mohli pobavit s učiteli i studenty… byli nám
schopni odpovědět na cokoliv…“
*****
„…Dávali tam spoustu letáčků a reklam na školy…“
*****
„…Zklamalo mě, že obory, na které jsem chtěla jít, byly tento rok
zavřené…“
*****
„…Byla tam tzv. „alternativní“ (Waldorfská) škola, kde se vyučovací
plán liší od toho klasického (např. vyučovací hodina má až
110 minut)…“
*****
„…Celkově mi to přijde jako super projekt a účasti nelituji…“
*****
„…O škole, která se mi líbila, jsem se dozvěděla více informací.
Vysvětlili mi, co ten zvolený obor znamená a co potřebuji umět…“
*****
„…Bylo tam vidět, jak se opravuje auto i bojové umění…“

od 12. do 28. dubna 2023 období pro přijímací zkoušky
v oborech s maturitní zkouškou
od 22. do 30. dubna
2023

období pro přijímací zkoušky
v oborech s výučním listem

10. a 11. května 2023

náhradní termín konání jednotné
zkoušky

„…Bylo zajímavé, že jsme si tam mohli i něco vyzkoušet (trenažér
dojení krávy)…“
*****
„…Zachránilo mi to budoucnost, málem jsem se hlásila na školu,
na kterou nechci…“
*****
„…Zaujalo mě, že na dopravní škole si můžu v třetím ročníku udělat zdarma řidičák…“
*****
„…Bylo zajímavé pobavit se se studenty o jejich školách…“
*****
„…Lidé byli ochotní, vše, co jsem chtěla vědět, mi
řekli a někteří rozdávali i bonbony…“

Nezbývá než věřit, že si všichni nakonec zvolí
tu správnou cestu, byť čas pro rozhodnutí se
neúprosně krátí. Pro ty zodpovědnější proto
uvádíme tabulku s důležitými termíny přijímacího řízení na střední školy.
Žáci mohou také při hledání nejvhodnější střední
školy využít i tradičních „Dnů otevřených dveří“
a koncem října obdrží aktuální „Atlas školství
2023/2024 (Střední školy) – Moravskoslezský
kraj“, který je on-line dostupný na adrese
www.atlasskolstvi.cz.
VP
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Ztracený svět pohltil deváťáky
Libavá. Město a oblast nepříliš známá těm, kdo nebyli v armádě nebo se o ni jinak nezajímají.
Nachází se tam totiž vojenský výcvikový prostor a celá oblast byla a je pro veřejnost téměř
neprodyšně uzavřena.

Dnes už máme takováto místa jen čtyři,
nazývají se Vojenskými újezdy a leží vždy
v srdci nedotčené přírody – nedotčené
právě proto, že sem turisté a veřejnost
opravdu nesmí. Na Šumavě poblíž Českého
Krumlova leží Vojenský újezd Boletice,
mezi Olomoucí a Brnem v lesnatém
území Drahanské vrchoviny byste našli
Vojenský újezd Březina. Vojenský újezd
Hradiště se nachází v okrese Karlovy Vary
v Doupovských horách a konečně vojenský
újezd Libavá se rozkládá na severovýchodě okresu Olomouc, v oblasti Oderských
vrchů, se sídlem újezdního úřadu v Městě
Libavá. Pro nás nejbližší, původně zakázaná oblast, známá někomu z vojenských
cvičení, někomu z dobrodružných výprav za
houbami, které se ovšem nemusely vyplatit, když vás chytla vojenská policie. Dnes
to znamená několikatisícovou pokutu, dříve
dokonce nařčení ze špionáže a politické
opletačky. A právě tady jsme se v pátek
9. září 2022 spolu se čtyřčlenným družstvem
žáků naší deváté třídy dostali. A legálně.
Náš tým totiž na konci minulého školního
roku vyhrál jedno z oblastních kol branné
soutěže Wolfram a postoupil do krajského
kola, pořádaného Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě. Úspěch v této soutěži,
která se konala s covidovou přestávkou
počtvrté, byl pro nás historicky první a ceníme si jej zvláště proto, že branná výchova
není právě preferovanou oblastí školství
20

a žáci nebyli nijak cíleně připravováni. Přesto
prokázali vysokou konkurenceschopnost
a mohli se směle měřit s nejlepšími.
Když něco pořádá armáda, nemá to chybu.
Doprava byla zajištěna nebývale luxusním
autobusem a už samotná cesta byla pro
mnohé zajímavým překvapením. Vedla
přes končiny s neznámými názvy, trasami,
kterými moc lidí nezamíří. Poprvé jsme
zastavili v Budišově nad Budišovkou a setkali se s autobusy dalších soutěžících. Po
krátké přestávce se k nám připojil vojenský
terénní vůz a s tímto doprovodem jsme
jako konvoj zvolna zamířili do míst, kam
už smrtelníci běžně nezavítají. Postupně
ubývaly osady, přibývaly lesy, úzká točitá silnice stoupala údolími a po mnoha
kilometrech jsme dorazili do cíle, k malé
přehradě Barnov v srdci Oderských vrchů,
uprostřed nedotčených smíšených lesů
vojenského výcvikového prostoru.
Jednoduchý, prostý areál, několik stanů
a přístřešků s posezením, umístěných na
travnatém zvlněném nábřeží přehrady
připomínající spíše klidný rybníček, byl
hlavním shromaždištěm a zázemím pro
organizátory a soutěžní týmy. Sešlo se jich
celkem 26, a když jsme viděli některé „nabušené“, okázale se rozcvičující atlety, byla
v nás malá dušička. Ale naši žáci se předvedli a dokázali, že svaly nejsou všechno.
Po úvodním nástupu, instruktáži a poměr-

ně náročné kolektivní rozcvičce se týmy
pustily do vlastního závodu. Trasa, kterou
musely překonat v co nejkratším čase,
takže povětšinou během, měřila téměř
3 kilometry a družstva na ní plnila jednotlivé disciplíny. Fyzické, ale také vědomostní, na kterých se daly uhrát pěkné body.
Kolečko, vytyčené v malebném smíšeném
lese okolo přehrady, zabralo asi hodinu
a než se všichni závodníci postupně dostali
do cíle, bylo pozdní odpoledne. Některé
činnosti mnozí účastníci zakusili zřejmě
poprvé, třeba veslování na raftu, kdy proplouvali vytyčenou trasou na čas. Naštěstí
žádné bouřlivé peřeje, ale i na klidné hladině se gumový člun točil jak holub na báni
a udržet přímý směr dalo pěkně zabrat.
Aby se čekající děcka a také pedagogický
doprovod nenudili, připravili vojáci další
skvělá stanoviště, kde se dalo leccos vyzkoušet. Střelbu z luku (na terč či figurínu
srnky a zajíce), z větrovek a airsoftových
pušek. Komentovanou prohlídku nových
i starších ručních zbraní používaných
v armádě i policii a laserovou střelnici,
o kterou nás kdysi připravil blesk a vyhozený jistič. Velký zájem vyvolala přistavená
vojenská technika – tank T 72M, samohybná houfnice a bojové vozidlo pěchoty.
Sice trochu starší, ale stále plně funkční
a používané monstrózní stroje bylo možné
prolézt a prohlídnout opravdu zblízka
a většina to také osobně udělala.
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Bylo také postaráno o občerstvení – pití
i jídlo, svačina i oběd, nějaká mlsotka k tomu
a libovolně veliké porce výborného vojenského guláše. I když v přírodě a při pohybu
chutná, někteří to ani nedojedli. Krmili se
samozřejmě po závodě, nikdo nebyl tak
hloupý, aby se nacpal před sprintem.
Po chvíli napjatého očekávání, kdy po
posledních disciplínách pořadatelé sečetli
a vyhodnotili výsledky, byli na slavnostním
nástupu vyhlášeni a hodnotnými sportovními cenami odměněni vítězové, a všichni
účastníci také obdrželi pamětní odznaky.
I když jsme tentokrát nestanuli „na bedně“,
měli jsme upřímnou radost. Pedagogové
z našich žáků a žáci z toho, že to v tak silné
konkurenci vůbec zvládli a rozhodně ne-

zůstali vzadu. A po slavnostním rozloučení
jsme se vypravili k čekajícím autobusům
a nastoupili další dobrodružství.
Cestu zpět nám totiž „razil“ tank! Ten tank,
který celou dobu pokojně stál a všichni
jsme ho prolézali, spolu se samohybnou
houfnicí za mohutného burácení ožil
a rozjel se, coby vůdce kolony před autobusy. Krokem jsme se šinuli úzkou silnicí,
v oblacích modrého dýmu, ze kterého by
fandy Green dealu klepla pepka. V modrošedém oparu byl paradoxně vidět jen nápis
„Euro 5“ na zádi autobusu před námi. Naši
řidiči ovšem nějakým nedopatřením minuli
odbočku a hypnotizováni ocelovou masou
před sebou jeli dál a dál do kopců. Když asfalt přešel v šotolinu a ta ve štěrkové pásy,

zastavili a konečně nechali tank zmizet
v lese. Otočit nebylo kde, couvalo se hodně
špatně, několik kilometrů zatáček a každou
nadvakrát. Všechna čest, byli to borci a bez
úhony nás dostali z nekonečných lesů zpět
do civilizace a posléze domů.
Tak skončilo dobrodružství čtyřčlenného
družstva našich deváťáků, dvou kluků
a dvou holek, účastníků elitního krajského
kola branné soutěže Wolfram, v krásném
a nedotčeném prostředí přírody Oderských
vrchů. Děkujeme skvělým organizátorům
za nezapomenutelný zážitek, děkujeme
žákům za snahu, výdrž a píli, se kterou
dokázali skvěle reprezentovat naši školu.

Deváťáci v akci

Prohlídka vojenské techniky, v hlavní roli tankista ve výslužbě

Vojenská rozcvička není žádná sranda

Po závodě: unavení a spokojení

jk
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Dovedu si poradit
Celoškolní projekt „Zvládnu to“ realizujeme u nás ve škole každým rokem. Jeho cílem je připravit
žáky zvládat nebezpečné situace, s nimiž se mohou v běžném životě setkat. Během devítileté školní
docházky se seznámí s různými krizovými oblastmi, aby na ně byli dobře připraveni.
Na I. stupni jsme pro žáky připravili spoustu zajímavých aktivit
a interaktivních činností.
Pro naše nejmladší „prvňáčky“ jsme například přichystali telefonování na linku 1. pomoci. Museli zvládnout zapamatovat si číslo
155 a rozhovor s paní učitelkou v roli dispečerky záchranné služby.
Aby se jim lépe telefonovalo, vyrobili si své mobilní telefony. Zhlédli
také prezentaci o nemocech a zraněních.
Žáci II. třídy se zabývali úrazem a drobným poraněním. Sledovali
krátké filmy, řešili kvízy, prakticky nacvičovali ošetření různých
zranění i první pomoc v přírodě bez lékárničky.
Třetí třída probírala požární ochranu. Po krátké teoretické přípravě ve třídě se žáci přesunuli na parkoviště za školou. Místní
dobrovolní hasiči jim předvedli hasičskou techniku a děti zkoušely
stříkat do dálky vodou z hadice.

Žáci IV. tříd se seznamovali s prací policie a ochranou dětí.
Policista z policejní stanice ve Frýdlantu nad Ostravicí pro ně
připravil poutavou prezentaci s besedou. Viděli zajímavá videa,
řešili nebezpečné situace a mohli si obléci některé části policejní
uniformy.
Tématem projektového dne žáků V. třídy byla zdravověda. Společně
prováděli oživovací funkce na resuscitační figuríně, poskytovali
1. pomoc, ošetřovali složitější zranění a své znalosti si ověřili
v závěrečném testu.
Všechny děti I. stupně přistupovaly k plnění úkolů snaživě a zodpovědně. Věříme, že v náročných situacích by si dovedly správně
poradit.
JJ

Zvlánu to jako opravdový čeladenský hasič

Zvládnu to! na druhém stupni
Povodně, rizikové faktory chování, první pomoc, chemické nebezpečí, radiační nebezpečí. Co mají
tyto pojmy společného? No přece projektový den Zvládnu to! Letos proběhl v úterý 27. 9. napříč
celou školou.
Žáci druhého stupně si teoreticky i prakticky zopakovali chování
v nestandardních situacích jako povodně, chemické a radiační
nebezpečí. První pomoc byla zaměřena převážně na nacvičení
stabilizační polohy, zástavu krvácení, vypuzovací manévry při
vdechnutí cizího tělesa a nepřímou masáž srdce.
22

Blok „Rizikové faktory chování“ byl zaměřen na drogy a závislosti
na nich, poruchy příjmu potravy a kyberšikanu. Projektový den měl
také za úkol naučit žáky spolupracovat v týmu, kvalitně komunikovat a vzájemně si pomáhat.
LR
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Čtvrťákům zpestřil projekt Zvládnu to! policista

Zájem o povídání s policistou byl obrovský

Třeba budu jednou pomáhat a chránit

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti aneb nácvik první pomoci
si vyzkoušeli i deváťáci

Zvládli jsme to - páťáci poskytovali první pomoc tak účinně,
že málem oživili i umělou figurínu

Zatím je mi mundůr trochu velký, ale jednou...

Zvládli jsme to společně s čeladenskými hasiči
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Základní škola

Cvičení bez potu
Rádi cvičíte? Neradi se potíte? A co
tak si procvičit mozek! Vím přesně
jak – jmenuje se to … metoda ABAKU.
Nejedná se o žádné bojové umění, ve
kterém silou vůle porazíte soupeře.
Jde o jednoduchý způsob, jak rozvíjet
početní dovednosti.
Celá metoda je postavena na hrách, při
kterých si žáci procvičují matematické
operace, hledají netradiční řešení a souvislosti mezi čísly. Tím si upevňují dosavadní
znalosti, získávají nové a do toho ještě
kontrolují spolužáky a jejich postup řešení.
Nejdříve se začíná zlehka, pak trochu
přitvrdíme a nakonec se můžete opravdu
slušně (mozkově) zapotit.
Třeba u abakových řad: když vám napíšu
7512637845, jsem moc hodná paní učitelka,
protože jsem vám se zadáním příkladů dala
zároveň i řešení. Nevidíte, kde ty výsledky
jsou? Je potřeba se na to podívat trochu jinak:
75-12=637845; 7+5=12637845; 75126x3=7845;
7512637+8=45. A takového kouzlení s čísly
jsme si v matematice užili dosyta.

Doby, kdy se počítaly dlouhé sloupečky příkladů, jsou již pryč

V úterý 20. září si podobné typy příkladů
a matematických hádanek vyzkoušeli žáci
z prvního i druhého stupně. V hodinách bylo
chvíli ticho (plné soustředění), střídáno
s výkřiky zoufalství (když se nedařilo)
a následovalo AHAAA.

Vám jako rozcvičku nabízím řadu
224832, na doplnění příkladů můžete
použít plus, mínus, krát, děleno
a samozřejmě rovnítko. Zkuste v řadě
najít 6 příkladů. A kdyby se vám snad
nedařilo, zeptejte se dětí.
bd

Srdeční záležitosti v družině
Koncem září jsme si ve školní družině připomněli Světový den srdce – mezinárodní svátek věnovaný
jednomu z nejdůležitějších orgánů v našem těle.
Podle lékařských statistik patří srdce mezi
orgány, jehož selhání způsobuje největší počet úmrtí. Na zdravé srdíčko má
významný vliv zdravý životní styl a fyzická
aktivita. S děvčaty a chlapci jsme společně
zjišťovali informace o tom, jak srdce
v lidském těle funguje, jak vypadá atd. Hráli

jsme hry na téma zdravý životní styl a samozřejmě jsme nezapomněli na sportování
a cvičení.
A nejen to. Naši školáci se rozhodli potěšit
děti, které srdíčko v pořádku nemají a musí
docházet do dětské kardiologické ambu-

Dárečky od čeladenských školáků pro nemocné děti
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lance. Vyrobili malé dárky, které zdravotní
sestřičky mohou rozdávat malým pacientům. Jsme moc rádi, že žáčci z Čeladné
mají srdce na pravém místě a nemyslí jen
na sebe.
Mar.

Sportování pro zdravé srdce

Náhradní rodinná péče

Jak to vidí pěstouni?
Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí se dlouhodobě snaží aktivně mezi
našimi občany propagovat náhradní rodinnou péči. Hledáme hlavně zájemce, kteří by se chtěli stát
pěstouny pro děti, které ve své vlastní rodině vyrůstat nemohou.
Pěstounská rodina je rodina jako každá
jiná rodina s dětmi. Je v ní plno veselých
událostí, ale také se řeší různé starosti.
Pěstouni však na to nejsou sami – mají
podporu odborníků, mohou se kdykoliv
obrátit na doprovázející organizaci i na
„svou“ sociální pracovnici. Samozřejmostí
je i finanční podpora.
Zajímá vás, jak výkon pěstounské péče
vnímají sami pěstouni? Podívejte se na
videospoty s názvem Dokázali změnit svět
– aspoň některým dětem, které odbor sociálních věcí bezplatně natočil ve spolupráci
s panem Petrem Rehankem, režisérem,
scenáristou, kameramanem a občasným
fotografem.
Naši pěstouni ve videospotech odpovídají
na osm otázek:
1. Co Vás na myšlenku stát se pěstounem

přivedlo a proč jste se rozhodli vychovávat dítě jiných rodičů?
2. Jaké to bylo – podat si žádost a projít
posuzováním – zaškolit se na pěstouna?
3. Pamatujete si první seznámení s Vaším
pěstounským dítětem?
4. Co se změnilo příchodem dítěte do Vaší
rodiny, jak se chovalo dítě a jak Vy?
5. Jaké to je nyní, když už dlouho tvoříte
jednu rodinu?
6. Jak vnímají přijaté dítě Vaše děti a širší
rodina?
7. Pomáhá Vám při výkonu pěstounské
péče někdo, máte se na koho obrátit,
když potřebujete poradit?
8. Co byste vzkázali všem, kteří o myšlence stát se pěstounem uvažují?
Videospoty naleznete na stránkách
www.frydlantno.cz (Zpravodajské kanály,
Videokanál města) nebo na YouTube - stačí
zadat název videospotů. Možná zjistíte, že

Pro malé dítě znamená máma a táta celý
jeho svět. Některé děti však rodinu „ztratily“
úplně na začátku. Z různých důvodů nemají
svou mámu, tátu ani nikoho blízkého jen pro
sebe a napořád. Potřebují rodinu náhradní
– pěstounskou. Uvažujete o tom stát se
pěstouny? Nebo Vás jen zajímá, co je
náhradní rodinná péče? Pak je tu pro Vás

některé pěstouny znáte i osobně!
Pro občany, které naše videospoty zaujmou
a budou se chtít dozvědět o náhradní rodinné péči více, připravujeme i letos Besedu
k náhradní rodinné péči v Městské knihovně Frýdlant n. O., která se bude konat ve
čtvrtek 13. 10. 2022 od 17:00 hodin.
Přijďte, dozvíte se zajímavé informace. Jste
zváni!
red

Pro více informací kontaktujte Městský
úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních
věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11
Frýdlant n. O., kancelář č. 120, sociální
pracovnici pro náhradní rodinnou péči
Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179,
e-mail: killesova@frydlantno.cz.

YOGA CAFE
ČELADNÁ NÁMĚSTÍ
Ranní jóga
Fyzio joga

BESEDA K NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
Datum konání:

Pilates
Jóga pro sportovce
Jóga pro zdravá záda
Cvičení pro maminky

13.10.2022 od 17:00 hodin
– vstup zdarma

Chi kung
*

Místo konání: Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí,

Rituals shop

ul. Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí

*

Besedu v rámci kampaně Dejme dětem rodinu pořádá Městský úřad Frýdlant
nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje a Městskou knihovnou ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Pro děti:

Dejte svému životu nový smysl – staňte se pěstouny!

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat: Městský úřad Frýdlant
nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní
rodinnou péči Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail:
killesova@frydlantno.cz

Dětská jóga

Nový rozvrh
Podzim

Balet pro nejmenší

Aktuální rozvrh, info a rezervace:
www.yoga-cafe.cz
606915741
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MŠ Krtečkova

Hola, hola, Krtečkova školka nás volá!
Po prázdninách jsme přivítali s radosti všechny děti, po kterých nám už bylo smutno. Ze začátku
bylo trošku slziček z odloučení od rodičů, ale myslím, že teď už to zvládáme dobře a děti se do
školky těší. Ve třídě Květinka jsou z poloviny malé děti, které čerstvě přišly, a poté naše stávající
děti, které vše již krásně zvládají. Snažíme se o to, aby starší děti pomáhaly dětem menším. Tím
krásně podporujeme socializaci a vznikají nová kamarádství. Také pracujeme ve skupinkách a snažíme se o to, aby
vzdělávání bylo úměrné vůči všem dětem.

Děti z Květinky a ouškové pravidlo

My všichni jsme kamarádi,
máme se tu rádi
Na začátku září jsme začali probírat pravidla, aby děti věděly, jak se mají v mateřské
škole chovat. Ono to není jednoduché, když
je nás tam 28. Bez pravidel by to nešlo.
A hned jsme začali srdíčkovým pravidlem. Evokujeme v dětech cit pro druhé,
kamarádství, pomoc, pohlazení, omluvu,
poděkování. Dětem to velmi pomáhá
v navozování přátelských vztahů a celkové
pohody třídy. Větší děti tvořily krásné
portréty svých kamarádů a musím říci,
že to byly opravdu zdařilé výtvory.
Šnečku, šnečku vystrč růžky
Tato básnička nás provázela celým týdnem
– šnečkovo pravidlo. Často se stává, že děti
do sebe vrážejí tím, že nezřízeně běhají,
nedávají pozor na své kamarády a poté
přichází pády. Toto pravidlo jsme rozvíjeli
26

pomocí příběhu o Matýskovi a Majdalence,
kteří nedodrželi šnečkové pravidlo. Honili
se a poté to skončilo zlomenou nohou.
Chtěli jsme, aby děti pochopily následky
činu a to se povedlo. Děti opravdu příběh
chápaly, dokázaly se do něj vžít a věděly,
proč se to vše stalo. Ve skupinkách stavěli
domečky pro šnečka, druzí zase vyráběli
šnečky z modelíny a další šnečka vybarvovali pastelkami.
Ucho, ucho, je stále ticho,
kdo hlasitě křičí,
ucho všechno slyší
Pak jsme se zaměřili na ouškové pravidlo. Toto pravidlo jsme rozvíjeli pomoci
dramatizace příběhu o Amálce, která měla
problém s posloucháním. Když ji maminka
něco říkala, Amálka dělala, že neslyší.
A tak to šlo pořád dokola. Najednou se
stalo to, že Amálce narostly obrovské uši

a ouha, vše začalo být jinak. Amálka najednou začala slyšet, ale hlavně jí vadily ty veliké uši. Naštěstí to byl jen sen. Ale Amálka
se polepšila a už vše slyšela, tak jak měla.
Děti příběh bavil a pracovaly s ním celý týden. Poslouchali jsme různé zvuky, rozdíly
v hluku. Děti měly poznat, zda nástroj hraje
potichu nebo hlasitě. Taky jsme si ve třídě
pořádně zakřičeli a zašeptali. Děti samy
uznaly, že ticho je mnohem lepší, než ten
obrovský hluk, ze kterého nás bolí ouška.
Těšíme se na další společně strávené
chvíle v naši krtečkové školičce a věříme,
že tento školní rok bude plný radosti ze
společně prožitých okamžiků a to i s rodiči.
V brzké době nás čeká společný výlet, tak
nám snad bude přát počasí, abychom ho
mohli uskutečnit.
Aneta Profotová
třída Květinka

MŠ Krtečkova

Honzíkův domeček pro šnečka

Adélka z Květinky a její šneček na listu

Terezka z Květinky a její šneček

Víteček z Květinky vybarvuje šnečka

Malířky z Květinky: Sofinka, Viktorka a Eliška

I takhle cvičíme barvičky – Žofinka a Adélka při třídění podle barev

Jiříček, Tobík a Mia z Květinky trénují grafomotoriku

Portréty a postavy kamarádů dětí z Květinky
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MŠ Krtečkova

Se školkou k moři
Tak jsme zase zpátky ve školce. Prázdniny utekly jako voda, všichni jsme plní zážitků a jen bychom
rádi, kdyby s námi léto ještě zůstalo.

I když nám sluníčko nepřeje, můžu si něco postavit z velké stavebnice. Co to jen bude? Davídek a ostatní děti ze Žabičky.

nová přátelství
Venku to však vypadá, jako by chtěl začít
podzim, slunečné dny už zůstaly jen
v prázdninových vzpomínkách. A tak jsme
využívali každého pěkného dne ke hrám na
zahradě. Protože hodně našich kamarádů
sedí již ve školních lavicích, naše dětská
skupina se docela změnila. Sice se děti
znají, přišli ti starší z Květinky, ale přibylo
i pár nových. Začala se tvořit nová přátelství, která jsme podporovaly společnými
hrami a povídáním. Děti se učily znát jména
svých kamarádů, svou značku, orientovat
se ve třídě a učit se pravidla bezpečnosti.
vzpomínky na moře
Paní učitelky dělaly průzkum toho, co děti
zajímá, abychom podle toho vytvořily plán
na nový školní rok. Ve vzpomínkách dětí zů28

stalo téma Moře, které jsme už v minulém
školním roce nestihli. Svět hmyzu je fascinoval natolik, že jsme s tímto tématem pracovali téměř až do konce. Takže začneme
mořem. Spousta malých kamarádů navštívilo tyto oblasti na dovolené s rodiči, proto
můžeme stavět na zážitcích dětí. Vždyť
přece tak je to správně podle Rámcového
programu. A tak si od října zpříjemníme
chladné podzimní dny “cestováním”
po mořích a oceánech...
hub jako po dešti
Září nešetřilo dešťovými přeháňkami ani
vydatným deštěm, takže lesy se zaplnily
houbami. Protože tam nikdo z nás nemá
daleko, také děti vyprávěly o svých úlovcích
z lesa. A nejen to. S velkým jásotem přiběhly s krásnými kozáky, které našly na školní

zahradě pod břízkami. Podzim je definitivně tady, i podle kalendáře. Děti kreslily
stromy, ve třídě měly k dispozici výstavku
s přírodním materiálem, který byl toho
nezvratným důkazem – dýně, jiřiny,
pomalu se zbarvující listí, žaludy, kaštany.
Je to velká změna v přírodě, proto jsme si
ji museli připomenout, než se vydáme za
dobrodružstvím na moře... Také přejeme
všem, aby hřejivé zážitky léta zůstaly co
nejdéle ve vašich vzpomínkách a uchovali
jste si je na nadcházející studené dny.
Ivana Chýlková
třída Žabička

MŠ Krtečkova

Míša a Davídek s úlovky ze školní zahrady

Ashley a její podzimní kytice z listů

Maty, Adam, Ondra a Péťa z Žabičky si postavili dům

I děvčata se mohou stát staviteli – Natálka a Josefínka ze Žabičky
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MŠ Čeladenská beruška

Ekoškolí pomocník nabývá na důležitosti
Když jsme minulý školní rok zavedli nový druh služby pro děti s názvem „Ekoškolí
pomocník“, netušili jsme, jak tato služba nabude na své důležitosti. Službu losujeme
každý den a dítě, které je vylosováno, zodpovídá v rámci svých možností a schopností
za ekologický provoz ve třídě.
A co že tato služba obnáší, co konkrétního má Ekoškolí pomocník na starost?
Kontroluje a hlídá nás všechny ve třídě, zda
neplýtváme vodou, kontroluje, jestli máme
správně vytřízený odpad, tedy nahlíží do
odpadkových košů na směsný odpad
a upozorňuje dospěláky, když v nich vidí papír nebo plast, protože ty my ve třídách i na
chodbě třídíme do košů k tomu určených.
A proč je zvláště v této době Ekoškolí
pomocník důležitý? Stará se totiž i o to,
abychom ve třídách nesvítili zbytečně.
Ráno přicházíme do školky ještě v přítmí,
rozsvítíme, a když vyjde sluníčko, někdy
zapomínáme, že už nepotřebujeme umělé
osvětlení. Služba také hlídá, abychom nezapomněli zhasnout při odchodu
z místnosti.
Naším motivem bylo přivést děti k zodpovědné spotřebě a péči o životní prostředí,
ale dnešní doba ukazuje, že je to také
nezbytnost kvůli úspoře financí za energie.
Úsporu za spotřebu elektrické energie
ještě podpoříme tím, že budeme postupně
vyměňovat obyčejné trubice zářivek za
úsporné LED trubice. Ty první nakoupíme
z daru, který jsme dostali a dar nám tak
udělá radost mnohonásobně. Jsme si jistí,
že ať je doba jakkoliv příznivá, šetřit energii
a přírodu bude mít smysl vždy.
Jana Bartošová

Dnes má službu Ekoškolí pomocník Valentinek

Valentinek kontroluje, jestli máme odpad správně vytřízený
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Při odchodu ze třídy musíme zhasnout

MŠ Čeladenská beruška

Září v naší školce
První měsíc v novém školním roce máme již za sebou. Děti jsou plné zážitků z her, tvoření a vycházek po naší obci.
Letošní září bylo deštivé, ale jak se ukázalo,
dětem toto počasí vůbec nevadí, ba naopak
– v přírodě vyhledávaly každou kaluž, do
které mohly skočit, proběhnout se v ní či
popřípadě ji přeskočit. A takový sprint do
školky před přicházejícím deštěm vnímaly
jako obrovskou zábavu a legraci.

A ještě jednu výhodu má toto deštivé
(mokré) počasí – rostou houby. Při vycházkách do lesa jsme zpozorovali, že jich roste
letos opravdu hodně. Na téma houby jsme
přizpůsobili náš vzdělávací program
a začali houby více zkoumat.

Dozvěděli jsme se, z čeho se houba skládá,
jaké všechny pochutiny a dobroty můžeme
z hub připravit, uvařit či upéct a také jsme
zjistili, že ne všechny houby jsou jedlé.
A tak děti již nyní vědí, že houby mohou
sbírat jen s osobou, která jednotlivé houby
zná a ví, které jsou jedlé a které by nám
mohly ublížit.
Kamila Kemrová

Anička si užívá zábavu na hřišti i v děštíku

Autobus se stal vděčným společníkem pro deštivé i slunečné dny

V lese

Při procházce v dešti jsme zavítali i do knihovny, kde nám ochotná
knihovnice paní Kosňovská půjčila knihu pohádek

Intenzivní děšť nám připravil na louce nekonečno zábavy

Když dělají se kaluže, cáky, cáky, cák...
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MŠ Čeladenská beruška

Nové příběhy
Požádali jsme rodiče dětí, které k nám do školky nastoupily poprvé v září, aby napsali,
jak vnímají školku oni i jejich děti, co je překvapilo a o čem doma dětí mluví. O své
zážitky se s námi podělila maminka Barunky, Elenky, Ríši, Martínka a Šimonka. Jejich
zpětnou vazbu zveřejňujeme a necháme tak i vás nahlédnout do adaptačního období
u nás ve školce.
Co říkají maminky:
• Beruška je školka, do které bych ráda chodila i já;
• co mě mile překvapilo je určitě to, že posíláte fotky a já vím, že
je syn v pořádku;
• líbí se mi váš přístup netlačit dítě někam, kam samo nechce
a to, že jim dáváte prostor pro jejich vlastní osobnost;
• určitě se na vás těší, protože stále slyším krátkovlasá a dlouhovlasá Terezka a Janička;
• zpívá si písničku o včeličkách;
• ze školky mám dobrý pocit;
• syn se těší na nářadí a i o tom pořád doma mluví;
• říká nám o procházkách;
• dcera se do školky těší;
• v rozhodování, jestli už a kam, nám nakonec pomohla i návštěva
přímo školky Beruška v rámci programu Začít spolu ještě před
samotným zápisem. Je to jedna z věcí, které na školce oceňuji: komunikace školka – rodič. Možná i díky téhle návštěvě se
syn do školky těšil. Dokonce odmítal doma nosit nové papučky
s tím, že je má přece do školky. V den D jsem přesto měla
trochu obavy, jak ten velký krok zvládne. Nakonec však vyběhl
mezi děti a nás si už nevšímal. Nadšení ho snad drží stále. Ale
nemám se ho ptát, protože už mi to přece říkal;
• já jsem se školkou po všech směrech spokojená. Jde o velmi
příjemné zpestření dne mé dcerky i mého... Dětem se věnujete
opravdu velmi pečlivě, nelze si nevšimnout široké škály podnětů, zábavy a her, které jsou dle mého názoru pro děti jedině přínosem. Také se mi líbí komunikace mezi rodiči a učiteli. Dnes
jsem si mj. všimla, že se dcera naučila díky jedné paní učitelce
vyslovovat správně slovo „učitelka“, doposud totiž vyslovovala
slovo „učitetka“. S vyjadřováním určitých slov má ještě problém,
uvědomuji si to, a ačkoliv s ní správnou výslovnost procvičuji,

Společné prohlížení knížek je lékem na všechny smutky
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moc mě těší, že je motivována i někým jiným. Vše má svůj čas
a jsem za ty pomalé, ale pro mě „velké“ krůčky moc ráda;
• věřím, že jak se ještě trochu seznámí s dětskými chorobami,
tak těch zážitků bude mnohem více;
• moc Vám děkuji za možnost se vyjádřit, je moc milé vidět, jak
vám, učitelům, na dětech záleží.
Co říkají děti a co podle nich ve školce děláme:
• měli jsme nakreslit maminku a já jsem nakreslil dinosaura;
• já zavolám paní učitelko Terezko a ona přijde, na židličce mám
svoji značku;
• ten Robinek vždycky říká bonbóny, bonbóny;
• já vždycky to maso tak rozpitvám tím nožem;
• museli jsme si zamknout pusu a já jsem zpíval;
• mami, oni tam mají dinosaura a tam to zmáčkneš a on jede;
• vždycky zvedáme nohy a jedeme na kole;
• těším se na hodné paní učitelky, kamarády a na kroužek;
• zachraňovali jsme pavouka, před paní učitelkou.
A co říkáme na nové děti a rodiče my, učitelky:
Začátek školního roku je výjimečně klidný, děti i rodiče jsou
pohodoví. Je až s podivem, jak nové děti vpluly bez potíží do života
školky. Jsou aktivní, zvídavé, přátelské a spolupracují. Už po třetím
týdnu jsme začali pracovat v centrech aktivit, což je naše forma
organizace vzdělávání a nové děti zvládají činnosti v centrech jen
s malou dopomocí. Všechny děti se téměř samostatně oblékají,
samy se najedí, zvládnou i delší výpravy do lesa a to vše je pro nás
na začátku školního roku opravdu hodně důležité, abychom mohli
dětem připravit pestrý a podnětný program. Velké díky patří všem
rodičům, za to, jak své děti na pobyt ve školce připravili.
Jana Bartošová

MŠ Čeladenská beruška

Holky připravily dobroty v blátivé kuchyni

Kluci jsou pohlceni vláčkodráhou a stavbou nádraží

Při adaptaci pomáhají i zvířátka ze školky

Objevujeme, co všchno máme na zahradě školky

V prvních dnech jsme se seznamovali s prostředím

Komu se nepodaří usnout, zabaví se klidovou činností
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Znamenití lékaři v českých zemích (23)
Filozof, jemuž nebylo v národě našem rovno…
„Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti jsou
a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země
má ve své historii mnoho osobností, patřících
mezi znamenité představitele vědy lékařské.
Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli
v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či
dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky.
Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí.“
Těmito úvodními slovy začínalo každou
středu, počínaje 27. zářím 2017, mé krátké
vyprávění o některém ze „znamenitých lékařů v českých zemích“, rekrutujících se většinou z 16.-20. století. Seriál skončil ve středu
22. ledna 2020 a čtenáři se dočkali celkem
sto jeden a dvaceti příběhů v internetovém
deníku „Neviditelný pes“ Lidových novin.
Samozřejmě, že zde byl perspektivní záměr
vydat ony příběhy jako knihu.
Paradoxně vše uspíšil koronavirus. Lékaři,
sestry a další zdravotníci se postupem času
stali předmětem všeobecné úcty a upřímného obdivu. A současně potřebují více než
kdy jindy naši podporu, bez ohledu na rozdílné názory společnosti, týkající se probíhající
pandemie. A tak nás napadlo vydat tuto knihu
ještě před letošními svátky vánočními a neprodávat ji. Rozdávat. Na znamení úcty k těm,
kteří stojí v čele současného boje s lítým nepřítelem a vpravdě nasazují své životy. Jenže
z čeho tisk zaplatit?
Vyhlásili jsme sbírku. První přišel náš tiskař: „Udělám vstřícnou cenu tisku“. A posléze
jsme vydali výzvu, která oslovila více než třicet
konkrétních osob a dvě obce. Jsou jimi obec
Čeladná a obec Úsilné (Voselno) z jižních Čech.
Jména dárců, kteří s tím souhlasili, jsou zveřejněna v tiráži knihy. Díky nim nebude kniha
prodávána v knihkupectvích, leč bude rozdávána všude tam, kde padne na úrodnou půdu.
Kniha vyšla o loňských Vánocích v nákladu
2 000 ks, v atypickém formátu A5, ve velmi
vkusné grafické úpravě, která je také darem.
Stále je o ni značný zájem, nejen v medicínských kruzích. A přispívat se dá i nadále na
účet číslo 186 745 03 59/0800 (variabilní symbol = datum odeslání bez interpunkce), neboť
značné náklady si vyžádá také poštovné. Na
znamení úcty k dárcům, z nichž mnozí jsou
z Čeladné a z okolí, přetiskneme v několika
pokračováních v Čeladenském zpravodaji vybrané lékařské příběhy, jejichž nositelé jsou
buď z Beskyd, nebo z našeho blízkého moravského kraje, či dokonce z Čeladné.
O knihu si mohou zájemci napsat na adresu
Okrašlovací spolek Rozhledna, Čeladná 42,
739 12 Čeladná. Nebo e-mailem na adresu:
ondrejnikrozhledna@seznam.cz
Petr Anderle
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V roce 1417 se pražská univerzita přihlásila k tzv. „kališnické konfesi“ a byla za
to potrestána papežským zákazem činnosti. Proto měla až do počátku 17. století
pouze jedinou (artistickou) fakultu. To bylo zřejmě také impulsem k tomu, aby
pražský měšťan Jan z Ledče (řečený Reček a někdy též Řeček) věnoval v roce
1438 univerzitě svůj dům v blízkosti tehdejšího kostela sv. Štěpána Menšího
(ten byl v roce 1789 zbořen, dnes stojí na jeho místě dům čp. 315 v ulici Karoliny
Světlé). Vznikla tehdy tzv. Rečkova kolej (Kolej nejsvětější panny Marie domu
Národa českého), určená „pro dvanáct studentů svobodných umění a filozofie
víry podobojí“. Na velkém dvoře této koleje s mnoha pavlačemi pořádali čas od
času studenti různá divadelní představení.
první pitva, která nebyla první
Ovšem představení, které se zde odehrálo o 62 let
později (započalo dne 8. června 1600 a skončilo
13. června 1600), bylo velice neobvyklé. Sledovalo
ho přes tisíc osob (někdy se uvádí i pět tisíc) a šlo
vlastně o první veřejnou pitvu v českých zemích,
kterou provedl anatom a chirurg Ján Jesenský
z Jeseného řečený Jessenius (1566–1621). Plných
pět dní demonstroval vyjmuté orgány z těla
popraveného (oběšeného) muže a jeho končetiny
zbavené kůže. Doktoru Jesseniovi asistoval
známý pražský lékař, profesor Adam Zalužanský
ze Zalužan (1555–1613), lékárník, humanista,
botanik, historik, filozof a univerzitní pedagog.
V 16. století pravděpodobně nejvýznamnější český
vědec evropského formátu. O dvě století později
byl označován za předchůdce Linnéova. Carl
Linné (1707–1778) švédský zakladatel botanické
á zoologické nomenklatury, který Zalužanského
v jedné své práci i citoval. A především
o Zalužanském budiž řeč.
Pro úplnost historických skutečností je třeba
uvést, že nešlo o vůbec první pitvu v našich
zemích, jak se mnohdy v literatuře uvádí. V roce

1555 nařídil magistrát města Litoměřic chirurgu
Jakubu Kamenickému, aby provedl pitvu těla
zemřelé rodičky. A pro poučení přihlíželo pět
místních porodních babek, že aby byly náležitě
doškoleny. Bývali na našich magistrátech
i moudří radní. A o 39 let později, tedy necelých
šest let před Jesseniem, v listopadu 1594, provedl
v Brně pitvu přímo městský radní. Doktor Šimon
Grynaeus pitvu provedl v opuštěném kostelíku sv.
Štěpána pro několik zvídavých studentů.
Adam Zalužanský ze Zalužan studoval v Praze,
ve Wittenbergu a na univerzitě v Helmstedtu
získal lékařské vzdělání. Na pražské univerzitě
přednášel jako profesor řecké literatury, byl
i děkanem a rektorem. Toužil po tom, aby mohl
přednášet studentům medicíny, avšak v té době
byla na pražské univerzitě, jak výše uvedeno,
pouze artistická fakulta. Mimochodem je zajímavé,
že Zalužanský ji ve svých pracích charakterizoval
jako filozofickou, kterýžto název se ujal až
v devatenáctém století. Zalužanský tedy přednášel
řečtinu a celý život usiloval o to, aby byly obnoveny
další fakulty, zejména tedy lékařská. Když se v roce
1594 oženil na základě výjimky, kterou mu slíbili

Foto MUDr. Zálužanského neexistuje... Pouze je jeho jméno na oknech Národního muzea
(82 znamenitých mužů a žen české historie).
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pozorování. Mimochodem – v životopisech Petra
Voka se v lepším případě píše o tom, že byl
„roztomilý prostopášník“. Málokdo zná výrok
přítele a spolupracovníka Adama Zalužanského,
doktora Hubera z Reisenpachu, který v roce
1596 označil Petra Voka jako velikého a předního
toho času milovníka a fedrovatele bylinkářství
v Čechách.

Ve stejné době vydává Adam Zalužanský
zásadní botanické dílo Methodi herbariare
libri tres v němž jako první v Evropě poukazuje na to, že je třeba botaniku striktně
oddělit od medicíny, neboť jde o naprosto
samostatné a na sobě nezávislé disciplíny.
(za výuku řečtiny se nemusel podrobit celibátu,
který platil pro pražské univerzitní profesory),
musel z univerzity odejít. Jeho manželkou se
stala Lidmila, dcera Jana Fontia Kouřimského,
univerzitního profesora hebrejštiny. V té době již
byl nejen známým lékařem a lékárníkem (o jeho
botanických studiích nemluvě), takže se stal
praktickým lékařem na Starém Městě, otevřel si
mimo jiné i vlastní lékárnu a z pověření městské
rady odborně dohlížel na všechny pražské lékárny.
Neboť v roce 1592 vydal Řád Apathekařský, jehož
obecná platnost přetrvávala i v dalších stoletích.
Ve svých dalších lékařských spisech brojil
především proti pověrám.
převrat v pohlaví rostlin
Ve stejné době vydává Adam Zalužanský zásadní
botanické dílo Methodi herbariare libri tres,
v němž jako první v Evropě poukazuje na to, že je
třeba botaniku striktně oddělit od medicíny, neboť
jde o naprosto samostatné a na sobě nezávislé
disciplíny. A navíc uvedl, že rostliny mají pohlaví
a to buď oddělené, nebo smíšené. A to byl takt
trochu převrat, protože ještě v 19. století se proti
samčímu a samičímu pohlaví u rostlin vzpírali
někteří botanikové. A Zalužanský se tak postavil
i proti doktríně největších botanických autorit
antiky a středověku. V době jeho působení na
pražské univerzitě se stal mimo jiné i osobním
lékařem Rudolfa II. a získal řadu přátel v kruzích
šlechtických i teologických. Spřátelil se mimo
jiné i s „posledním Rožmberkem“ Petrem Vokem
z Rožmberka, který byl sám nadšený milovník
přírodních věd. Ten dal u svého letohrádku
Kratochvíle u Netolic vybudovat skleníky, kde
mohl Adam Zalužanský provádět svá botanická

rostliny z jižní afriky
Je téměř neznámo, že český botanik Franz
Willibald Schmidt (1764 Planá u Mariánských
Lázní – 1796 Praha) byl i přes svůj krátký věk
výraznou autoritou (mimořádný profesor botaniky
na pražské univerzitě) a pojmenoval nově objevený
jihoafrický rostlinný rod Zalužanského jménem.
A tak je všude uváděno, že rod Zaluzianskya
je pojmenován na počest českého lékaře
a význačného botanika své doby, jehož spis
Methodi herbariae libri tres (1592) patří
k základním renesančním dílům, které ustanovují
botaniku jako samostatnou vědní disciplínu.
Patří k nim ZALUZIANSKYA ELONGATA: Roste
v Jihoafrické republice v provinciích Eastern
Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng a Mpumalanga,
dále je znám z Lesotha a Svazijska. Stanovištěm
jsou trávníky na mělkých kamenitých půdách,
v nadmořských výškách 450–1800 m. Květy se
otvírají v pozdním odpoledni, voní a jsou opylovány
nočními motýly. ZALUZIANSKYA VILLOSA:
Endemit Jihoafrické republiky, roste v provincii
Western Cape, od zálivu Saldanha Bay po Pearly
Beach. Roste v nezapojené vegetaci na písčitých
půdách, nejčastěji na dunách podél pobřeží,
vystupuje do nadmořských výšek až 200 m. Kvete
v zimě a na jaře.
Vraťme se tedy k oné pitvě v Rečkově koleji,
jejíž uskutečnění je bohužel stále nesprávně
interpretováno. Doktor Jessenius o jejím průběhu
vydal v roce 1601 ve Wittenbergu podrobný spis
(Jana Jesenského z Jeseného historie o pitvě
provedené v Praze roku 1600). Jenže ještě před
pitvou vystoupil doktor Adam Zalužanský ze
Zalužan. Jeho projev je sice již dávno zapomenut,
avšak v historii českého lékařství je výrazným
a světlým bodem. Jeho projev se jmenuje „Řeč
pro anatomii a obnovu veškerého lékařského
studia ve slavném království Českém“. Jessenius
se Zalužanským na pitvu sezvali zástupce církve,
šlechty, magistrátu a jiné význačné osobnosti,
především také proto, aby připomněli, že Praze
schází fakulta lékařská. To bylo hlavním cílem
předvedení pitvy, k níž patří i Zalužanského úvodní
slovo (vyšlo později i tiskem).
Zalužanský uvádí, že i pitva má hodnotu
náboženského úkonu. A rozvádí to. Odkazuje se na
„otce evropské medicíny“ řeckého lékaře Galéna
(129–216), který razil myšlenku, že „dobrý lékař je
zároveň filozofem“. Zcela jednoznačně prohlašuje
anatomii za základ medicíny. Přimlouvá se
za ustanovení pozic domácích městských

a zemských lékařů. Což se později stane. Zásadně
odmítá zapojování lékařů a lékařských studií do
politiky. Jeho řeč je plná citátů z Bible a z dalších
náboženských spisů, připomíná římské a řecké
filozofy, což svědčí o jeho nesmírně širokém
a hlubokém vzdělání. A kriticky se vyjadřuje
k současnému vedení pražské univerzity, jejíž
profesoři se nechtějí dělit o finance a budovy a tak
blokují ustanovení další tří fakult (lékařské, právní
a teologické). Na konci své řeči doktor Zalužanský
uvádí, že v medicíně jde především o to, aby byl
„co nejdelší život zbavený až do posledního kroku
všech nemocí“.
splněný sen až po smrti
V roce 1613 vypukla v Praze znovu morová
epidemie. Doktor Adam Zalužanský ze Zalužan
obětavě léčil nemocné, pokud to tedy šlo. Sám
se bohužel nakazil a 8. prosince 1613 padl za oběť
morové epidemii. Druhý Adam, jeho přítel doktor
Adam Huber Meziříčský (1545-1613), zemřel
v červnu téhož roku na záchvat mrtvice. Zřízení
lékařské fakulty se oba již nedočkali. A za devět let
po jejich smrti, v roce 1622 byl sjednocen zbytek
univerzity s jezuitskou kolejí a v zimě 1623 byla
po dvou stech letech obnovena činnost lékařské
fakulty. Definitivně bylo vše „napraveno“ až v roce
1654 dekretem císaře Ferdinanda III. kdy bylo
spojeno Karolinum a Klementinum do společné
univerzity „Univeritas Carolo-Ferdinandea“ se
čtyřmi fakultami.
V Pamětech akademie pražské je o Zalužanském
toto zápis: Fuit talis philosophus, qualem sua
atestas et nostra natio alterum non tulit. (Byl
filozofem, jemuž nebylo v době jeho i v národě
našem rovna.)
Petr Anderle

Podrobný popis pitvy z pera doktora
Zalužanského
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Inzerce

Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora:

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

Daruji keře malin
2x plodí

Majerová, 608 436 643
Doučím matematiku ZŠ i SŠ, připravím
na přijímací zkoušky i k maturitě.

737 156 985

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

cos@cosas.cz, 733 311 311

Inzerce

Fotografové z Poodří
srdečně zvou na výstavu

Poodří – má láska

Galerie Lara
Beskydské rehabilitační centrum Čeladná

21. října – 30. listopadu 2022
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Křížovka o ceny

Odměna pro luštitele: krásná kniha o historii Čeladné
Tajenka z minulého čísla: VYUŽIJTE SVÉHO VOLEBNÍHO PRÁVA A PŘIJĎTE K VOLBÁM. Knihu získává Eva Babincová. Dnes opět hrajeme o historickou
knihu Petra Anderle. Odpovědi se jménem a adresou posílejte na OÚ Čeladná nebo na e-mail zpravodaj.celadna@seznam.cz.
AUTOR:
-VEWI-
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DRUH
SPÍNAČE

POMŮCKY:
ANIMAT, ARAN, BAGEL,
BATÍN , BL, DSE, EKIPA,
ILOS, KRSEL, OBOJAN,
ORIDA, SAER, SOSOK,
ZAGON,

Informace pro občany

Ordinační hodiny v říjnu
Obvoďák z Čeladné / MUDr. Návrátilová
Je nutné se objednat! Tel.: 558 684 044
Pondělí
injekce		
6:45-7:30
ordinace		
7:30-13:00
Úterý, čtvrtek
odběry, injekce 6:45-7:30
ordinace		
7:30-13:00
Středa
injekce		
13:30-14:00
ordinace		
14:00-18:00

Sanitky:
558 628 882
Záchranná služba:
155

(pouze pro pracující, objednané a akutní stavy)

Zubní ordinace
MUDr. Záškodná MDDr. Schotliová
(724 780 732 nebo 558 684 066)
Po 13:00-19:00
12:00-19:00
Út
7:30-13:00
7:00-14:00
St
8:00-15:00
Čt
7:30-13:00
7:00-14:00
Pá neordinuje
7:00-14:00

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

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

MUDr. Al-Saheb (603 244 551)
Pondělí
7:00-10:00
Úterý
7.00 - 9.30 (pozvaní)
9:30-11:00
(1. a 3. týden v měsíci poradna)
Středa 7:00-10:00 12:00-15:00
Pátek 10:00-12:00 (12-13 pozvaní)

ČIŠTĚNÍ F≈M
vývoz žump a septiků

≈ Revize domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)

DISTEP a.s.

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

Vývoz:
604 282 325

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
a kamerová kontrola potrubí

Revize DČOV:
606 093 947

www.cistenifm.cz

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

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00
12:00 - 17.00
Úterý
7:00 - 11:00
11:30 - 14:30
Středa 8:00 - 11:00
12:00 - 17.00
Čtvrtek pouze po předchozí dohodě
Pátek OÚ pro veřejnost uzavřen
Sekretariát
E-mail: sekretariat@celadna.cz
Telefon: 558 684 008

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

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

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

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

AUTORSKÁ VÝSTAVA LENKY
RZEPKOVÉ

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

gratulujeme k jubileu:

Svobodou
do nitra své duše
6. listopadu 2022 | 15:00
Památník J.Kaluse

říjen

Jiří Kohut
Aloisie Kohutová
Jan Rožnovský
Jiří Glos
Iva Bogdová
Zdeněk Szturc
Jiřina Jarecká
Anna Laboňová

70 let
70 let
70 let
80 let
80 let
85 let
90 let
90 let

SENIOR TAXI
Čeladenský dostavník

737 135 546

Lenka Rzepková, výtvarnice, herečka a spisovatelka, která žila na Čeladné
do svých 19ti let a moc ráda se sem často vrací, aby navštívila rodinu
a načerpala inspiraci pro svou tvorbu. Všude pyšně hlásí, že je holka
z Beskyd a je jí velkým potěšením, že může nyní přijet domů se svou
výstavou “Svobodou do nitra své duše”, kterou vystavila také v centru
Prahy, kde teď žije.
Autorská výstava Lenky Rzepkové "Svobodou do nitra své duše" pojednává
o vnímání svobody v dnešním konzumním světě a každodenním životě.
Zobrazuje svobodu z několika různých úhlů a perspektiv. Součástí
vernisáže jsou obrazy v běžných i nadstandardních velikostech, které jsou
mimo jiné také k zakoupení. Můžete se těšit i na další ukázku z tvorby
Lenky Rzepkové, například její knihu Nikdy nezapomeň, kterou napsala
a také ilustrovala nebo konverzační karetní hru pro celou rodinu. Kniha i
hra bude na místě k zakoupení.
Výstava potrvá od 1.11. do 3.12. 2022 v prostorách galerie Památníku
J.Kaluse na Čeladné, která bude zahájena vernisáží 6.11. 2022 v 15:00
v galerii památníku J.Kaluse. Kromě obrazů se můžete těšit také na krátké
autorské čtení z knihy Nikdy nezapomeň.

Tam i zpět 24 Kč.

Objednávky den předem!

SENIOR TAXI

Aplikaci Obec Čeladná si stáhněte:

„do nemocnic“

776 241 220
1 km = 7,50 Kč

Provozuje SSS Frýdlant n. O.
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Listopadové číslo vyjde 27. 10. 2022
Uzávěrka:

21. 10. 2022

Uzávěrka inzerce:

20. 10. 2022

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

