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                Potravinová sbírka
Potraviny a drogerie pro potřebné se 
bude sbírat v kostele i ve vestibulu OÚ

16, 27   Draci nad obcí
Úžasné podzimní počasí využily děti ze 
školy i školky k oblíbené drakiádě

           Advent je za dveřmi
Tradiční rozsvícení vánoční stromu opět 
v sobotu před první adventní nedělí 
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Čeladenský zpravodaj

VE ŠKOLE
TO ŽIJE
Dopoledne vyučování, 
odpoledne družina 
a kroužky, do toho 
soutěže i divadla... Foto:

Martina Marková
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Slovo StaroSty

vážení spoluobčané,
vymodlené babí léto bylo nad míru vydařené. 
Jednomu by se mohlo zdát, že bylo jako na 
objednávku. Příroda nám k pokochání nabídla 
pestrou paletu barev, které by nenamíchal ani 
takový mistr, jakým byl slovutný renesanční 
velikán Michelangelo. také houbaři nechodili 
v  říjnu z lesa s prázdnou, koše hub a teploty 
charakterizující spíše přelom srpna a září byly 
tím správným zakončováním podzimu, podzimu 
dramatického roku, roku 2022. věřme však, že 
ještě takovéto příjemné teploty přetrvají i  do 
listopadu, i když nepochybně se již i paní zima 
bude chtít také přihlásit o své slovo. Zatím bu-
deme „sobečtí“, ještě má čas.  

vážení spoluobčané, 
17. října proběhlo ustavující zasedání našeho 
obecního zastupitelstva, které tak – věřme, že 
definitivně – ukončilo takřka dvouletou nená-
vistnou, lživou a pomlouvačnou kampaň. Dovo-
luji si poděkovat ještě jednou všem občanům za 
obrovskou podporu, která se v naší obci zvedla 
na podporu moji i paní Golové a věřím, že vás 
nezklameme. 

Na tomto ustavujícím zasedání jsem byl 
zvolen starostou obce, paní věra Golová mís-
tostarostkou a členy rady se stali doktor Milan 
Bajgar, magistra Iveta Magnusková Kubica 
a pan Kamil otava. Předsedou finančního výbo-
ru se stal Ing. Pavel Mikeska a předsedou kont-
rolního výboru Ing. lukáš Bražina. 

v  říjnu se také podařilo vyjednat změny 
v autobusovém jízdním řádu, které začnou pla-
tit již od prosince letošního roku. ve spolupráci 
s rodiči a ředitelkou naší školy se podařilo do-
hodnout spoj, který směrem od Frýdlantu nad 
ostravicí bude přijíždět k hotelu yUra již v 7:50, 
aby se děti mohly dostat včas do školy. Na přání 
mnohých z vás bude opět v neděli ráno vyjíždět 
od pohostinství Kněhyně autobusový spoj po 
7. hodině ranní, abyste se mohli účastnit mší 
svatých v kostele sv. Jana Nepomuckého. 

Děkuji společnosti Koordinátor oDIS a odbo-
ru dopravy Moravskoslezského kraje nejen za 
vstřícnost, ale zejména za rychlost, s jakou byli 
schopni tyto změny zrealizovat. 

Dovoluji si vás také informovat, že pokračují práce 
na zvýšení počtu přechodů v naší obci. Byla také 
dokončena výměna povrchu na víceúčelovém hři-
šti v areálu základní školy a já si dovoluji požádat 
všechny jeho uživatele, aby dbali pokynů, co se 
týče používání vhodné obuvi na tomto povrchu. 

Máte je přehledně umístěny v areálu na tabuli 
a je možno se také dotázat správce Martina 
látala. výměna povrchu nebyla levnou záležitos-
tí a pro udržení záruky proto respektujme těchto 
pokynů a važme si vynaložené investice. Budeme 
ještě opravovat tartanovou dráhu, která místy již 
prosvítá na základní povrch a pokud počasí dovolí, 
stihneme to ještě do začátku zimy. 

vážení spoluobčané, 
ukazuje se, že instalace kamerových systémů 
u hnízd se sběrnými nádobami nebyla vůbec 
marná!!! Můžeme zatím říct, že v kontejnerech 
končí, co tam patří. Kolem kontejnerů je pořá-
dek. od okamžiku instalace se našlo opravdu 
jen pár jedinců, kteří si zřejmě nevšimli, kam 
a jaký odpad může být v kontejnerech, nebo že 
stavební odpad nepatří ani do kontejnerů ani 
vedle nich. Zkrátka děkuji vám, že jsme se nau-
čili vážit si nejen práce našich pracovníků, kteří 
okolí uklízejí, ale naučili jsme se vážit si i vlastní 
kapsy. věřím, že tento nastoupený trend bude 
přínosem pro nás všechny, minimálně v tom, že 
nebudeme nuceni zvedat poplatky za komunál-
ní odpad a nebudeme se stydět za nepořádek 
na těchto sběrných místech, kdykoli kolem nich 
projíždíme. Na druhou stranu se vám všem mu-
sím omluvit za provozovnu avE – Frýdlant nad 
ostravicí, která sváží z obce popelnice, za jejich 
nekvalitně odváděnou práci. Nelze donekoneč-
na omlouvat, i když tomu můžeme rozumět, že 
neustále se střídající řidiči nevyvezou všechny 
popelnice, což nám všem způsobuje potíže.

rodiče a zájemce o cyklistiku prosím, aby zbyst-
řili pozornost. Jak jsem již avizoval, do naší obce 
se trvale nastěhoval cyklistický šampión, skvělý 
člověk Jaroslav Kulhavý, který bude stát u zrodu 
dětského cyklistického oddílu v Čeladné. všech-
ny zájemce prosím, aby svůj zájem deklarovali 
osobně a přinesli na obecní úřad jednoduchou 
předběžnou přihlášku, kde bude jméno, příjme-
ní, věk, telefon a e-mailová adresa. 

vážení spoluobčané, 
naše obec patřila v minulosti také sokolům. rád 
bych proto obnovil léta zavedenou značku Sokol 
Čeladná. Se svými náměty, stejně jako s před-
stavami či návrhy pomoci mne kontaktujte na 
adrese starosta@celadna.cz.   

Říjen byl však i měsícem smutných zpráv. 
rozloučili jsme s takřka 101letou paní Jiřinou 
Fingrovou a dlouholetou vedoucí knihovny a in-
formačního centra paní Karlou Čmielovou. 

Zpravodaj se vám dostane do rukou v době, kdy 
jsme si již připomněli některé významné dny 
měsíce listopadu, na které bychom zapomenout 
nikdy neměli. 

v úterý 1. listopadu jsme si připomněli svátek 
nebo také slavnost všech svatých. v tento den 
si připomínáme všechny svaté, nikoli pouze ty, 
kteří byli oficiálně kanonizováni. většina zá-
padních křesťanů i římskokatolická církev na 
něj navazují 2. listopadem, na který připadá 
Památka zesnulých. vzpomínáme na všechny 
naše blízké zesnulé, lidově řečeno – Dušičky. 
Dušičky jsou svátkem, kdy se římskokatolic-
ká církev modlí za své zemřelé. Navštěvujeme 
hřbitovy, pokládáme květiny a zapalujeme za 
naše „dušičky“ svíce. letošní dušičky tak po 
letech zákazů byly znovu důstojnějšími vzpo-
mínkami na naše zemřelé a blízké, ale také nás 
snad vedly k většímu přemýšlení o hodnotách 
života a našem poslání na tomto světě.  

ve čtvrtek 3. listopadu jsme na místním hřbito-
vě uctili pietní vzpomínkou 78 let, které uplynuly 
od hrdinné smrti Janko Ušiaka, legendárního 
partyzánského velitele 1. československé bri-
gády Jana Žižky z trocnova, a našich spoluob-
čanů Machandera a Winklera, kteří se s dalšími 
obyvateli naší obce stali oběťmi nacistické zvů-
le. letos poprvé se pietní vzpomínky neúčastni-
la paní Miroslava Kaštovská, pamětnice těchto 
tragických události, která nás koncem loňského 
roku navždy opustila. Patří ji důstojné místo na 
našem hřbitově, kde nám ji vedle velitele Jan-
ka Ušiaka a jeho druhů bude navždy připomínat 
pamětní deska. Na uctění památky poslední 
pamětnice bojů za svobodu a naší rodačky jsme 
také v Památníku Josefa Kaluse instalovali pa-
mětní desku s jejím portrétem. Krev prolitá za 
naši svobodu v boji s nacistickými okupanty vám 
nebude nikdy zapomenuta! Pietní vzpomínky se 
účastnili i přátelé z Prlova, zastoupené dlouho-
letým starostou Janem Gargulákem, a po dlou-
hé době znovu i zástupci obce Budiná, rodné 
obce Janka Ušiaka, v čele se svým znovu zvole-
ným starostou Marianom Čerpákom. 

v pátek 11. listopadu si připomeneme Meziná-
rodní den válečných veteránů, který se slaví na 
celém světě. Připomíná nám jedenáctý listopad 
1918, kdy byly ukončeny boje I. světové války 
podepsáním mírové smlouvy mezi Německem 
a Spojenci. Zároveň nám ukazuje, že chuť válčit 
ve světě stále přetrvává. Proto je třeba si toto 
datum připomínat, a také proto, že bychom ne-
měli zapomínat na ty, kteří nasazují své životy 
za uchování míru – válečné veterány. váleční ve-
teráni jsou bohužel na obou stranách barikády. 
Nikdo z těchto lidí si válku nepřál, ale přesto se 
jí musel účastnit a mnozí za mír obětovali i své 
životy. 

ve čtvrtek 17. listopadu vzpomeňme na Meziná-
rodní den studentstva, památku na české stu-
denty, kteří roku 1939 uspořádali demonstraci 
proti Němcům. Dva studenti při ní byli zastřeleni,

Pavol Lukša

zAsTuPITELsTVO

I PřEchODy

Aktuality: FB Obec Čeladná zpravodaj v PDF: www.celadna.cz   zprávy z obce: www.celadna.cz



PotravINovÁ SBÍrKa

v listopadu proběhne 
v Čeladné tradiční sbírka 
potravin a drogerie pro 
potřebné.
„Pomáhat potřebným je 
důležité v každé době, ale 
v dnešní době, kdy naše 
životy ovlivňuje inflace 
a zdražování energií, je to 
ještě mnohem zásadněšjí,  
protože mnoho lidí, napří-
klad samoživitelek s dětmi, 
se dostává do nepříznivé 
ekonomické situace,“ říkají 
za pořadatele sbírky staros-
ta Pavol Lukša 
a farář Mariusz Roszewski.

Darovat můžete veškeré 
trvanlivé potraviny, např.:
•	 konzervy všeho druhu,
•	 polévky (v sáčku, čínské, do 

hrnečku),
•	 luštěniny, těstoviny, rýži,
•	 olej, mouku,
•	 sirupy, džemy, marmelády,
•	 kompoty,
•	 med,
•	 čaje,
•	 cukr, krupičku,
•	 piškoty, sušenky,
•	 dětské výživy,
•	 trvanlivé uzeniny,
•	 cukrovinky pro děti,
•	 bezlepkové potraviny,
•	 drogerii (prací prášky, 

sprchová mýdla, šampony, 
papírové kapesníky, čisticí 
prostředky, pasty a kartáč-
ky, dětské pleny)

KDy SBÍrKa ProBÍHÁ:
3.–25. listopadu 2022

KaM vĚCI NoSIt:
•	 obecní úřad (vestibul)
•	 kostel sv. Jana 

Nepomuckého

o rozdělení potřebným se 
postará Charita Frenštát.

red

Kluci z horní Čeladné
Ve středu 12. října jsem poblahopřál k význam-
nému jubileu pana Jendovi Rožnovskému. Sešla 
se u něj celá rodina a tak jsme si zavzpomínali na 
časy, kdy jsme vyrůstali blízko sebe a pro uchová-
ní této vzpomínky jsme  si udělali foto „kluků 
z Horní Čeladné“.
Jendovi přeji do dalších let vše dobré a hlavně 
pevné zdraví.

Pavol lukša

vEDENÍ oBCE

Starosta Pavol Lukša

Místostarostka Bc. Věra Golová

Radní MUDr. Milan Bajgar

Mgr. Iveta Kubica 
Magnusková

Kamil Otava

FINaNČNÍ výBor

Předseda Ing. Pavel Mikeska

Členové Radka Blažková

Marie Skotnicová

Irena Štefková

KoNtrolNÍ výBor

Předseda Ing. Lukáš Bražina

Členové MUDr. Jiří Kahánek

Jaroslav Kozel

Barbora Pustelníková

Lukáš Vrubel

zastupitelé po volbách
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva se 
uskutečnilo 17. 10. 2022. Zúčastnili se ho všichni zvolení 
zastupitelé, kteří měli na programu hlavně volbu 
starosty a místostarosty, radních a členů výborů. 
Příště se zastupitelé sejdou v úterý 13. 12. 2022 
v 16 hodin v hotelu YURA.                                               red
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Zprávy z obce

následně byly na příkaz Hitlera uzavírány čes-
ké vysoké školy a nahrazeny německými úřady. 
Mnoho studentů bylo také pozatýkáno, uvězněno 
a deportováno do koncentračních táborů. také 
naše novodobá historie vzpomíná na sedmnáctý 
listopad a na demostranci studentů na Národní 
třídě v roce 1989. rozehnání poklidné revoluce 
odstartovalo Sametovou revoluci a změnu spole-
čenských poměrů v naší zemi. I když se ozývají 
hlasy, že revoluce byla ukradena studentům, ne-
zapomínejme, že nejdůležitější v našem životě je 
svoboda a především pak zodpovědnost za sebe 
sama, za své rodiny, za místa, kde žijeme. Proto 
je třeba naši svobodu bránit. Nic cennějšího než 
naše životy, životy našich blízkých a svobodu ne-
máme.

v sobotu 26. listopadu si vás dovoluje společně 
pozvat vedení obce, kulturní komise a duchovní 
správce naší farnosti Mariusz roszewski na ná-
městí, kde v 17 hodin začne tradiční rozsvěcení 
vánočního stromu. K samotnému rozsvěcení vá-
nočního stromu, stejně jako k adventní promluvě 
duchovního správce Mariusze roszewského, do-
jde mezi 18:15 a 18:20. 

vážení občané,
i letos v období od 7. do 25. listopadu se uskuteční 
tradiční potravinová sbírka pro potřebné. letos 
více než kdy jindy je potřeba pomoci těm potřeb-
ným, tedy těm nejchudším a nejzranitelnějším. 
Proto si vás společně s panem farářem Marius-
zem roszewskim dovolujeme vyzvat, umožňuje-
li vám to vaše ekonomická situace, abyste do této 
potravinové sbírky přispěli. o rozdělení potřeb-
ným se postará Charita Frenštát pod radhoštěm. 
Bližší informace ke  sbírce najdete uvnitř tohoto 
čísla zpravodaje i na úřední desce obce. Za vaše 
dary si vám jménem potřebných dovolujeme 
poděkovat. 

vážení spoluobčané, 
přeji vám klidný a pohodový měsíc listopad. 
Přesto, že na nás ze všech stran doléhají ne-
příznivé zprávy, přesto, že nás všechny zřejmě 
nečekají jednoduché časy, věřte mi, že když se 
semkneme, a budeme táhnout za jeden provaz, 
dokážeme je společně přestát.    
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Diskuze

25 let od velkých povodní v ČR 
v letošním roce se v mediích připomínaly velké povodně, které před 25 léty způsobily v Čr velké škody. Pro mne to bylo 
připomenutí, že obec Čeladnou žádám 24 let o protipovodňovou ochranu. Jedná se o výměnu betonových propustí pod 
obecní cestou vodního toku Kolanka, v oblasti valašská cesta. 

Záměrně píši článek až po volbách, abych se 
přesvědčil, jestli mé připomínky na veřejných 
zasedáních některá z politických stran vyslech-
ne a zařadí do svého volebního programu jako 
pozapomenutou protipovodňovou ochranu. 
Žádné podpory jsem se nedočkal, ale zjistil 
jsem, že pan redaktor Tůma si nepamatuje 
jméno starosty, potřebujeme nutně autobus 
pro naše děti, aby je rozvezl do škol mimo obec, 
ale na propust peníze nejsou. Na posledním 
veřejném zasedání obce Čeladná se o problému 
s propustí hovořilo, k tomu se vrátím v další 
časti článku.
Jak to vše začalo
Potok Kolanka přechází přes Valašskou cestu, 
kdysi jako brod, v jeho okolí jsou ještě další dva 
vodní toky, ale ty nejsou na vodu v povodních tak 
vydatné. V letech 1963 se obec rozhodla vodní 
tok vést betonovým potrubím pod cestou a to 
tím nejhorším způsobem – dvě betonové potrubí 
vedle sebe, má to svůj název „brýle“. Tam, kde je 
neudržovaný vodní tok, je tento způsob vražedný. 
To uvidíte jen na Čeladné. Všechny tři vodní toky 
byly takto vpraveny pod cesty a to Kolanka, vodní 
tok na křižovatce u pana Bartoňka a u bývalých 
srubů NHKG. 

Na jednom polistopadovém zasedání jsem 
se zmínil o výměně propustě, vedení obce se 
obrátilo na opozici: „Vidíte, co jste nám tady ne-
chali?“ A hle, vydrželo nám to až do roku 2022. 
Poněkud nám nakynula cena z 250.000 Kč na 
rovný 1.000.000 Kč. Tím, že se zvolil nevhodný 
typ propustku, jsme se stali nedobrovolnými 
udržovateli propustě v době povodní. 
První žádost jsem zaslal 22. 1. 1998, další 28. 1. 
1999. Odpověď: „Nejsou peníze.“ Po roce 2000 
byly velké povodně, které poškodily železniční 
trať, a to vedlo k vypracování projektu na ochranu 
železnice. Požádal jsem Lesy ČR, zda by mi 
mohly vložit do projektu hodnocení stávajícího 
propustku.  Budu citovat z projektu. „Uvedený 

propust je součástí místní komunikace, která 
prochází zde pomístnou zástavbou obce Čeladná 
a je tedy vlastnictvím této obce. V tomto záměru 
stavby je Obecní úřad upozorňován na nutnost 
jeho rekonstrukce, z důvodu jeho nedostačující 
průtočnosti a nevhodnosti profilu pro průchod 
splavenin a plavenin, dvojitý propust brýle jako 
překážka pro zachycování plovoucích předmětů.“ 
Propust nebyla zahrnuta do rozpočtu projektu 
a mohla být kdykoliv vyměněna. Vše nasvědčo-
valo, že projekt Kolanka se uskuteční. Dva roky 
čekání a nic. Zaslal jsem dopis na Správu toku 
– oblast Povodí Odry, kdy se projekt uskuteční. 
Doslovná odpověď: „K realizaci nedošlo z důvodů 
přednostního odstraňování vzniklých povodňo-
vých škod na vodních tocích, které byly způsobeny 
v intravilánech obcí, kde došlo k ohrožení majet-
ku ve vlastnictví státu atd.“ 

Když bylo jisté, že vodní tok nebude stabilizo-
ván, zaslal jsem obci žádost o výměnu propustě 
s již popsaných důvodu. Odpověď: „Obec nebude 
tuto výměnu provádět do doby, než dojde k úpra-
vě toku, jinak jsou to vyhozené peníze.“ Opakuji, 
výměna propusti nebyla vázána projektem. 

V roce 2015 umožnil stát podat obcím, 
městům, soukromým osobám protipovodňová 
opatření. Byla to příležitost napravit neusku-
tečněný projekt nebo nějaké úpravy toku, aby 
se zamezilo vymílání a ještě větší destabilizaci 
toku. 22. 6. 2015 jsem zaslal na Lesy ČR – správ-
ce toku podnět na omezení povodní, případně 
obnovu projektu Kolanka. Po schůzce s pracov-
níkem Správy toku jsem byl ubezpečen, že bude 
snaha napravit nějakým způsobem neprovedení 
projektu Kolanka. Bohužel jsem obdržel dopis, 
kde bylo Lesy České republiky sděleno, že jsou 
připraveny s obcí na řešení protipovodňové 
ochrany daného území spolupracovat, stav pro-
pustku měl být řešen samostatně v rámci mož-
ností obce. Opět nic, jen jsem dostal potvrzeno: 
„Výměna propusti nebyla vázaná projektem.“ 

V této době byla provedena úprava vodního toku 
u bývalého NHKG i s výměnou propustě zvané 
brýle, peníze se prostě našly. V dalších letech 
to byly klasické sliby, na tebe jsme zapomněli, 
do voleb a opět do voleb. Když jsem nenašel ani 
v novém protipovodňovém plánu problémovou 
propust, aby v době povodní byla hlídaná, došla 
mi trpělivost. Přitom obec se zavázala dne 29. 
11. 2010 ve spolupráci se  SDH zajišťovat údržbu 
a pročištění stávající propustě. K poslednímu 
zasedání obce – propustek se nemůže vyměnit, 
protože tam možná povede vodovod. Lesy ČR 
nás dvakrát nepustí přes vodní tok. Budu se 
opakovat: Sdělení Lesů ČR ze dne 12. 10. 2015, 
že stav propusku měl být řešen samostatně 
v rámci obce. Vodní tok je povodněmi devastován 
tak, že výměna propustě a převedení vodovodu 
mu zpevní břehy, ne že ho zničí, není co zničit. 

Pokud není na papíře zamítnutí, nemá cenu 
o tom spekulovat. Výmluv Lesů ČR a obce už mám 
dost. Jsem z toho úplně deprimovaný a vyvodil 
jsem z toho tyto důsledky. Skončí hlídaní propustě, 
v případě jejího zablokování bude položena 
protipovodňová stěna na Valašskou cestu a tím 
zablokován průjezd do doby, než bude průchod 
propustě volný. V případě poškození zástavby 
bude článek použit jako doplňkový dokument 
k ostatní korespondenci k vymáhání uhrazení 
škod. Jestli jste vydrželi dočíst článek až do 
konce, děkuji za čas, který jste tomu věnovali. 

Petr adamiš

DĚKuJEME
Děkujeme za důvěru spoluobčanům 
Čeladné, kterou nám vyslovili v letošních 
komunálních volbách. Jsme rádi, že právě 
díky občanům Čeladné jsme získali man-
dát, se kterým můžeme zasednout společ-
ně s dalšími 13 zastupiteli za společný stůl. 
Poděkování patří všem našim kamarádům, 
kteří se nebáli jít do toho společně s námi 
a hlavně jejich rodinám. Nebylo vůbec 
jednoduché za pár měsíců přesvědčit 
spoluobčany, že Čeladná potřebuje do 
svého vedení nové lidi, kteří nejsou zatížení 
politickou minulostí. Vnímáme to jako velký 
úspěch. Naše profesionálně vedená pozi-
tivní kampaň ukázala všem spoluobčanům, 
že to jde se chovat slušně a s respektem. 
V tomto duchu budeme pokračovat i nadá-
le, i nadále budeme poctivě a slušně 

s odborností přistupovat k problémům, 
které je třeba na Čeladné řešit.

Jsme rádi, že požadavky od občanů se nám 
podařilo zakomponovat do volební kampa-
ně způsobem, který oslovil i ostatní volební 
strany. Chválíme tímto nového starostu 
Pavola Lukšu, že chápe otevřenost radnice. 
Informování občanů o výsledku ustavující-
ho zastupitelstva hned následující den je 
prvním krůčkem v této myšlence. Věříme, 
že takto bude postupovat i nadále, rádi mu 
budeme v tomto pomáhat.

Bohužel musíme zároveň konstatovat, že 
jsou věci, které se nám nelíbí, a to hned na 
prvním zasedání nového zastupitelstva. 
Každá obec na svém prvním zasedání volí 

i kontrolní a finanční výbor. Tato povinnost 
je záměrně zakotvena v Zákoně o obcích, 
aby byla zajištěna kontrola činnosti obce. 
Je proto rozumné a ve většině obcích Česka 
akceptováno, aby v těchto výborech zasedli 
zástupci opozice nebo případně odborně 
erudovaní zástupci veřejnosti. Na Čeladné 
tak tomu bohužel není. Proč? Odpověď 
necháme na vás. Za nás je to jednoznačně 
špatně, toto podporovat nebudeme.

Nebudeme se bát otevřeně postavit 
za všechny rozumné věci, které je třeba 
na Čeladné prosadit. Nebojte se nás proto 
oslovit osobně nebo na níže uvedených 
kontaktech.
Vaši noví zastupitelé

oldřich Uher, olin@oFBeskydy.cz
Jiří Švrček, Jirka@oFBeskydy.cz

NÁZory ZaStUPItElů
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Zprávy z obce

„My vám klacky pod nohy házet nebudeme,“ jsou 
slova při opouštění ustavujícího zastupitelstva 
obce Čeladná z úst zastupitele Uhra. Všichni obča-
né si jistě všimli, že od 1. dubna letošního roku má 
i naše obec svůj FB profil a tam se lidé dozvídají, 
že je například zastupitelstvo či jiné události, takže 
s otevřeností radnice to má pramálo společného. 
Chválit nás za to, že stejně jako jindy od onoho dub-
na to mají lidé ve veřejném prostoru druhý den po 
akci je stejně inteligentní, jako chválit psa za to, že 
žere maso. Otevřenost je přeci jen někde jinde. 

Bulet nad tím, že opozice není ve výborech, 
je však velmi úsměvná. Nikdo na ustavujícím 
zastupitelstvu nebránil těmto dvěma zastupi-
telům, aby navrhli jeden druhého do některého 
z výborů. Nestalo se. S humorem zřejmě vlast-
ním jen zastupiteli Švrčkovi se tento rozhodl 
změnit navržené zastupitele a občany do výbo-
ru. Když totiž předsedající oznámil, kdo ze zá-
kona nemůže být členem výboru, tedy starosta, 

místostarosta či radní, účetní či tajemník, tak při 
volbě kontrolního výboru se rozhodne za člen-
ku výboru navrhnout jednoho z radních.  Zákon 
o obcích rozhodně neukládá, že pos-
ty předsedů finančního a kontrolního vý-
boru obsadí zástupci opozice. Všeobecnou 
zvyklostí naopak je, že zastupitelé do těchto dů-
ležitých funkcí volí uznávané osobnosti, na které 
je spolehnutí, a ne ty, kteří se snaží obec poško-
dit (například podáváním trestních oznámení). 

Staronový předseda finančního výboru Pavel 
Mikeska je expertem na slovo vzatým, což doka-
zuje jeho dlouhodobé a úspěšné působení v čele 
tohoto výboru. Jsme přesvědčeni, že je to ten nej-
lepší „hlídač“ obecních financí.

Stejně tak je podle nás mužem na svém místě 
jako předseda kontrolního výboru Lukáš Bražina, 
který už v zastupitelstvu zodpovědně pracoval 
v minulém volebním období a v letošních volbách 
získal přes 800 hlasů, což je zhruba čtyřnásobně 

více než pánové Švrček a Uher.
Jistě jste zaznamenali naše vyjádření po volbách, 

že jsme tu, koneckonců jako vždy, pro všechny voliče, 
občany naší obce. Některé strany přišly ve volbách 
o své zastoupení v zastupitelstvu, jiní neměli tolik hla-
sů, s kolika před volbami počítali, ale jedno zůstane 
pro staronové vedení nezměněno: Všichni jsme obča-
né Čeladné a tak tomu bude i po letošních komunál-
ních volbách, bez ohledu na něčí chuť a touhy. 
Jakkoli můžeme chápat touhu ovlivňovat obec 
alespoň ve výborech, na Čeladné to vypadá, že 
tomu tak není. Přitom stačilo málo. Místo klade-
ní otázek, „PROČ“, zkrátka jen někoho na usta-
vujícím zastupitelstvu navrhnout a nechat o něm 
hlasovat. K tomu není co dodávat, snad jen to, že 
práce v zastupitelstvu a výborech je o zodpověd-
nějším přístupu k věcem veřejným. Průprava 
v podávání trestních oznámení nebo jen vyvěšo-
vani billboardů na to zkrátka nemusí stačit. 

Pavol lukša a věra Golová

zemřela paní Karla Čmielová. Vzpomínáme a děkujeme
Dne 22. 10. 2022 zemřela paní Karla Čmielová. Jistě ji všichni dobře známe z let, kdy pracovala jako knihovnice 
v naší obecní knihovně. 

Plný provoz knihovny byl zahájen v roce 
1996 a od té doby až do svého odchodu do 
důchodu pracovala jako vedoucí. Později se 
činnost knihovny přestěhováním do nových 
prostor na náměstí rozšířila o informační 

centrum, kdy vlastně můžeme bez nadsáz-
ky říci, že právě ona informační centrum 
v naší obci rozjížděla. Paní Čmielovou si 
můžeme pamatovat jako vždy klidnou, vy-
rovnanou, trpělivou a chápající osobnost. 

Nečekaná zpráva o její smrti nás všechny 
zaskočila a hluboce zasáhla. Budeme na 
ni s láskou a úctou vzpomínat a také ji 
chceme vyslovit poděkování za činnost, 
kterou v rámci obce vykonávala. 

vedení obce

z rozhovoru s Karlou Čmielovou pro Čz (únor 2015)

tradiční otázka: Jste Čeladenská rodačka?
Já jsem se tady narodila a prvních pět let i žila, ale potom jsme se odstěhova-
li do Ostravy. Vrátila jsem se až v dospělosti, když už jsem měla vlastní děti. 
Nedokázala jsem si představit lepší místo, kde by měly vyrůstat. 

to na vás Čeladná tak zapůsobila už jako na malou holku?
Těch prvních pět let bylo asi pro mě hodně důležitých. Většinou jsme běhaly 
venku, v lese, měly jsme volnost. To bylo něco jiného než betonová džungle 
v Ostravě, proto mě to vždy táhlo zpátky.

Jak jste se jako vystudo-
vaná strojařka dostala 
ke knihám?
V Ostravě jsem praco-
vala ve Stavoprojektu, 
z Čeladné jsem jezdila 
nejdříve do frenštátského 
MEZu a pak do Frýdlantu 
do Ostroje, ale nemůžu 
říct, že bych si k technice 
našla nějaký vztah. Ale 
pořád jsem se věnovala 
svému koníčku – kni-
hám. Působila jsem jako 
dobrovolná knihovnice 
v Místní lidové knihov-
ně v Čeladné a když se 
roku 2002 obec rozhodla 
knihovnu zprofesionali-
zovat, tak se můj koníček 
stal i mým zaměstnáním.

Paní Knihovnice, děkujeme…

Žijeme v uspěchané době, kdy mnoho z nás jakoby 
zapomnělo, že kromě všudypřítomných mobilů, počí-
tačů, sociálních sítí… stále existují i jiné „kratochvilné“ 
pomůcky. Ano, mám na mysli knihy. Ty skutečně 
nikdy nezradí a jsou našimi přáteli, i když my se 
s nimi třeba právě přátelit nechceme…

Na našem náměstí je již několik let krásné a stále 
se vylepšující Informační centrum Čeladná. Kdysi 
původně knihovna, která se zde přemístila z požární 
zbrojnice a následně z „domečku“ vedle mateřské 
školy (dnešní Krtečkovy). Tam před mnoha lety vystří-
dala paní Karla Čmielová pana učitele Leixnera 
a začala půjčovat knihy… Rukama jí prošly stovky 
knih, čtenářských průkazek. Mnozí malí čtenáři u ní 
začínali objevovat kouzlo knih a dnes se snaží – už 
dávno dospělí – toto kouzlo předávat dál…

Naší škole vždy vyšla vstříc a ochotně pro naše žáky 
připravila besedy či jiné programy. Ať to bylo pro 
menší či starší žáky. 

Paní Knihovnice, jsme zaskočeni a smutní, že už Vás 
vůbec nebudeme vídat! Děkujeme Vám za všechny 
čtenáře a zároveň Vám přejeme i v tom knižním nebi 
mnoho spokojených čtenářů!

za ZŠ Čeladná lenka Mikesková

rEaKCE vEDENÍ oBCE
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Náhradní rodinná péče

DÁT DĚTEM RODINu (1)

Během letních prázdnin odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Frýdlantu nad ostravicí postupně veřejnosti 
představil osm dílů videospotů s názvem Dokázali změnit svět – aspoň některým dětem, ve kterých „naši“ pěstouni 
vyprávěli o svých zkušenostech při péči o děti. Do videospotů se však celé jejich povídání nemohlo vejít. Proto je 
čtenářům nabídneme v sérii rozhovorů s jednotlivými pěstouny. 

Pěstounka Pavlína Červenková: Máme teď větší rodinu   
Co vás na myšlenku stát se pěstounem přivedlo a proč jste se 
rozhodli vychovávat dítě jiných rodičů?
O pěstounské péči jsme velmi dlouho uvažovali. Podnětem bylo asi 
to, že naši známí jsou také pěstouni. A když naše vlastní děti odrost-
ly, tak jsme se s manželem rozhodli, že bychom dali domov ještě 
nějakému dalšímu dítěti nebo dětem.  

Jaké to bylo podat si žádost a projít posuzováním, zaškolit se na 
pěstouna?
Připadalo nám to zdlouhavé – než jsme vyplnili všechny ty papíry 
k žádosti a prošli si posuzováním… Ale bylo to také velmi zajímavé, 
protože jsme se dozvěděli hodně nových informací a seznámili se 
s dalšími pěstouny. 

Pamatujete si první seznámení s vaším pěstounským dítětem?
Tak na to člověk nezapomene! To je taková událost, na kterou se 
vzpomíná ještě po mnoha letech. Setkali jsme se s malou holčičkou, 
kterou jsme předtím viděli jen na fotce. Vidět ji v reálu je prostě něco 
jiného. Člověk má úplně jiné pocity – vidí malé dítě, které má být 
vaše. Má z toho takové rozechvělé pocity.  

Co se změnilo příchodem dítěte do vaší rodiny, jak se chovalo dítě 
a jak vy?
Změnilo se toho celkem hodně. Vlastně jsme se s manželem 
vrátili do svých mladších let. Začali jsme zase nakupovat dětskou 
postýlku, kočárek, hračky… Vrátili jsme se do let, kdy jsme byli 
mladí. Jaký to byl pocit? Bylo to, jako bychom byli zpátky v době, kdy 
jsme měli vlastní děti. Vzpomínáme na to jako na takové radostné 
období, plné očekávání.  

Jaké to je nyní, když už dlouho tvoříte jednu rodinu?
Je to jako v každé jiné rodině. Máme spolu spoustu různých hezkých 
zážitků. Řešíme různé situace, někdy nějaké problémy. Prostě jako 
v každé jiné rodině, kde jsou děti. Je to úplně stejné.

Jak vnímají přijaté dítě vaše děti, širší rodina?
Naše děti vzaly přijaté děti velmi dobře. Od začátku je berou jako 
sestřičky, jako mladší sourozence. I širší rodina děti přijala velmi 
dobře. Děti mají další babičky a dědečky. Stýkáme se s celou ro-
dinou i s přijatými dětmi, pořádáme různé rodinné oslavy… Máme 
prostě takovou větší rodinu.

Pomáhá vám při výkonu pěstounské péče někdo? Máte se na 
koho obrátit, když potřebujete poradit?
Určitě ano. Máme podporu jak naší doprovázející organizace, tak 
i naší paní sociální pracovnice, na kterou se můžeme kdykoliv 
obrátit. Také si vyměňujeme různé názory a problémy řešíme 
s dalšími pěstouny, se kterými jsme se seznámili. Máme mezi 
pěstouny spoustu známých a kamarádů, tak se můžeme poradit 
i v rámci takové naší velké pěstounské rodiny.  

Co byste vzkázala všem, kteří o myšlence stát se pěstounem 
uvažují?
Vzkázala bych, aby neváhali a aby navštívili svoji sociální pracovnici. 
Tam se dozvědí plno nových informací a mohou se tam na všechno, 
co je zajímá, zeptat. Aby do toho šli, protože těch dětí, které potře-
bují rodinu, je opravdu hodně a stojí to za to. Dát dětem rodinu – to 
má velký smysl.

Kateřina Illésová

Kde jinde by mělo dítě vyrůstat než v rodině? Pro děti, které nemají 
vlastní funkční rodinu, hledáme rodinu náhradní. Staňte se pěstouny! 

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



Beskyde, Beskyde 2022
Jiří Kapsa

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide, černooký bača pro důchod si kráča,
černooký bača pro důchod si kráča.

Ej bačo, bačo náš, kolik ti přidali, bo všecko zdražuje, ať nejsi v zadeli,
bo všecko zdražuje, ať nejsi v zadeli.

Moc teho nebylo, jenom pár drobňáků, na benzín nebude, pojedu ve vlaku,
na benzín nebude, pojedu ve vlaku.

Ej bačo, bačo náš, maličký důchod máš, čím břucho naplníš, když na maso nemáš,
čím břucho naplníš, když na maso nemáš.

Já nemám na maso, ale mám zahradu, na tej sa napasu, nebudu o hladu,
na tej sa napasu, nebudu o hladu.

Až vodu ohřeješ, a pak si zatopíš, na účtě zbude prd, potem sa podivíš,
na účtě zbude prd, potem sa podivíš.

Divit sa nebudu, já plynem netopím, za polem roste les, polénko zapálím,
za polem roste les, polénko zapálím.

A jak si posvítíš, nahřeješ fritézu, na dluh ti nedajú potvory od ČEZu,
na dluh ti nedajú potvory od ČEZu.

Všeci se starajú o moju chudobu, elektriku nemám, chvála panu Bohu,
elektriku nemám, chvála panu Bohu.

Však já si poradím, až bude nejhůře, papíry vyplním, Fiala pomůže,
papíry vyplním, Fiala pomůže.
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Pozvánky

Památník Josefa Kaluse

lIStoPaD

Úterý – neděle        9:00–15:00

Skupinové prohlídky mimo 

návštěvní dobu: 739 219 838

 vstupné 20 Kč

Svobodou 

do nitra své duše

AUTORSKÁ VÝSTAVA LENKY
RZEPKOVÉ

6. listopadu 2022 | 15:00 
Památník J.Kaluse  

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. 

LENKA  RZEPKOVÁ

J A K  J E  DŮ L EŽ I T É  B Ý T
S Á M  S O B Ě  P A R ŤÁ K E M ?

15.listopadu 2022 | Úterý 17:00

Kn ihovna  a  i n formačn í  cen t rum
Če ladná  na  námě s t í

zve na přednášku

O malování, herectví, psaní, cestování 
i o pěších poutích

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

VERNIsÁŽ

VýsTAVA V PAMÁTNíKu JOsEFA KALusE

od 1. 11. do 3. 12. 2022



8

rozhovor

Radka a Jarek nabízí „světlo a vůni z Beskyd“:

Jak v Čeladné vznikají voňavé svíčky bez chemie?

Nevšední příběh čeladenské rodačky radky Blažkové a jejího partnera Jaroslava Kelnara začal 
úplně obyčejně: Před rokem se na procházce Beskydami rozhodli, že začnou vyrábět svíčky. 
Ze skutečného vosku a s přírodní vůní, ne z ropy a dalších chemických produktů, jaké se běžně 
prodávají v marketech. Po dvanácti měsících usilovné práce jejich rodinná firma, která je zároveň 
společnou radostí, startuje. Na začátku listopadu spustili web a e-shop na adrese hypnosia.cz a těší 
se na první objednávky. a věří, že svými svíčkami provoní nejen Čeladnou.

Jak jste na nápad vyrábět svíčky přišli?
Jarek: Byli jsme s dětmi na víkend u ro-
dičů v Rybí, odkud pocházím. Po návratu 
z procházky, kde to v lese krásně vonělo, 
si Radka zapálila svíčku doma, aby trochu 
provoněla pokoj.
radka: Voněla krásně, ale v tu chvíli mi 
proběhlo hlavou, co jsem pár dní před tím 
četla. Že svíčky, které kupujeme ve velkých 
marketech, se vyrábějí z parafínu neboli 
z ropného kalu. Ani vůně není přírodní, je to 
parfém uměle vytvořený v laboratoři, stejně 
jako barva svíčky. Dohromady to při hoře-
ní vytváří docela solidní chemický koktejl. 
Když jsem to nevěděla, bylo to v pohodě. Ale 
když jsem se o to začala zajímat, najednou 
jsem neměla chuť takové svíčky doma pou-
žívat. Ale byl to zvyk, voňavé svíčky jsme si 
zapalovali skoro každý den. A v tu chvíli nám 
snad oběma najednou blesklo hlavou, že si 
budeme svíčky vyrábět sami.
Jarek: Vidím to jako dnes. Ty jsi šla uspat 
děti a já se vrátil ven pro březové dřevo. 
Snažím se hodně žít s přírodou, třeba oheň 
rozdělávám pomocí březové kůry, tak jsem 
si říkal: To je jednoduché, knoty z březové-
ho dřeva budou určitě fungovat. Hned jsem 
vyrobil knot z břízy – samozřejmě nehořel. 

ale nápad zůstal.
Jarek: Jasně, hned nás to chytlo a už ne-
pustilo. Den za dnem jsme pak poznávali, 
že nemůžeme být tak naivní, ale musíme si 
všechno dobře promyslet a připravit. Další 
debaty nás totiž dovedly k tomu, že zku-
síme svíčky vyrábět nejenom sami pro 
sebe, ale i na prodej.
radka: Ta myšlenka mě nadchla. 
Těšila jsem se, že by se svíčky mohly 
stát příjemným odreagováním při po-
kračování mé mateřské, zrovna jsem 
byla podruhé těhotná.

Čím jste začali?
radka: Jarek začal obrážet čeladenské 
kavárny (směje se) a domluvil se, že nám 
budou sbírat láhve od vína. Usmysleli 

jsme si, že naše svíčky budou nejen z přírod-
ního materiálu, ale zároveň co nejvíce šetrné 
k přírodě. A to byl první krok – použít na je-
jich výrobu lahve od vína, které by se jinak 
vyhodily.
Jarek: Hodně nám pomohli tady v kavárně 
Zelenkava na náměstí (kde tento rozhovor 
vznikal, pozn. autora), v Kovárně a taky na 
Laře, moc všem děkujeme. Do sběru lahví 
jsem byl tak zapálený, že… 
radka: To radši ani neříkej…
Jarek: Já to řeknu. Dokonce jsem vybíral 
i kontejnery. Po kavárnách jsem jezdil v ne-
děli večer, když měli nejvíce lahví, a když už 
byla tma, napadlo mě přibrzdit u kontejnerů 
se skleněným odpadem (směje se).

JaK SE vyrÁBÍ SvÍČKa

takže se váš dům postupně plnil lahvemi 
od vína. Ke svíčce je ale pořád daleká 
cesta…
Jarek: Původně jsme si z nich sklenice na 
svíčky začali vyrábět sami, ale to bylo hroz-
ně náročné. V domácích podmínkách je to 
bez nějakých sofistikovaných zařízení hodně 
technologicky obtížné. Samozřejmě se to dá 
– lahev musíš naříznout, pak zahřát, prudce 
zchladit a ona pak praskne. Ale nepraskne 
vždycky přesně, takže vzniká hodně odpadu 
a zabere to spoustu času. Profesionálové to 
umí stoprocentně, tak jsme to nechali na nich 
a poslali láhve do skláren v Železném Brodě, 
kde nám z nich vyrobili krásné skleničky.

Co do těch skleniček dáváte, aby to hořelo 
a vonělo? a jak je plníte?
Jarek: Základ je vosk, potom samozřejmě 
esenciální olej a knot. Ten si vyrábíme sami. 
Každý knot rozhoří nějaký průměr svíčky, 
větší nebo menší, takže se náš byt promě-
nil v testovací laboratoř. Některý knot hořel 
víc, než jsme potřebovali, jiný naopak méně, 
některé moc čoudily, že vůbec nešla cítit 
esence.

Prozradíte i nějaké detaily?
Jarek: Abych to upřesnil – knot nevyrábíme, 
ale kompletujeme. Koupím si motouz kno-
tu, mám k tomu potřebné plíšky a všechno 
dávám dohromady. Nejdříve je třeba přile-
pit ho na dno skleničky, přesně do středu. 
Pak se podle přesně daných teplot ve vodní 
lázni roztaví vosk, při určité teplotě se při-
míchá vůně a pak přichází samotné nalívání 
do sklenice. To je dost velká alchymie, pro-
tože té hmoty je tam hodně a nesmí rychle 
vychladnout.
radka: Aby si to člověk dokázal představit 
– do skleničky lijeme vosk speciálním trych-
týřem. Výsledkem musí být dokonale hladký 
povrch.

MÍSto ParaFÍNU SoJový voSK

Říkali jste, že základem je vosk. 
ten berete kde?
Jarek: Existuje spousta druhů rostlinných 
vosků, třeba kokosový, řepkový, palmový… 

My používáme vosk ze sojových bobů. 
Ten nám byl nejsympatičtější – je 
opravdu přírodní, hoří čistě a asi dva-
krát déle než svíčka z parafínu.  Vosk 
si kupujeme ve velkém, jsou to takové 
velké bílé vločky. Dobře se s nimi pra-
cuje, člověk není ulepený…

Jaké do vosku přimícháváte vůně? 
radka: Jako vůně používáme esen-
ciální oleje, které se už od pradávna 
používají k aromaterapii, mají ověřené 
účinky na nervovou soustavu. Když 

Svíčky, které kupujeme ve velkých 
marketech, se vyrábějí z parafínu 
neboli z ropného kalu. Ani vůně 
není přírodní, je to parfém uměle 
vytvořený v laboratoři, stejně 
jako barva svíčky. Dohromady to 
při hoření vytváří docela solidní 
chemický koktejl. 
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máš obyčejnou vonnou svíčku, která má 
vůni z vyrobeného parfému, tak to člověku 
žádný pozitivní účinek nepřináší. To je ten 
benefit, proč esenciální oleje používáme. 
Jarek: Vůně máme zatím tři – citróno-
vou trávu, ta má na etiketě obrázek vlka, 
meduňku bergamot se sovou a levanduli 
s obrázkem medvěda.
radka: Oleje nám ve velkém dodává česká 
firma. Má ke každému produktu takzvaný 
bezpečnostní certifikát, takže víme, jak olej 
vznikl, jestli parní destilací nebo lisováním 
za studena, ze kterých částí rostlinek, v jaké 
zemi ty byliny vyrostly…
Jarek: Jsou to opravdu vůně, které se dají 
získat z rostlin. V marketech si můžete kou-
pit svíčku s vůní jablka, právě ty jsme měli 
hodně rádi, ale pak jsme zjistili, že z jablka, 
z malin nebo z jahod se vůně získat nedá. 
To je namíchaná chemie, která s přírodou 
nemá nic společného.

Zaujaly mě obrázky, které zmínil Jarda. 
Kde jste k nim přišli?
radka: Společně jsme vybrali zvířata 
jako symbol Beskyd, kde svíčky vznikají.  
Ilustrace máme od slovinské výtvarnice, 
kterou jsme objevili na speciálním webu, 
kde si můžeš koupit různé obrázky – její 
kresby se nám líbily a rychle jsme se do-
hodli. Máme od ní i jiné motivy, které chce-
me použít na další produkty. A zároveň začí-
náme spolupracovat s místní výtvarnicí.
Jarek: Co se dá sehnat v okolí, to bereme.
Třeba pytlíček na svíčku je od paní 
z Frýdlantu, z Janovic, která je šije doma. 
Ale všechno samozřejmě v regionu sehnat 
nejde, sojové plantáže tady nemáme. Ale 

třeba včelí vosk, který teď začínáme testo-
vat do čajových svíček, máme od včelaře 
z Libhoště.

výroBNÍ KrIZE

Jak to u vás v začátcích vypadalo? radka 
byla těsně před porodem, Jarda domů 
navezl spoustu lahví od vína, objednali jste 
si pytle s vločkami sojového vosku…
Jarek: Než vznikla první svíčka, byl to straš-
ně dlouhý proces.
radka: Jarda pracuje jako testovací inže-
nýr. V práci testuje automobilové sedačky 
a u nás doma testoval svíčky. Měl všude 
vzorky, očíslované skleničky, a pořád tes-
toval. Dlouho se nám to nedařilo, do toho 
přišel porod, dvě malé děti, bylo toho moc. 
Přišly chvíle, kdy mě to už nebavilo, člověk 
z toho byl frustrovaný. Ale pak jsem si 
vždycky řekla: Musíme to zvládnout!
Jarek: Nakonec se nám podařilo všechny 
nástrahy překonat a asi po třech měsících 
jsme vyrobili první svíčku, která dobře ho-
řela, krásně voněla a nečmoudila. 
radka: V tu chvíli jsme byli strašně šťastní. 
Nakoplo nás to a jeli jsme dál. Vzpomínám 
si, jak jsem z porodnice řešila etikety, vola-
la do tiskárny, do grafického studia. Hrozně 
mě to baví, do práce se nemusím nutit, tak-
že když prťata usnou, tak jedu. 

Pamatujete si, kdo byl váš první zákazník?
radka: První svíčku jsme prodali paní ře-
ditelce do školy, když jsem šla domlouvat 
focení propagačních materiálů a zeptat se, 
jestli můžeme využít jejich krásnou novou 
cvičnou kuchyňku. Přišla jsem domů a od 

dveří nadšeně zavolala: Jardo, prodali jsme 
první svíčku!
Jarek: To bylo na začátku září, kdy se celý 
proces poprvé uzavřel. Poprvé jsem vytvořil 
fakturu, daňový doklad a měl dobrý pocit, že 
to funguje.

a teď prodej oficiálně zahajujete, právě 
jste spustili e-shop.
Jarek: Původně jsme o prodeji přes inter-
net neuvažovali. Pak jsme si ale uvědomili, 
že si naši svíčku může koupit třeba turista, 
který do Čeladné přijede z druhého konce 
republiky. A my mu chceme dát šanci – 
pokud s ní bude spokojený – aby si mohl 
objednat další.
radka: Hodně nám v tom pomohli odborní-
ci v kurzu Podnikni to!, který pořádala MAS 
Frýdlantsko-Beskydy. Jarek se tam přihlá-
sil a získal spoustu kontaktů a zkušeností, 
mimo jiné i na dvě specialistky, které nám 
výhody e-shopu vysvětlily a spoustu věcí po-
mohly doladit.

Jak vznikl název firmy Hypnosia

Dlouho jsme nemohli na nic přijít, až 
jsme našli inspiraci v řecké mytologii. 
Hypnos byl řecký bůh spánku, který se-
sílal na lidi, co měli starosti a trápení, 
klidný spánek, a zbavoval je problémů 
a smutku. A tak by měly působit i naše 
svíčky, protože tam jsou esenciální oleje, 
a ty působí opravdu aromaterapeuticky. 

HyPNoSIa
Světlo a vůně z Beskyd
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rozhovor

KóD DavIDa attENBoroUGHa

Zakládáte si na tom, že vaše svíčky jsou přírodní 
a zároveň že celé podnikání je šetrné k přírodě. 
Můžete to upřesnit?
radka: Základem všeho je sklenička. Kromě toho, 
že vzniká z použité vinné lahve, tak se po vyhoření 
svíčky může dále používat. My v nich máme v kou-
pelně kartáčky na zuby, já si do nich hrozně ráda 
dělám kávu... Zůstatky sójového vosku se totiž dají 
jednoduše umýt, stačí teplá voda, trocha jaru 
a máte krásnou čistou skleničku.
Jarek: Další možností je skleničku vrátit – je zálo-
hovaná. Kdo si sklenici nechce nechat, může nám ji 
vrátit a my mu vrátíme dvacku. Nebo prodáme dal-
ší o dvacet korun levněji. My ji vyčistíme a můžeme 
znovu použít.
radka: A taky jsme se rozhodli, že z každé svíčky 
půjde desetikačka zpátky do přírody. Až se nám ně-
jaké peníze z prodeje sejdou, darujeme je na sázení 
stromů. Nemůžeme z přírody jen brát, jenom do ní 
chodit na vycházky, musíme jí taky něco vrátit.

Kde se ten nápad vzal?
Jarek: Bydlíme vedle BRCu a z kuchyňského okna 
se díváme přímo na Ondřejník. Když jsme sledovali, 
jak je dneska doslova vypelichaný, byla to pro nás 
jasná volba.
radka: Původním impulsem asi byly filmy od 
Davida Attenborougha, který ve mně probudil zá-
jem o planetu, o prostředí, ve kterém žijeme. Jeho 
dokument Život na naší planetě mě natolik chytil 
za srdce, že jsem doma začala přemýšlet nad tím, 
jak všude a ve všem kolem nás je chemie. A za-
čala jsem malými krůčky postupně odstraňovat 
některé zdraví neprospěšné věci z domova, napří-
klad jsme takzvaně odplastovali koupelnu. Vím, 
někdo řekne, že tím planetu nezachráním. Ale 
když všichni pochopíme, jak moc závažná situace 
je, naučíme se postupně žít trošku jinak. Proto so-
jový vosk, proto upcyklovaná vinná láhev, proto si 
z použitého papíru sami vyrábíme recyklovaný papír 
na vizitky, proto si necháváme šít pytlíky místo kra-
biček, které by stejně hned každý vyhodil.

Za vŠECHNo MůŽE NĚMČINa

Jarda přikyvuje, na ty dokumenty jste se dívali 
společně. to vypadá, že jste se prostě museli po-
tkat. Jak dlouho jste spolu? a jak jste se poznali?
Jarek: Je to už nějakých pět let. Všechno začalo 
tím, že jsem se potřeboval kvůli práci zdokonalit 
v němčině.
radka: No a já byla lektorkou němčiny ve firmách. 
Jednoho dne přišel nějaký pan Kelnar, že chce zlep-
šit svojí němčinu, jenže nedělal domácí úkoly, tak 
jsem za ním musela jezdit na doučování (směje se). 
Jarek: Zjistili jsme, že máme společné zájmy – příro-
du, cestování. Spoustu jsme toho projeli a prochodili 
po horách, pak přišly děti. Teď si užíváme společný 
život na Čeladné, protože odtud je to do přírody nej-
blíž. Ale musím se přiznat, že dříve jsem Čeladnou 
vůbec neznal – vždy jsem tudy jen projížděl cestou 

Zásadní jsou kvalitní knoty, Jarek je kompletuje sám

vinné skleničky z čeladenských kaváren doladili ve sklárně v Železném Brodě

Důležitá je správná teplota plnění



11

rozhovor

na Lysou horu nebo když byly v okolí nějaké soutě-
že jako Beskydský šerpa. Až když jsem nastoupil do 
Brose, potkal jsem kamaráda, který mě vzal popr-
vé na Smrk. Ta hora mi tak učarovala, že se stala 
mojí srdcovkou. Ten klid, to prostředí hlavně v zimě 
je něco, co mám moc rád. Kromě Smrku mám rád 
prostředí mezi Stolovýma, Podolánky. Taky mám 
rád kávu a saunu, takže se snažím využívat zdejších 
možností.

Svíčky vyrábíte pořád doma?
Jarek: Zařídili jsme si dílnu na Podolánkách na 
Srdci Beskyd. Ale nepracujeme tam každý den, 
vždycky si vyrobíme nějakou zásobu. Navíc pří-
prava, testování a výroba knotů probíhá pořád 
doma, abychom byli co nejvíce spolu a s dětmi.
radka: Zároveň připravujeme nové produkty, teď prá-
vě děláme na čajových svíčkách z včelího vosku. 
Jarek: Chystáme taky svíčku „udělej si sám“. To 
bude krabice se skleničkou, voskem, pytlíčkem, 
knotem a kdo chce, může si docela jednoduše vyro-
bit vlastní svíčku.

Co musí člověk udělat, aby si vaši svíčku koupil?
Jarek: Nejjednodušší řešení je podívat se na náš 
web a objednat si svíčku v e-shopu. Lidi z Čeladné 
nemusí platit za poštovné, svíčku jim dovezeme 
domů nebo si ji předáme podle dohody. Máme taky 
předjednaný prodej v několika kamenných obcho-
dech. 
radka: Do budoucna počítáme i s firemními zákaz-
níky, můžeme jim vytvořit svíčku na míru pro klienty 
s firemní etiketou.

Po našem povídání je mi jasné, že vás na výrobě 
svíček baví hlavně společná práce. Prozraďte mi 
ještě, co vás na tom procesu baví konkrétně?
Jarek: Pro mě je krásné, že si tu práci můžu řídit 
sám, teda samozřejmě společně s Radkou. A největ-
ší satisfakci mám ve chvíli, když dávám to kolečko 
nahoru a lepím etiketu, když je svíčka kompletní.
radka: Já si užívám, že na mateřské se kromě péče 
o děti můžu věnovat i jiným věcem. Když přemýšlím, 
co je třeba udělat nebo jakou svíčku bychom ještě 
mohli vyrobit, je to pro mě to nejlepší odreagování. 
Kolikrát z toho ani nemůžu spát. Když mě něco na-
padne, rychle se nadchnu a pořád chodím za Jardou, 
který mě často musí brzdit.
Jarek: Já Radce vždycky říkám – vydrž, nejdříve 
musíme dokončit to, co jsme rozdělali.
radka: To je pravda. Jarek umí všechno dotáhnout 
do konce.

vladislav Sobol

Web a e-shop:

www.hypnosia.cz

Svíčka ze sójového vosku hoří až dvakrát déle než z parafínu

Hotový produkt se stylovou etiketou a v pytlíčku, který ušila paníz Janovic

teď už jen zabalit a odeslat. Doprava po Čeladné je zdarma!
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Fejeton

Čeladenské maličkosti (4)
Čeladenské náměstí se všeobecně líbí, některým lidem je však „trnem“ v oku. Například těm, kteří 
v nedávném opozičním volebním klání měli jako první bod programu „revitalizaci“ náměstí. Co tím 
vlastně autoři mysleli? revitalizace je spojení dvou latinských slov re (znovu) a vitalis (životaschopný, 
životný), která ve svém pojetí vždy znamenala a znamená obnovu životnosti kulturních menšin, místních 
tradic či obnovení nejrůznějších krajinných uspořádání či budov. to vše se na současné uspořádání 
čeladenského náměstí naprosto nehodí.

Čeladenské náměstí (budované od roku 2000) nesnese srovnání 
s podobnými uskupeními v okolních obcích a městech. Je originál-
ní svou polohou i svým uspořádáním a konec konců i svou funkcí.  
Jsou na něm čtyři řady s více než padesáti parkovacími místy, na 
nichž se od božího rána vystřídají desítky a možná že i stovky auto-
mobilů. Teprve v pozdních večerech se řada míst uvolní 
a parkují zde pouze vozy občanů zde bydlících či vozy těch, kteří 
přijíždějí nikoli za nákupy. A že je zde věru po celý den co nakupo-
vat. Mnoho obchodů, k nimž patří  mimo jiné i oblíbený obchůdek 
„pro zdraví“ Rozmarýnka, obchod pro Váš domov, prodejna potřeb 
pro zvířata, knihovna s informačním centrem, trafika, knihkupectví 
a papírnictví, květinářství, půjčovna sekaček a pil, dobře fungující 
lékárna, obchody s textilním zbožím, samoobsluha a dvě velice 
oblíbené kavárny (bary) espresso Amici a Zelenkavá. Všechny stále 
lákají. Navíc v baru Amici je i hojně využívaná půjčovna elektrokol. 
Nedaleko je i budova České pošty, součástí náměstí je oblíbený 
hotel YURA se zahradní restaurací svatého Patrika a s bistrem. 
„Dveře se netrhnou“ v blízkém pekařství Boček, které již od páté 
hodiny ranní nabízí opulentní snídaně, a následně po celý den 
čerstvé pečivo a zákusky. V neděli odpoledne pak čerstvě upečený 
domácí chléb. Tyto objekty mají také vlastní parkovací místa. 

To vše „střeží“ budova s věžičkou stále přesně jdoucích věžních 
hodin (jako na správném náměstí), architektonickým ztvárněním 
fasády připomínajícím, že zde kdysi byla textilka a naposledy vý-

robna padáků. Zezadu vykukuje udržovaný a funkční komín bývalé 
továrny, který je od roku 1958 sídlem čápů bílých. Druhé straně vé-
vodí impozantní budova radnice se zasklenou vyhlídkou a s tím, že 
její první patro je určeno pro zdravotnická zařízení. V prostředních 
řadách parkovacích míst jsou dvě místa určená lidem obtížně se 
pohybujícím. Jsou vyznačena tabulkou RESERVE s grafikou inva-
lidního vozíku. Je zajímavé, že ona místa jsou většinu dne prázdná. 
Projevuje se tak nepsaná solidarita přijíždějících, kteří respektují 
„co kdyby“. Jsou to maličkosti, nicméně svědčící o občanském 
uvědomění návštěvníků z mnoha míst. 

Náměstí se stalo tradičním místem občanského „vítání jara“, 
masopustního veselí či rozsvícení vánočního stromu a také častým 
objektem fotografování turisty. V jeho středu jsou umístěny původ-
ní zvony z místního kostela (s popisem), na dřevěných obrubách 
v létě krásně kvetoucích Sakur, strážících vchod do samoobslu-
hy, sedávají velice často mrňouskové obého pohlaví konzumující 
sladkosti, zakoupené jim jejich maminkami. Sem tam sem přijíždí 
hodně využívané SENIOR TAXI vozící občany k lékařským specia-
listům a za nákupy do nedalekého Frýdlantu nad Ostravicí.  

Tak mi řekněte, co by tu kdo chtěl „revitalizovat“? Oni tím prý 
mysleli naprostý zákaz parkování aut. To je ovšem nemyslitelné, 
protože by se projevil přetlak někde jinde...

PEtr aNDErlE
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Senioři

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

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

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 
čtvrtek (24 11.)  10:30–12:30

Odpolední zájezdík do hvězdárny       
čtvrtek 3. 11., 12:25
Akce se konala před vydáním zpravodaje.

Akadémia strieborného veku                 
9.–11. 11.
Přihlášení senioři se v těchto dnech zúčast-
ní prvního modulu výše uvedeného projektu 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.

Na výstavu do Památníku JK      
čtvrtek 17. 11., 14:00 
Sváteční vycházka do Památníku JK, kde 
si prohlédneme autorskou výstavu talen-
tované (nejen) výtvarnice Lenky Rzepkové. 
Posléze zamíříme do nedaleké Stodoly, kde 
akci završíme. Sraz pěších ve 14:00 před 
DPS, návrat dle situace. Také lze busem 
ve 14:32 z náměstí, zpět v 17:10 či 19:10 od 
Sokolovny

Lehce poetické odpoledne s poezií 
a hudbou                
čtvrtek 24. 11., 15:00
Naši milí básníři z Literárního klubu Petra 
Bezruče (Dajana Zápalková + ?) nám budou 
ke Dni poezie prezentovat svou básnickou 
tvorbu. Program zpestří hudební vsuvky 
(Ivo Kroček + Vl. Burda). Vstupné dobro-
volné.
  

Toulky chodskem 2         
čtvrtek 1. 12., 15:00
Druhá část pořadu paní Dany Barnetové, 
budeme pokračovat v objevování 
pozoruhodných míst kraje na západě Čech. 
Vstupné dobrovolné.

Klubovnu naleznete v přízemí Domu 
s pečovatelskou službou u hlavního vchodu.

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

ProGraM Na lIStoPaD

lIStoPaDové  aKCE

V babím létě od každého něco      

Říjen u nás vydařený  
Říjnové akce proběhly dle plánu, krom 
níže uvedených programů probíhaly 
další pravidelné akce v klubovně, tzn. 
zdravotní cvičení obou skupin a úterní 
karetní posezení, po prodloužených 
prázdninách se také rozjel kroužek 
angličtiny.   
 
oDPolEDNE S vlÁďoU
Hudební odpoledne s Vláďou Volkem ke 
Dni seniorů neslo opět atributy dobré zábavy, na 
„parketu“ se objevily i nové „taneční tváře“, Vláďa jako 
obvykle prima, takže naprosto pohodové odpoledne.

Hovory S léKaŘKoU
Již třinácté pokračování zdravovědného cyklu 
„naší“ doktorky, bylo tentokráte o spánku 
a o všem, co s tímto souvisí. Není třeba 
zdůrazňovat, že MUDr. Andrea Glosová byla opět 
precizní a naprosto laicky srozumitelná.

toUlKy CHoDSKEM 1
Také přednáška „naší ostravské cestovatelky“ 
Dany Barnetové byla interesantní, nadpis 
napovídá, kterým krajem jsme se toulali. Těšíme 
se na druhý díl.

Do FrýDKU Za DŘEvoŘEZBaMI
Poslední říjnové čtvrteční odpoledne proběhlo ve 
znamení přesunu do Frýdku a posléze do tamního 
zámku, kde jsme navštívili 11. Beskydské trienále 
řezbářů, což je tradiční mezinárodní přehlídka 
řezbářských děl. Jak jinak, než skvělá výstava. 
Posléze jsme jako obvykle zakotvili v penzionu 
Pod Kašnou, kde se o nás sloužící děvčata 
vzorně postarala a tím bylo pohodové odpoledne 
završeno. 

Pár slov závěrem
Děkuji svému svatému jmenovci tam nahoře za 
nádherný říjen a všem čtenářům přeji navzdory 
realitě pozitivní mysl a hlavně buďte zdrávi.

Petr Bernady

MUDr. Andrea Glosová 
přednáší o spánku...

Výprava na nádvoří frýdeckého zámku

...a nikdo z posluchačů nespí

Toulky Chodskem 
s Danou Barnetovou

Mezi exponáty objeven též 
sv. Jan Nepomucký Ukázka z trienále řezbářů
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ČtENÍ a KalUSův KalaMÁŘ

„Pozorujete ještě nějaké následky distanční 
výuky?“ – „No jejda!“ Na poměrně častou 
otázku až příliš jednoduchá odpověď, nic-
méně rozsáhlých odborných statí o důsled-
cích „distančky“ už bylo napsáno  mnoho.  
tyto důsledky napravují učitelé den po dni. 
Každý pedagog by vám jich vyjmenoval hned 
několik. 

Mě osobně teď trápí čtení. Žáci příliš dlouho neměli klasické 
školní čtení – literární výchovu, která je součástí českého jazyka. 
Nečetli hlasitě před spolužáky, neposlouchali se navzájem i sebe 
sama, nepracovali s chybou… texty v čítankách jsou velmi rozma-
nité. Zhusta se dotýkají oblastí tvořících učivo jiných předmětů 
a života vůbec, a to se pak promítá v diskuzích, nacházejí se spoji-
tosti. Nediskutovali. texty bývají protkány cizími slovy, archaismy, 
odbornými výrazy apod. Zde se žákům dostává vysvětlení, hledají 
synonyma, jednoduše řečeno,  výrazně si rozšiřují slovní zásobu. 
Nerozšiřovali.

a tak doháníme a věříme, že časem nabude hlasité čtení na jisto-
tě i kvalitě a slovní zásoba rozkvete. Musíme se snažit, vždyť  jde 
o naši mateřskou řeč, kterou se dorozumíváme i prezentujeme.  
K běžné výuce znovu nabízíme žákům možnost dále se zdokona-
lovat v mateřském jazyce prostřednictvím olympiád v českém 
jazyce, recitačních soutěží, aktivní účastí v kulturních programech 
i tvůrčího psaní.  

4. listopadu pořádá naše škola opět literární soutěž Kalusův 
kalamář. Naši žáci si spolu s kamarády z dalších šesti škol znovu 
vyzkouší veršování. různými rýmovačkami jsou obklopeni odmala, 
tak snad jim to půjde. Určitě zatím ne tak hladce jako panu učiteli 
Kapsovi nebo jeho slavnějším kolegům, z nichž připomenu ve dvou 
ukázkách pana luďka Nekudu, mistra v tvorbě básnických hříček:

Byl vlahý večer, první únor
a všude temná tišina.
Seděly lišky lstivě u nor
a číhaly tam myši na.

oKNo
Stál jsem v noci třesa se a mokna,
koukaje se z vysněného okna.
Z vysněného okna vidím všecko,
co jsem vídal ve snu jako děcko.
Každý si své okno jednou vysní,
pak vypadne tabulka a vy s ní.

v listopadu čeká zajímavé učení / poznávání / objevování i starší 
žáky. S přáteli ze slovenské školy v Zubrohlavě stráví tři dny na 
společném projektu zabývajícím se výrobou plátna, medu a lidový-
mi zvyky. v rámci projektu žáci vytvoří kalendář českých a sloven-
ských lidových pranostik, přísloví a pořekadel, navštíví gobelinku 
ve valašském Meziříčí, vzdělávací program „Je možné obléci se do 
kopřiv?“ v Příboře a komentovanou prohlídku Marlenky ve Frýdku-
Místku. 

listopad přinese dětem další besedy, exkurze a více práce – ve 
volných chvilkách budou připravovat pro své nejbližší vánoční 
koncert.

 Jana Satinská

Slovo ŘEDItElKy REVOLuTION TRAIN
rEvolUtIoN traIN je název pro protidrogový vlak 
a s ním spojenou preventivní osvětovou akci především 
pro děti a mládež ve věku od 10 do 17 let, ale také pro 
veřejnost. Cílem je formou interaktivního přístupu 
a zapojením všech lidských smyslů maximálně 
zapůsobit na osobnost návštěvníka a efektivním 
způsobem ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy, 
ale i legální závislosti, a inspirovat jej k pozitivním 
životním volbám.

Ve středu 5. 10. 2022 jsme se s žáky sedmé, osmé a deváté třídy, 
v rámci prevence RFCH, akce zúčastnili a ve Frýdlantu nad 
Ostravicí expozici a působivý program absolvovali.

Souprava stála připravena na nádraží a zvenčí působila trochu 
jako pancéřovaný vlak nebo vlak pro přepravu vězňů, protože 
všechna okna byla zanýtovaná ocelovými pláty. Jak jsme pak 
pochopili, kvůli zatemnění. Šest vagónů je pro tyto účely uzpůso-
beno do podoby multimediálních sálů a to, co dělá REVOLUTION 
TRAIN speciálním, je metoda 5D, která umožňuje vnímat výstavu 
pomocí všech smyslových vjemů.

Žáci rozdělení do skupin sledovali filmový příběh o příčinách, 
vývoji a důsledcích drogové závislosti. Filmový děj se v daných 
okamžicích zastavoval a žáci do něj byli vtaženi lektorem v ná-
sledné debatě a prohlídkou prostorů, které provází život drogově 
závislých. Velmi autentické a až dramaticky působivé interiéry 
mají sloužit jako impulz a inspirace k pozitivním životním volbám 
pro žáky základních škol a podle reakcí a chování dětí svůj účel 

Záběr z revolution train
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skvěle splnily. Drogové doupě s provizorní 
varnou pervitinu, cela předběžného zadr-
žení i výslechová místnost, velmi realistic-
ké a tísnivě působivé.

Takto podaná protidrogová prevence je 
mnohem účinnější, než pasivní přednášky, 
zákazy a různá varování. I když filmový pří-
běh byl zpracován podle skutečných udá-
lostí, přeci jen je řada diváků může vidět 
pouze jako film. Jsme přeci z televize a kin 
uvyklí na drastické záběry, přičemž věková 
přístupnost těchto scén se stále snižuje 
a otrlost stoupá. Ale vidět nebo dokonce 
zažít okolnosti drogového světa na vlastní 
kůži je něco nepředstavitelně hrozného.

Je známa triáda výroku o drogách. Nejdříve 
vás připraví o peníze, pak o přátele a nako-
nec o rozum. Pokud někdo nemá štěstí 
a včas z kolotoče nestvůrné závislosti 
neuteče, skončí někde ve špinavém dou-
pěti nebo márnici. I po nástupu léčby není 
vyhráno. Ze statistik vyplývá, že většina se 
dokáže závislosti úplně zbavit až po třetí 
terapii. A trvá to několik let, většinou těch 
mladých a nejlepších. 

Kdyby měl někdo tu moc mávnutím kou-
zelného proutku vyhladit ze zeměkoule 
všechny výrobce, narkobarony a dealery, 
pomohlo by to? Člověk je tvor se sebez-
ničujícími tendencemi a užívání opojných 
látek je mu vlastní. A mladí to chtějí zkusit 
o to více a většina to také udělá, tím spíš, 
že je to tajemné a zakazované tabu. A když 
má někdo smůlu, stane se závislým. A jeho 
okolí se postupně dočká neuvěřitelné pro-
měny. První krok – peníze. Padnou všechny 
úspory, prodají se videohry i osobní věci, 
začne lživé vymáhání peněz, na školní 
pomůcky, tenisky, svačiny a podobně, doma 
se začnou ztrácet cennosti a peníze. Druhý 
krok – kolem se rojí parta podivných indi-
viduí, ignorují se všechna dosud zavedená 
domácí pravidla, nastupuje letargie nebo 
agrese. Potřetí – různé fyzické a psychické 
kolapsy, „kamarádi“ jej pohodí v bezvědo-
mí před vchodem, močení v místnosti na 
podlahu, rvačky s otcem i matkou…

Rodiče svému dítěti věří. Do první krádeže 
peněz. Do prvního napadení. Do prvního 
přiznání závislosti. Když se to stihne před 
jeho plnoletostí, je to lepší, zavřeme ho do 
léčebny. Když ne, bohužel, je to na něm. Ale 
vždy běh na dlouhou trať.

Takže podporujme podobné preventivní 
akce, choďme na ně. Něco přeci jen v mysli 
uvízne.

jk

vlak přistaven. Co nás čeká?

vzkazy a názory návštěvníků, také se přidáme...

Působivá akce, jsme plni dojmů...
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Podzim přivál nejen draky a dýně
ani jsme se nenadáli a je tady podzim v plné parádě i se svým pestrým pláštěm. Pestrý byl rovněž 
program pro kluky a holky ve školní družině. 

Do školy přijela veverka Zrzečka, která 
s sebou přivezla z Hradce Králové dva živé 
herce a několik loutkových kamarádů, aby 
nám společně zahráli divadlo. Děti se po-
bavily i poučily a my jsme rádi, že kulturní 
programy zavítají i k nám „na dědinu“. 

FaKt DoBré DIvaDlo
Jen je potřeba umět dobře vybrat. 
Divadelníků je hodně, ale jejich úroveň je 
odlišná. Někteří se domnívají, že divadlo 
pro děti musí být hloupé, aby mu rozumě-
ly, a myslí si, že děti snesou ledacos. Kluci 
a děvčata mohou přijmout podbízivou 
zábavnost nebo se začnou pošťuchovat 
a hlučet, ale z představení neodejdou. Určitě 
není snadné zaujmout jak děti z první třídy, 
tak ostřílené páťáky. 

U této divadelní společnosti je to sázka na 
jistotu. Divadélko pro školy, jak zní jeho ofi-
ciální název, připravuje své hry ve spoluprá-
ci s Vysokou školou pedagogickou z Hradce 
Králové a sází při tom na zábavnou formu, 
která je pro malé diváky nejpřitažlivější. 
A za třináct let existence souboru je znát, že 
to s náročným publikem, jakým bezesporu 
děti mladšího školního věku jsou, umí a do-
vedou. A co víc, u jejich představení se baví-
me i my dospělí. 

Dary PoDZIMU
Mezi klasické dary podzimu patří mimo jiné 
i kaštany, dýně a barevné listí. A to je pa-
rádní materiál pro výrobu, u které si děti 
procvičují jemnou motoriku a získávají 

manuální zručnost. Také musí pracovat 
v kolektivu na společném díle. 

Jsme rádi, že jsme dostali darem krásné 
dýně (od Chromčáků a Fabiánků - děkuje-
me!) a mohli si tak společně vyzdobit vchod 
do školy. Blikající dýně vítaly první návštěv-
níky ranní družiny, kdy ještě v ranním přítmí 
připomínaly, že se blíží doba keltského svát-
ku Halloween. 

DraČÍ oDPolEDNE
Co by to bylo za podzim, kdybychom 
neviděli na obloze létat draky. A proto hurá 
na drakiádu. Před podzimními prázdni-
nami jsme se společně s rodiči a dětmi 
z Čeladenské berušky vypravili na společné 
pouštění draků. Sice nás trochu zlobil vítr, 
který spíše nefoukal, než foukal, ale když 
už fouknul, tak to byl krásný pohled na nebe 
plné létajících draků a rozzářené dětské oči.
.                                                                      Mar. 

Dlabání dýní si užili kluci i holky

Účastníci drakiády v plné parádě

Základní škola
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veverka zaujala malé i větší diváky

Při dlabání dýně se musí spolupracovat Děti se radují, uklízečky už méně

Udržet draka ve vzduchu nebylo snadné vyřešit technické obtíže nebylo jednoduché, ale Ema a Nora si poradily
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O spisovatelích se spisovatelkou
První říjnové pondělí se žáci napříč druhým stupněm vypravili do čeladenského informačního centra, kde na ně čekala 
paní Martina Bittnerová, aby jim z pozice ženy – spisovatelky – přiblížila osudy některých svých předchůdců žijících 
v 19. století. 

Pro mladší ročníky měla připravený pro-
gram Barunka – skutečný příběh Boženy 
Němcové a Velikáni za zrcadlem. Pro ty 
starší úvahové téma vycházející z jedné 
z jejích knih a sice Můj život s gamblerem 
– besedu o hazardu a o všem, co s tímto 
patologickým jevem souvisí.

Svým neformálním přístupem a vyjadřo-
váním si během jednotlivých lekcí získala 
i některé žáky, kteří literaturu berou jako 
nutné zlo. Zde několik názorů samotných 
žáků – bez jazykové korekce:
•	Líbilo se mi povídání o Karlu Hynku 

Máchovi.
•	Byly tam zajímavé informace.
•	Líbilo se mi, jak paní spisovatelka mluvi-

la o různých osobách.
•	Čekala jsem, že něco řekne o svých 

knihách.
•	Moc se mi líbila škola Boženy Němcové.
•	Líbilo se mi, že jsme se nemuseli učit.
•	Paní spisovatelka měla humor.
•	Nelíbilo se mi, jak někteří spolužáci 

rušili.
•	Bylo to poučné. Dozvěděla jsem se pár 

nových informací.
•	Získali jsme představu o ne tak známé 

závislosti na hazardu. Paní měla s tím,  
o čem mluvila, vlastní zkušenosti.

•	Líbilo se mi, že používala slova dnešní 
doby.

•	Spisovatelku chválím, že se dokázala 
podělit o svůj příběh. Určitě to neměla 
lehké a muselo to být těžké vyprávět. Já 

bych to nezvládla. Hodně se mi to líbilo. 
•	Velice zajímavý životní příběh, který 

byl i emocionální. Spisovatelka byla 
příjemná.

Na závěr mi dovolte poděkovat nejen 
paní Martině Bittnerové, ale i paní Daně 

Kosňovské, která nám lekce zprostřed-
kovala. Pro zajímavost dodám, že besedy 
jsme již měly domluveny před dvěma lety 
i s termínem, ale vše nám zhatil – kdo jiný 
– než Covid.
     
    lM

s policistkami o bezpečnosti
také v letošním školním roce jsme pro žáky v rámci prevence rizikových forem chování zajistili besedy s Policií Čr. 

Žáci prvního stupně se setkali s policisty v říjnu. Povídali si na 
témata bezpečí, šikana a tvoje cesta on-linem. Besedy lektorovali 
policistky z oddělení prevence krajského ředitelství PČR 
por. Bc. Lucie Galiová a nprap. Bc. Vladimíra Faferková. 

Nejmenší žáci si povídali o zajímavé práci policistů, 
o bezpečném chování na ulici, jak se správně chovat v dopravě 
nebo jak má být vybaveno jízdní kolo. Žáci pátých tříd debatovali na 
stále aktuální téma světa multimediálních technologií. Tvoje cesta 
on-linem je preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na 
vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují 
své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně 
dostupných informací využívají. 

Žáci se také dozvěděli, na koho se obrátit a hlavně jakých 
rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat. 

Žáky druhého stupně besedy s Policí ČR ještě čekají. Tentokrát 
se mohou těšit na návazný program na téma trestně právní 
zodpovědnost projektu Revolution Train, který navštívili v  říjnu.

MM Z besedy s policistkami, které mají na starost prevenci ve školách

v knihovně besedovala s žáky spisovatelka Martina Bittnerová

Základní škola



19

Pozvánka
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MŠ Krtečkova

Ovocný měsíc v Květince
Foukej, foukej větříčku, 
shoď mi jednu hruštičku, 
shoď mi jednu nebo dvě, 
budou sladké obě dvě.

Tato básnička nás provázela první týden 
v říjnu. Povídali jsme si totiž o ovoci. Dělili 
jsme ovoce na tuzemské a exotické, zkou-
mali jsme tvar, barvu, vůni, chuť. Děti vy-
ráběly jablíčko, jabloň stříháním, lepením. 
Také si upekly výborný jablíčkový štrúdl, na 
kterém si velmi pochutnaly. Šlo jim to od 
ruky a velmi mne překvapily. No a ke konci 
týdne jsme si pochutnaly na ovocných špí-
zech, které dětem chutnaly více, než kdyby 
ovoce konzumovaly klasickým způsobem. 
Třídou se ozývalo: Hmmm mňam špízek.

MaGIC rEvUE KEllNEr
Kouzelnickým vystoupením nás ohromili 
a rozesmáli manželé Kellnerovi. Mince 
nám padaly z uší, vytahovaly se barevné 
kytice, vykouzlili holoubka a zatančil nám 
hadrový panáček. Žasli jsme, jak to všech-
no dělají. Také sklidili obrovský aplaus od 
dětí, které byly nadšené.

výlEt Na DUKlU
V sobotu za krásného slunečného dne 
jsme se vydali na pěší výlet na chatu Dukla. 
Myslím, že jsme se sešli ve slušném počtu 
s dobrou náladou. Děti krásně šly a rodiče je 
laskavě podporovali. Hurá, došli jsme a už 
nás čekal rozdělaný oheň, na kterém jsme 
si všichni opekli špekáčky. Děti běhaly po 
lese a hledaly hřiby. Zahráli jsme si závodivé 
hry. A s rodiči jsme si mile popovídali. Bylo 
to super a těšíme se na další společné akce. 
Děkujeme majitelům chaty Dukla za poskyt-
nutí zázemí. Je to tam krásné. 

Šel zahradník do zahrady 
s motykou, motykou, 
vykopal tam rozmarýnu 
velikou, velikou
V dalších týdnech jsme si povídali o vý-
znamu vitamínů pro naše tělo – jak jsou 
důležité vitamíny a jak škodlivé bacily, boj 
proti nim, a že není úplně ideální papat 
jenom sladkosti, protože to potom dopadá 
špatně. Děti si vyrobily tlustého Jarmila, 
který papal jenom sladkosti, a zdravého 
Vénu, který se živil ovocem a zeleninou. 
Děti vnímaly, jak moc důležité je snažit se 
stravovat zdravě, běhat a cvičit. Další týden 
jsme určovali konkrétní druhy zeleniny. 

Ochutnávali jsme zavařenou řepu, která 
měla celkem úspěch. Vařili jsme plný 
hrnec zeleninové polévky. Pekli jsme si cu-
ketový perník, kreslili hrášek a modelovali 
mrkev, řepu a cibuli. Na konci týdne děti 
poznaly opravdu všechny druhy zeleniny.

aneta Profotová
třída Květinka

tým cuketové buchty: ondrášek, adélka, tobík, Damiánek a Gábinek

 Klobouky za odměnu za pomoc při kouzlení Damián, andrejka, Emilek, adélka a thea vyrábí jabloň
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MŠ Krtečkova

Damiánek strouhá jablíčka na štrúdl Davídek vybarvuje ovocetobik lepí jablíčko

Julinka se chystá vařit zeleninovou polévku víteček vyrábí špíztiminka hledá, kde jsou a nejsou vitamíny

viktorka vybarvuje hrášek Mário trénuje grafomotorikuterezka bude třídit ovoce a zeleninu

terezka trénuje manipulaci s plastelínou andrejka vybarvuje zeleninu dle předlohyondrášek skládá písmenka: ZElÍ
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MŠ Krtečkova

Vlny a vlnky nejen na moři
ani krátkých, ani dlouhých, ale na vlnách oceánů a pak i moří. 

KoUZElNICKé DUo NaBIto
Ještě poslední zářijový den nás rozesmálo divadlo Smíšek. Jejich 
pohádky jsou nejen veselé, ale i poučné a dětem se moc líbí. Naše 
mořské vlnobití ještě oživilo kouzelnické představení manželů 
Kellnerových. I přes svůj věk dokázali v dětských tvářích opravdu 
vykouzlit údiv i nadšení. Byly to nejen mince, které se jim sypa-
ly z oušek a vlásků, ale závěrečný tančící kapesník, svázaný do 
úhledného panáčka, vše děti doprovázely výskáním a jásotem. Je 
krásné vidět dětské oči tak zářivé a šťastné. Naše kouzelnické duo 
se nabíjí díky tomuto upřímnému publiku, jak nám přiznali. A tak 
se na ně určitě můžeme za nějaký čas znovu těšit. 

oCEÁN Na INtEraKtIvNÍ taBUlI
Ale zpět na oceány a moře. Stále využíváme interaktivní tabuli, 
kde děti viděly a slyšely, co umí oceán. A byly z toho nadšené. 
Také pláže a pobřeží omývané mořem se jim moc líbily. Někteří si 
hned vzpomněli na svou dovolenou u moře, ale na toto téma ještě 
dojde. Dětem nebyla cizí ani myšlenka, že jednou naše technologie 
pokročí natolik, že se prostě ráno teleportujeme na exkurzi k moři 
a na oběd se zase vrátíme zpět. Třeba jednou... Toto téma děti 
zaujalo natolik, že pracují s velkým zápalem. Také si velmi rychle 
zapamatovaly nové pojmy a nové názvy, mají zájem o knihy. 

V centru objevy a pokusy pozorovaly pod mikroskopem krystaly soli 
i mořské korály. Moře prostě u nás žije, vždyť je to živel, ze kterého 
musíme mít všichni respekt. A v tomto duchu budeme pokračovat až 
do adventu. Nedávno začal školní rok a už je to jen měsíc.

NEUtrÁlNÍ UČItElKa
Stále jsme rádi za hezké počasí, které láká k pobytu venku. Podzim 
si děti užívaly na zahradě, kde hrabaly listí a předháněly se, kdo 
bude mít větší hromadu. Paní učitelka musela zůstat neutrální 
a přidávala listí oběma družstvům stejně. Samozřejmě pak veliké 
hromady lákaly k veselému dovádění...

v PytlI Na DUKlE
Velmi pozitivní setkání bylo jednu říjnovou sobotu, kdy jsme se po 
snídani sešli s rodiči a dětmi před školkou a vyrazili jsme na pěší 
výlet ke středisku Dukla. Někteří se k nám přidali cestou. Děti si 
na místě zaskákaly v pytli, házely kaštany na cíl. Odměnou jim byly 
nejen dobroty a diplomy, ale také táborák a opečené buřty. Myslím, 
že nikdo nelitoval sobotního dopoledne, které se neslo ve jménu 
úsměvů a příjemných rozhovorů. Také padl ze strany rodičů návrh 
na ještě jednu podzimní akci. A tak se máme stále na co těšit...

Ivana Chýlková, třída Žabička

Sebík, Damian, Patrik a tomáš poskládali nápis oCEÁN
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S rodiči na cestě k chatě Dukla to se nám to krásně opékalo...odměna za soutěže musí být. a dobře chutná!

Evička, Maty a adam vytvářejí akvárium Děti z Žabičky a jejich hry s listímvojta a Klárka malují moře

Kryštof pozoruje mikroskopem korál 
a krystaly soli Patrik si prohlíží knihu o moři Ema vybarvuje korálový útes. Jakou zvolí barvu?
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MŠ Čeladenská beruška

KERAMIKA: Bc. Magdaléna schreier
Jak jsem se k vedení kroužku dostala? 
Do kolektivu školky jsem se dostala společně s nejstarší dcerou, 
která nastoupila do třídy Motýlků. Je víc než úžasné, že paní ředi-
telka zve rodiče ke spolupráci. 

Co mě na tom baví, proč to dělám? 
Baví mě samotná práce s keramickou hlínou, školka Čeladenská 
beruška disponuje vlastní vysokoteplotní pecí, tu si s dětmi plníme 
a vypalujeme tedy ve svém. Baví mě celý proces, při kterém se 
s dětmi učíme trpělivosti, protože k hotovému keramickému vý-
robku vede dlouhá cesta. Dílka sušíme pro první výpal, kouzlíme 
s glazurou nebo jinou zdobící technikou, připravujeme ostrý výpal 
a na závěr hotovy výrobek kombinujeme ještě například s přírod-
ním materiálem. Těším se na naši školkovou výstavu! 

Kde se vzaly kroužky ve školce?
Stojím si za tím, že děti mají v MŠ plnohodnotný program, který je rozvíjí po všech 
stránkách, a dlouho jsem tvrdila, že u nás ve školce žádné kroužky nepotřebujeme. 
Naštěstí jsem tento svůj názor přehodnotila a zjistila, že kroužky mohou dětem 
poskytnout rozvoj v oblastech, na které ve větším kolektivu ve třídě nemáme možnosti, 
nemůžeme uspokojit zájmy všech dětí nebo nemáme potřebnou kvalifikaci. 

O vzniku kroužků u nás tvrdím, že se nám 
zkrátka staly. Na jedné třídní schůzce se 
rodiče vyptávali na kroužky a já jsem za-
čala hledat způsoby, jak kroužky ve školce 
nastartovat. Podařilo se nám získat kvalitní 
lektorky s obrovským citem pro práci 
s dětmi z řad rodičů a daří se se nám je 
i v případě jejich odchodu nahradit. 

Změny v lektorském týmu se dějí velmi 
zřídka, ale zrovna tento školní rok 
vystřídala skvělou lektorku angličtiny paní 
Mgr. Marcelu Němcovou naše nová 
kolegyně učitelka Bc. Tereza Palkovská. 
Děti si ji okamžitě oblíbily a i na ní je vidět, 
že ji kroužek a pokroky dětí baví. 

A které kroužky u nás dětem nabízíme? 
A kdo je vůbec vede? Požádala jsem naše 
lektorky, aby představily svou cestu ke 
kroužku, a o jejich postřehy se s vámi 
podělíme.

Jana Bartošová

TANEČNí POhyBOVÁ PRůPRAVA: Mgr. Aneta sovják Majerová, Dis.
Jak jsem se k vedení kroužku dostala? 
Byla to náhoda. Procházela jsem školkou se svým synem a jen tak 
v běhu mě oslovila paní Jana Bartošová, ředitelka Berušky, zdali 
bych nechtěla vést taneční kroužek pro děti ve školce. Byť jsem 
takovou zkušenost zatím neměla, bylo to rychlé rozhodnutí. „Proč 
ne?!” Měsíc jsem potom sbírala inspiraci, oprášila jsem metodiky 
výuky tance, které ležely v krabici z dob studijních, a namyslela 
choreografie.

Co mě na tom baví, proč to dělám? 
Děti vám dají okamžitou upřímnou zpětnou vazbu. Buď je zaujmete, 
nebo ne, což zjistíte hned. Když vidím, že je to baví, tak odcházím 
po hodině spokojená a nabitá a věřím, že alespoň maličko 
z toho, co je naučím, v nich zůstane. Třeba toho někteří v budouc-
nu využijí, ať už více, či méně. No, a když pak při vystoupení vidím 
šťastné  sebevědomé děti, uslzené rodiče (včetně mě), tak vím, že 
to smysl má. 

Zážitek, který mi v souvislosti s kroužkem 
utkvěl v paměti? 
Na první lekci jsem měla trochu trému i já. 
Neměla jsem tušení, jestli se mi děti třeba ne-
rozutečou, jestli udržím jejich pozornost… Měla 
jsem na papíře připravený program lekce, tehdy 
ještě i s názvy cédéček a čísly písniček, abych 
na něco nezapomněla. Lekci jsme začali tím, 
že děti v rytmu slabik vytleskaly svá jména 
a k tomu přidaly i věk. Na otázku, kolik let mám 
asi já, se mezi sebou začaly dohadovat, jestli 
80 nebo 50?! A pak už to šlo hladce.

aneta Sovják Majerová vede kroužek tanční pohybové průpravy

Magdaléna Schreier vede kroužek Keramika, kde vznikají i takováto díla
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EKOKROuŽEK sOVIČKy: Eva Wojnarová
Jak jsem se k vedení kroužku dostala? 
Souhrou okolností. Nějakou dobu jsem v MŠ už koordinovala 
program Ekoškola a nebyla jsem s tím úplně spokojená. A protože 
Čeladenská beruška je také krajským koordinátorem Ekoškoly a já 
sama částečně pracuji také přímo pro Ekoškolu jako auditor, kdy 
jezdím do ostatních škol, usoudila jsem, že mám silnou potřebu si 
zamést hlavně před svým vlastním prahem.  

Nemůžu přece posuzovat jiné školy a nebýt 
spokojená u sebe. A při přemýšlení, jak 
to celé uchopit trochu jinak, aby bylo to 
ekovzdělávání pro děti zábavnější, jsem si 
vzpomněla, že má matka-učitelka MŠ vedla 
kdysi podobný kroužek. Tak mě napadlo 
využít tento koncept a vzájemně to propojit 
s Ekoškolou. 

Loni proběhl zkušební rok, který se ukázal 
jako velmi úspěšný a kroužek se stal mezi 
dětmi velmi oblíbený. Zároveň by byla ško-
da, nevyužít podmínky, které školka nabízí. 

Co mě na tom baví, proč to dělám? 
Baví mě, že to baví děti.  A mě taky. Nové 
věci se nedozvídají jen ony, ale i já sama 
a při hledání činností narážím na zajíma-
vá poznání. A taky vnímám přínos a jsem 
ráda, že se mi povedlo si před tím prahem 
zamést.

Zážitek, který mi v souvislosti s kroužkem utkvěl v paměti 
V době Covidu, kdy byla běžná distanční výuka a kdo mohl, měl 
homeoffice, jsem při jednom z výletů poskytla zázemí pro svačinu 
u sebe doma a přivedla jsem tak domů 15 rozveselených dětí. Byla 
to trošku divočina, neboť většina byla zvědavá na každý kout mého 
bytu. A tenkrát rodina poznamenala (tolerantně), že není homeoffi-
ce jako homeoffice…

ANgLIČTINA: Bc. Tereza Palkovská
Jak jsem se k vedení kroužku dostala? 
To bylo někdy v roce 2008 nebo 2009. Otevřela jsem tehdy 
soukromou anglickou MŠ v centru Ostravy a přihlásilo se tam 
tehdy jediné české dítě, zbytek byli cizinci, převážně Korejci, kteří 
uměli pouze svůj rodný jazyk. Mým hlavním cílem se tehdy stalo 
naučit všechny děti anglicky co nejrychleji, nejen aby porozuměly 
pravidlům školky, ale také aby si mohly hrát a komunikovat mezi 
sebou. Kromě celodenního programu 
vznikla tedy nabídka nejen školkových, 
ale také mimoškolních kurzů s docház-
kou až domů. Všechny tyto kurzy byly 
šité každému dítěti na míru a probíhaly 
několikrát týdně. V průběhu let se 
vychytalo, co funguje, co děti baví a co 
ne a teď se tu nejlepší cestu snažím 
předat dál. 

Co mě na tom baví, proč to dělám? 
Baví mě na tom nejvíce to, že děti nemají 
zábrany tak, jako to mají dospělí. Je jim 
úplně jedno, jakým jazykem na ně mlu-
vím, nestydí se opakovat, zkoušet tvořit 
vlastní věty. V hodinách se podporujeme 
a klademe důraz na to, aby se nikdo 
nesmál druhému za to, že se mu něco 
nepodařilo. Také je fascinující rychlost, 
s jakou jsou děti schopné si vše zapama-
tovat. To mi se už stát nemůže...

Zážitek, který mi v souvislosti s kroužkem utkvěl v paměti? 
Pamatuji si jen vtipnou hlášku z tohoto týdne, kdy ke konci lekce 
holčička protočila oči v sloup a říká: „Ježíši, to už je zase konec? 
Paní učitelko, kdy bude ta hodina delší?“

MŠ Čeladenská beruška

tereza Palkovská vede kroužek angličtina

Eva Wojnarová vede Ekokroužek Sovičky
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MŠ Čeladenská beruška

Výprava za spadaným listím
Na podzimu jsou nejzábavnější hromady spadaného listí. a tak jsme se s dětmi 
z ekokroužku Sovičky vydali na tematický výlet za spadaným listím. 

Prošli jsme kus Čeladné, cestou jsme 
zkoumali různé druhy listů, učili jsme se je 
poznávat a hráli s listím hry. Postavili jsme 
si lodičky z kůry, na jejichž plachtu jsme 
využili právě listí a ty jsme pak pustili po 
Čeladence. Možná doplují až do Baltského 
moře, do kterého se nakonec voda 
z Čeladenky dostane. 

Největší úspěch jako vždy měly svačinky 
v přírodě. A tak jsme si udělali po cestě dva 
pikniky v lese.  Nakonec jsme postavili do-
mečky pro skřítky a úplně znaveni se vrátili 
do školky na oběd. 

Eva WojnarováJak se ty javorové nažky krásně točí, než dopadnou

Zkoumáme, ze kterého stromu ten list spadnul adrienka zkoumá list zblízka

Piknik v lese Sledujeme zajímavá místa
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Rozesmáté nebe nad Čeladnou
Kde se vzal takový úsměv na obloze? to jsme po dvou letech zase 
společně děti ze školky a z družiny v doprovodu rodičů vyrazili na 
louku vypustit draky. akci pořádáme společně se školní družinou 
pod vedením paní „druži“ Martiny Markové. 

Když jsme se sešli před školou, nevypadalo to na tak velkou účast, jako 
v dřívějších dobách, ale sotva jsme došli na louku, přicházeli další a další 
krotitelé draků, které neodradil ani mírný vánek. Co nezařídil vítr, zařídily 
rychlé nohy dětí a rodičů a za chvíli byla obloha plná draků. Našel se i čas na 
popovídání mezi rodiči, objímání dětí z družiny, které teprve nedávno opustily 
bránu školky a možná by v té příjemné atmosféře nevadilo ani bezvětří.

Jana Bartošová

EMAILEM : uparezu@email.cz
TELEFONICKY : 558 684 508
MESSENGER NA FACEBOOKU
OSOBNĚ v restauraci U Pařezu

 

ČELADNÁ 288

ZVEME VÁS NA

Husí hody

PŘIJÍMÁME
REZERVACE

11.11.-20.11.
REZERVUJTE SI PROSÍM SVÉ MÍSTO VČAS

Vyrážíme na louku

Ellie prohání vlastnoručně vyrobeného drakaRozesmáté nebe nad Čeladnou
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120 LET ČELADENsKých LÁzNí 1902-2022 (3)

Sto a dvacet let. Za tu dobu se z místa, které se ničím neodlišovalo od okolní krásné, ale pro život člověka tvrdé krajiny, 
stal klenot Čeladné a celých Beskyd. Neuvěřitelnou proměnou prošlo díky shodám mnoha náhod, ale především díky 
ideálům a houževnatosti lidí, kteří tady nechali kus svého života. Nabízíme čtenářům příležitost na chvíli zpomalit 
a začíst se do příběhů osobností, bez kterých by Čeladná nebyla Čeladnou.

Historie

Pravdou je, že obec Čeladná nějak zvlášť 
do dění na konci svého katastru ležícího 
přímo na hranici s Velkými Kunčicemi pod 
Radhoštěm nezasahovala. 

Nicméně jí příslušelo rozhodovat o různých 
legislativních věcech, což činila a z tohoto 
titulu je logické také to, že lázně vysvě-
til dlouholetý čeladenský farář Antonín 
Přikryl (podle úvodní novinové zprávy). 

ČElaDNÁ a MarIÁNSKé Hory
Ten, jsa původem z Hulína, kaplanoval 
v Bílovci, v roce 1883 přišel do Čeladné 
a sloužil zde téměř třicet let, až do roku 
1912. Je pravděpodobné, že odpolední 
slavnosti se účastnily i další osobnosti, 
avšak jsme odkázáni pouze na výše uve-
denou novinovou zprávu. Byl-li příto-
men také pan Antonín Sýkora, starosta 
Mariánských Hor, v nichž byl MUDr. Jan 
May zastupitelem, dá se předpokládat, že 
byl přítomen i František Pečínka, tehdejší 
starosta Čeladné. Je také reálný předpo-
klad, že se akce zúčastnil i Štěpán Pustka, 
který byl v té době starostou ve Velkých 
Kunčicích pod Radhoštěm. 

O dva roky později přebírá tuto funkci jeho 
syn Antonín, známý spíše jako „pantáta 
Pustka“. Čeladnou ovšem počátkem 20. 
století tvořily desítky usedlostí rozesetých 
po katastru (včetně Horní Čeladné) a bez 
zvláštní infrastruktury. V roce 1903 měla 
Čeladná asi 360 čísel (domů) v nichž byd-
lelo 2 700 obyvatel. Na tehdejší poměry to 
byla poměrně velká obec. 

ČElaDENSKÁ oBECNÍ KroNIKa
Teprve v roce 1898 byla založena obecní 
kronika. Začtěte se do prvních řádek jejího 
úvodu. Lze z nich vyčíst i autoritu faráře 
Přikryla, který byl také členem obecního 
výboru, rovněž tak i úctu k místním kanto-
rům, včetně „slovutného básníka Valašska“ 
Josefa Kalusa. 

Historická fotografie čeladenských lázní

První řádky čeladenské kroniky z roku 1898
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Historie

Čeladná, podobně jako sousední Velké Kunčice pod Radhoštěm, 
byla v té době charakterizována jako tzv. farní ves. Nicméně obě 
obce byly vstřícné k nastupujícímu rozvoji turistického ruchu. 
Vily podnikatelů z Ostravska vyrůstaly na katastrech obou obcí. 
Například vila Anežka ostravského podnikatele Jana Chmela 
byla postavena v roce 1903 právě naproti Lázním Skalka. 

SPolEK BESEDa
Zvláštním faktem té doby je například i to, že v roce 1896 byl 
v Čeladné založen vzdělávací spolek BESEDA, jehož stanovy 
byly schváleny právě před 125 lety, v roce 1897! Spolek ten byl 
vzdělávacím a zábavným „střediskem mužů katolicky 
a vlastenecky smýšlejících“ podporujícím vzdělání a pokrok. 
Mezi jeho zakladatele patřil například učitel a básník Josef 
Kalus, učitel Rudolf Mucha či starosta obce František Pečínka. 
Pravdou je, že v době Lázní Skalka jejich vedení, tedy MUDr. 
Jan May, s obcí poměrně aktivně spolupracovalo. Dochovala se 
například pozvánka z roku 1908, na jejímž základě byl starosta 
Čeladné pozván na vysvěcení chrámu Panny Marie Královny 
v Mariánských Horách, které připadlo na 18. října. Jan May, jak 
známo, byl předsedou spolku pro jeho výstavbu, takže pozvánka 
obci byla rozhodně jeho iniciativou. Viz zápis z jednání obecního 
výboru. 

ČElaDNÁ v NovINÁCH
Dá se tedy říci, že v době provozu Lázní Skalka byly vzájemné 
aktivity mezi obcí a lázněmi intenzivnější. Lázním byl tisk původně 
nakloněn příznivě, jak je patrné z novinové zprávy z roku 1903.

Úsměv vzbuzují i poslední řádky, které dokazují, že naši předkové 
byli mistři v propagaci. Válkova kapela z tehdejších Velkých Kunčic 
pod Radhoštěm byla nesporně vynikající. Hrála na národopisné 
výstavě v Praze v roce 1895 ve výstavní hospodě „U posledního 
groše“. Poté se muzikanti vrátili domů, avšak název „Pražská 
výstavní kapela“ používali i dalších jedenáct let. Mělo to jakousi 
vyšší úroveň. A proč ne.

PEtr aNDErlE

Část zápisu z jednání Předsavenstva obce Čeladná: Pozvánka na svěceení škol a kostela v Mariánských Horách

Novinová zpráva z roku 1903

Inzerát v ostravanu (1906)
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zNAMENITí LéKAřI V ČEsKých zEMích (24)

Otec moravské archeologie Jindřich Wankel 
Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli 
v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology 
či dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. z historie známe například 
MuDr. Emila holuba (1847–1902), který sice následoval příkladu svého otce 
a v letech 1866–1872 vystudoval medicínu na lékařské fakultě Karlo-
Ferdinandovy univerzity, však tři měsíce po promoci odejel na svoji 
první cestovatelskou výpravu na jih Afriky. samozřejmě, že při svých 
cestovatelských výpravách mnohokrát ku prospěchu věci uplatnil své znalosti 
medicínské, avšak proslul především jako cestovatel, nikoli jako lékař. 

Podobným příkladem nám může být MuDr. Jindřich Wankel (1821–1897), který 
pracoval jako lékař, avšak proslul především jako archeolog a speleolog.

Shodou okolností tématem říjnové vlastivědné 
přenášky v Beskydském rehabilitačním 
centru (vlastivědné přednášky se zde konají 
každý poslední čtvrtek v měsíci a jsou určeny 
pacientům BRC a dalším zájemcům z řad 
veřejnosti) bylo vyprávění o Karlu Jaroslavu 
Maškovi (1851-1916), který byl jistou dobu 
spolupracovníkem Jindřicha Wankela.

Wankelův otec, Damián Wankel (1769–
1835) vyznáním protestant, přišel do 
Prahy z malého bavorského městečka 
Hammelburg (nedaleko Vürzburgu), 

aby zde dokončil studia práv. Jeho rod 
původně pocházel ze Švédska a Damián 
s bratrem Augustinem využili ke studiu 
možnost podpory nadace, kterou založil 
Jacob Faulstig, kněz z Dlažimi u Žatce. 
Nadace původně sloužila pro podporu 
rodin studujících kněží, později byla 
rozšířena i k podpoře zájemců o světská 
studia.

Damián Wankel posléze získal místo 
na zemském úřadě a nakonec dosáhl 
postavení c. k. zemského rady. Teprve 

„Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně za-
pomínat nelze, protože již zapomenuti jsou 
a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země 
má ve své historii mnoho osobností, patřících 
mezi znamenité představitele vědy lékařské. 

Lékaři patřili i v minulosti k všestran-
ně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli 
v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hu-
debníky, cestovateli, archeology, botaniky či 
dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. 
Většinou vynikli také proto, že byli nejen od-
vážní, ale i zdravě sebevědomí.“ 

Těmito úvodními slovy začínalo každou 
středu, počínaje 27. zářím 2017, mé krátké 
vyprávění o některém ze „znamenitých léka-
řů v českých zemích“, rekrutujících se větši-
nou z 16.-20. století. Seriál skončil ve středu 
22. ledna 2020 a čtenáři se dočkali celkem 
sto jeden a dvaceti příběhů v internetovém 
deníku „Neviditelný pes“ Lidových novin. 
Samozřejmě, že zde byl perspektivní záměr 
vydat ony příběhy jako knihu. 

Paradoxně vše uspíšil koronavirus. Lékaři, 
sestry a další zdravotníci se postupem času 
stali předmětem všeobecné úcty a upřím-
ného obdivu. A současně potřebují více než 
kdy jindy naši podporu, bez ohledu na rozdíl-
né názory společnosti, týkající se probíhající 
pandemie. A tak nás napadlo vydat tuto knihu 
ještě před letošními svátky vánočními a ne-
prodávat ji. Rozdávat. Na znamení úcty k těm, 
kteří stojí v čele současného boje s lítým ne-
přítelem a vpravdě nasazují své životy. Jenže 
z čeho tisk zaplatit? 

Vyhlásili jsme sbírku. První přišel náš tis-
kař: „Udělám vstřícnou cenu tisku“. A 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 zve-
řejněna v tiráži knihy. Díky nim nebude kniha 
prodávána v knihkupectvích, leč bude rozdá-
vána 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 medicín-
ských kruzích. A přispívat se dá i nadále na 
účet číslo 186 745 03 59/0800 (variabilní sym-
bol = datum odeslání bez interpunkce), neboť 
značné náklady si vyžádá také poštovné. Na 
znamení úcty k dárcům, z nichž mnozí jsou 
z Čeladné a z okolí, přetiskneme v několika 
pokračováních v Čeladenském zpravodaji vy-
brané lékařské příběhy, jejichž nositelé jsou 
buď z Beskyd, nebo z našeho blízkého morav-
ského kraje, či dokonce z Čeladné. 

O knihu si mohou zájemci napsat na adresu 
Okrašlovací spolek Rozhledna, Čeladná 42, 
739 12 Čeladná. Nebo e-mailem na adresu: 
ondrejnikrozhledna@seznam.cz  

Petr anderle MUDr. Jindřich Wankel
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v osmatřiceti letech se rozhodl založit 
rodinu. 19. listopadu 1806 si vzal za ženu 
Magdalenu Schwarzovou. On byl vlastně 
původem Němec a syna Kašpara Jindřicha 
(Heinricha), který se narodil 15. července 
1921 (první čtyři děti rodiny Wankelovy 
zemřely v útlém věku) vedl k poznávání 
vědy a přírody. Maminka byla původem 
Češka (z pražské rodiny Stránských), 
takže syna vedla k lásce vlasti i k jazyku 
českému. Bydleli na Malé Straně v tehdejší 
Šporkově ulici s výhledem do Lobkovické 
zahrady. Kmotrem byl Jindřichovi 
rodinný přítel, dvorní rada Bauer. Později 
se narodili bratr Vilém a sestry Betty 
a Karolina.

600 ZlatýCH Za DoKtorÁt
Jindřich si v roce 1839 zapsal filozofická 
studia na pražské univerzitě, o dva roky 
později se zapisuje ke studiu medicíny. 
V roce 1845 se stává pomocným 
asistentem proslulého anatoma profesora 
MUDr. Josefa Hyrtla (1810–1894). 
18. prosince 1847 promuje a pokračuje 
ještě studiem (další doktorát) chirurgie 
nebo lépe řečeno anatomie. Kmotr, dvorní 
rada Bauer, mu k ukončení lékařských 
studií věnuje značný obnos – 600 zlatých. 

Jeho první lékařskou štací bylo místo 
v nemocnici u Milosrdných bratří v Praze 
Na Františku. V době tzv. Svatodušních 
bouří, ve dnech 12–17. června 1848, 
vyrostly v Praze barikády související 
s tehdejším revolučním děním v celé 
Evropě (u nás mimo jiné boj za jazykovou 
rovnoprávnost, vznik dalších českých 
novin, svolání Slovanského sjezdu 
a podobně). Vzpoura byla potlačena 
vojskem velícího generála Alfréda 
Windischgrätze, když zahynulo téměř 
padesát lidí. Ale byla řada zraněných, 
kteří nalezli ošetření právě v nemocnici 
u Milosrdných bratří. A tehdy se doslova 
na barikádách potkávají dva budoucí 
dobří přátelé a vrstevníci – lékař Jindřich 
Wankel a malíř Josef Mánes (1820–1871).  
S Mánesem se formálně znali – Jindřichův 
mladší bratr Vilém svého času chodil 
k Mánesům na hodiny kreslení. 

Na přímluvu jednoho přítele nastupuje 
MUDr. Jindřich Wankel dne 20. října 1849 
do funkce závodního lékaře Salmovských 
železáren (Hugova huť) v Jedovnici. 
Majitel železáren Hugo Karel Salm byl 
synem Hugo Františka, který se mimo jiné 
zabýval přírodními vědami a badatelskými 
aktivitami v Moravském krasu. A zde se 
Jindřich Wankel nakazil. 
 

oSMNÁCtIlEtÁ KraSavICE
V následujícím roce je MUDr. Wankel na 
společenské návštěvě u Anny Weiblové, 
dcery vrchního správce kuřimského 
panství Maxmiliána Šímy. Zde se potkává 
s její mladší sestrou, osmnáctiletou 
krasavicí Eliškou Šímovou (1832-1903), 
a zamiluje se opravdově na celý život. Tak 
se stalo i Elišce.  Sedmnáctého srpna 
1851 se mladí lidé vzali. 

Eliška byla MUDr. Wankelovi až do 
konce jeho života obětavou pomocnicí, 
odbornou spolupracovnicí a společnicí 
na četných zahraničních cestách, 
ošetřovatelkou, organizátorkou, matkou 

skvělých dětí, vynikající a obětavou 
hospodyní, cizojazyčnou korespondentkou 
a podporovatelkou jeho odborných 
i vlasteneckých aktivit. A že jich bylo. 
A Mánes? Jezdil často do Blanska. 
S přítelem Jindřichem a s jeho dcerami 
vyjížděli do okolní přírody a meditovali 
o lidové tvořivosti. 

UNIKÁtNÍ NÁlEZ
Anatom se v doktoru Wankelovi po 
příchodu do Jedovnice nezapřel. Začal 
se zajímat o kosterní pozůstatky ve 
Sloupských jeskyních, posléze vykopal 
a identifikoval pozůstatky jeskynního 
medvěda, lva, soba, hyeny a rosomáka. 
Objevil zde mimo jiné stovky kosterních 
pozůstatků, které v podstatě zachránil. 
V roce 1851 byl Wankel povolán na místo 
důlního a hutního lékaře do Blanska, 
kde pobýval s manželkou nejprve v bytě 
na blanenském zámku. A dál pátrá – 
v zámku zřizuje muzeum archeologických 
nálezů (1854). Zkoumá Punkvu, Macochu, 
objevuje Býčí skálu a Ochozskou jeskyni. 
Ale stále plní funkci lékaře, organizuje 
vlastní lékárnu, v letech 1857–1866 zřídil 
v Blansku a v Rájci nemocnici pro raněné 
rakouské vojáky a žena Eliška vypomáhala 
jako ošetřovatelka. 

Světově proslulým archeologem se lékař 
Wankel stal v roce 1867 nálezem desítek 
koster, bronzových a zlatých šperků 
a jiných pokladů v jeskyni Býčí skála. Šlo 
o jeskynní systém u Adamova, kde se těžil 
písek pro adamovské hutě. Posléze zde 
Wankel nalezl i dílnu na obrábění kovů, 

 Eliška Wankelová, rozená Šímová

Své fantazii popustil uzdu známý malíř Zdeněk Burian a namaloval tento zajímavý obraz 
o tom, jak to mohlo vypadat v jeskyni, díky níž se z doktora Wankela stal světově uznávaný 
archeolog 
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kostry koní, zbytky látek a obilí. Tomuto 
nálezu se dnes říká „Halštatský pohřeb“, 
avšak na jeho původ se názory odborníků 
různí. Je snad z 5. století před Kristem. 

V následujících letech Jindřich Wankel 
cestuje do mnoha zemí v zahraničí, 
přednáší, publikuje. Účastní se kongresů, 
světových výstav a zaznamenává další 
archeologické nálezy. Získává četná 
mezinárodní uznání a odborný respekt. 
Jen doma není tak trochu prorokem.

Když byl na konci roku 1862 ustanoven 
v Blansku vzdělávací spolek Rostislav, 
stáli za touto iniciativou doktor Jindřich 
Wankel a ředitel Salmových železáren 
Ignác Vondráček (1819–1887). Členové 
spolku projevili zájem mít spolkový 
prapor a tak se Eliška Wankelová obrací 
na rodinného přítele Josefa Mánesa. Ten 
vytvoří unikátní (dodnes zachovalý) prapor 
s výšivkami na francouzském hedvábí 
a s lipovými ornamenty a dne 14. srpna 
1864 se osobně zúčastní jeho vysvěcení. 
Při tomto pobytu v Blansku portrétuje 
Karličku, devítiletou dceru Wankelových, 
kterýžto portrét vstoupil do dějin malířské 
tvorby. A Karlička do historie. 

Karla (1855–1941) se provdala za lékaře 
MUDr. vilibalda absolona (1843–1882), 
měli spolu syna Karla absolona (1877–
1960). Vilibald zemřel, když bylo Karlovi 
pět let, takže tatínka tak trochu nahradil 
dědeček. Univerzitní profesor dr. Karel 
Absolon posléze úspěšně pokračoval 
v dědečkových archeologických stopách. 
Karla Wankelová-Absolonová, později 

Bufková (Eduard Bufka 1854–1921) byla 
úspěšnou publicistkou a spisovatelkou. 
Do sbírky „Z Ječmínkovy říše“ zařadila 
fascinující Mánesova vyprávění pod 
názvem „Mánesova pohádka“. Pamatovala 
si je z dětství. 

vlaStENECKý SPolEK
V roce 1883 se Wankel, nespokojen 
s poměry v Blansku, stěhuje do Olomouce. 
Věděl, že důchod ze železáren bude slabý, 
proto si naplánoval další lékařskou praxi 
v Olomouci. Chtěl prodat své sbírky, avšak 
české instituce neměly zájem. Nic nového. 
A tak je prodal do Vídně za 12 000 zlatých. 
Dnes jsou uloženy v Naturhistoriches 
muzeu. Za takto získané prostředky 
koupil v Olomouci dům na Blažejském 
náměstí. Byl stále aktivní –  s vrstevníkem 
knězem Ignátem Wurmem (1825–1911) 
a se svým zetěm Janem Havelkou (1839–
1886) založili muzejní vlastenecký spolek 
(dnes Vlastivědné muzeum v Olomouci), 
kterýžto se později stal základem 
rozvíjející se vědy v Čechách a na Moravě. 
Jan Havelka, olomoucký etnograf, 
spisovatel a pedagog, se v roce 1876 oženil 
s Vlastou Wanklovou (1857–1939), dcerou 
MUDr. Wankela. Založil mimo jiné časopis 
Komenský, beletristický časopis Koleda. 
Jeho žena publikovala pod pseudonymem 
Lucie Bakešová. 

vEŘEJNÁ PoCta
Dne 26. června 1888 navštívil Olomouc 
význačný dánský archeolog Japetus 
Steenstrup (1813–1897), který MUDr. 
Jindřicha Wankela veřejně nazval 
„otcem moravské archeologie“ či „otcem 
prehistorie rakouské“. 

V roce 1892 byl Wankel stižen první 
mozkovou mrtvicí (ochrnul na pravou 
ruku), o rok později po pádu utrpěl 
zlomení krčku stehenní kosti. Od té doby 
byl upoután na lůžko.  Pátého dubna 1897 
ve čtyři hodiny ráno tento úžasný muž 
umírá. 
 
Jeho nejstarší dcera lucie Kasparina 
alžběta Bakešová-Wankelová (1853–
1935) si vzala blanenského nadučitele 
Františka Bakeše (1833–1917) a měli syna 
MUDr. Jaroslava (1871–1930), chirurga, 
přírodovědce, badatele a filantropa. 
Dědečkem ovlivněn, pokračoval v jeho 
stopách. Navíc byl vynikajícím chirurgem, 
pediatrem a gynekologem. V roce 1902 
byl ředitelem nemocnice v Třebíči, 
později primářem chirurgického oddělení 
u Svaté Anny v Brně. V roce 1928 založil se 
svojí matkou v Brně Dům útěchy, což byl 
ústav specializovaný na výzkum a léčbu 
rakoviny, dnes Masarykův onkologický 
ústav. 

MUDr. Jindřich Wankel je sice více znám 
jako archeolog, méně pak již jako lékař. 
On sám byl lékařem až do smrti a jeho 
potomci se střídali. Jednou archeologové, 
podruhé lékaři. Jako třeba jeho pravnuk, 
chirurg MUDr. Karel Bedřich Absolon 
(1926–2009), lékař českoamerický. 
Svého času založil koronární jednotku 
v Praze-Krči, ale v roce 1948 tu zůstat 
nemohl. Historik medicíny, přednášel 
na univerzitách v Dallasu a v Illinois, byl 
průkopníkem transplantací ledvin a jater.  
Důležité je dělat svoji práci s chutí 
a s nadšením. A to Jindřich Wankel odkázal 
nejen svým dětem ale i nám všem, kteří se 
budeme cítit jeho odkazem osloveni.

PEtr aNDErlE

Jan Havelka

MUDr. Jindřich Wankel s manželkou a dr. Grossem při vykopávkách na březích jezera 
u Neuveville ve Švýcarsku. ani tam, ve volných chvílích mezi jednáními světového 
antropologického kongresu v roce 1866, si nedal pokoj. 
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Je častější u žen, ale u mužů mívá závažnější průběh. 
Jak poznat toto chronické kožní onemocnění a jak ho léčit?

Rosacea neboli růžkovka 
Mnoho lidí o onemocnění kůže jménem rosacea asi neslyšelo. Co to vlastně rosacea je, jak ji rozpoznat? Je tato 
nemoc dědičná? Čemu se vyvarovat a jak ji léčit? více tuto nepříliš známou kožní nemoc přibližuje v rozhovoru interní 
školitelka lékárny aGEl rita Smolková.

Co to je rosacea a jak se projevuje?
Rosacea neboli růžovka je běžné chronické zánětlivé kožní one-
mocnění, které se projevuje zčervenáním kůže, pocity pálení nebo 
štípání a drobnými rozšířenými cévkami zejména v oblasti obličeje.

Zpočátku je toto začervenání pouze přechodné, později je rozší-
ření cév trvalé. V další fázi se často objevuje otok a hnisavé puchýře. 
Na nose a tvářích může také dojít ke zbytnění mazových žláz, čímž 
se zvyšuje riziko vzniku houbovitého ztluštění kůže. V některých pří-
padech se zánět rozšíří i do oblasti očí, kde způsobuje zarudnutí, 
suchost a pálení očí a zvýšenou citlivost na světlo.

Koho může onemocnění postihnout a jaké jsou jeho příčiny? 
Je rosacea dědičná?
Rosacea může postihnout kohokoliv, častěji se však vyskytuje u lidí 
se světlou pletí, s modrýma očima a se světlými či hnědými vlasy 
(fototyp I a II). Přestože postihuje více ženy, závažnější průběh bývá 
u mužů. Vrchol výskytu rosacey se pohybuje mezi 30. a 60. rokem 
života, klinické příznaky se však mohou objevit v každém věku včet-
ně dětského. 

Přesné příčiny vzniku nemoci nejsou dosud zcela známy, svou roli 
ale hraje i genetika. Vedle genetické predispozice se jedná zejména 
o poruchy vrozené imunity, vaskulárního a nervového systému 
a poruchu kožní bariéry. Mezi další významné faktory patří ultrafia-

lové záření, volné kyslíkové radikály a přemnožení kožních mikrobů. 
Nemoc není infekční, není tedy přenosná.

Čemu se při onemocnění vyvarovat?
Zhoršení nemoci způsobují tzv. spouštěcí faktory, mezi které patří 
např. sluneční záření, extrémní teploty, strava, používání nevhod-
ných kosmetických přípravků, stres a nedostatek spánku, užívá-
ní některých léčiv a přidružená onemocnění jako je např. vysoký 
krevní tlak. Všechny tyto provokační faktory je nutné minimalizovat 
nebo se snažit o jejich úplné vyloučení.

Chcete-li tedy maximálně snížit riziko zhoršení rosacey, je dů-
ležité omezit pobyt na slunci a chránit se před slunečním zářením, 
omezit například horké koupele, pobyt v sauně a dát si pozor také na 
klimatizaci. Dále je vhodné omezit konzumaci horkých nápojů, koře-
něných, ostrých jídel a alkoholu. Vyhýbat se dráždivým kosmetickým 
a hygienickým přípravkům s obsahem alkoholu, fluoridů, acetonu 
a kyseliny sorbové. Stav mohou zhoršovat peelingové přípravky 
a nadměrná fyzická aktivita spojená s pocením. Redukujte ve svém 
životě stres a pečujte o dostatek kvalitního spánku. 

a jak rosaceu léčit?
Rosacea je chronické onemocnění, kdy léčba patří výhradně do 
rukou lékaře. Toto onemocnění nelze definitivně vyléčit, avšak 
léčivé přípravky a moderní metody jako je např. používání laserů 
a pulzního světla dokáží rosaceu držet pod kontrolou.

Vhodná je i doplňující léčba, především příslušná dermokosme-
tika, která splňuje ty nejpřísnější požadavky farmaceutického prů-
myslu a může výrazně zlepšit a stabilizovat toto onemocnění. V lé-
kárně najdete několik různých značek dermokosmetiky určené pro 
jeho léčbu. Patří sem základní čištění pleti – gely a micelární vody, 
krémy a lehké zabarvené krycí fluidy a také přípravky s UV filtrem, 
které by se měly stát každodenní kosmetickou rutinou u pacientů 
s rosaceou. Podstatné je zahájit včasnou léčbu a dodržovat všechny 
zásady terapie i po zhojení zjevných projevů choroby.

redInterní školitelka lékáren aGEl rita Smolková
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chcete si zahrát na zbojníky?
Při akčním putování horami i údolími je úkolem pro 2–6 hráčů 
s důvtipem, štěstím i znalostmi Beskyd sestavit zbojnickou 
bandu a s tou vyhnat nepoctivé panstvo z frýdeckého zámku. 
Hru s pomocí rodičů zvládnou děti již od 6 let. 

Na začátku si hráči vylosu-
jí svoji zbojnickou postavu 
Lysoně, Smrkoně, Kněhyňky, 
Grunika, Prašivky nebo 
Ropičky. S tou pak putují po 
Beskydech s cílem získat partu 
zbojníků. Ti se k nim v podobě 
získaných karet přidávají na 
základě štěstí, důvtipu 
a také znalostí Beskyd 
a Pobeskydí. 

Po dosažení předepsaného po-
čtu zbojníků hráči utíkají přímo 
na frýdecký zámek, odkud vy-
ženou nepoctivé panstvo. Kdo 
to zvládne jako první, vyhrává. 
Hráči se svými postavami 
zbojníků putují po skutečných 
beskydských místech a obcích 
a při tom se seznámí s celou 
řadou nových zajímavostí 
a skutečností. Také historické 
souvislosti použité ve hře 
v odlehčené podobě odpovídají 
tomu, jak to kdysi v Beskydech 
mezi zbojníky a panstvem 
opravdu bylo. 
Věříme, že si hru užijete stejně 
jako všichni dospělí i děti, kteří 
ji doposud vyzkoušeli. Hra bude 
pravidelně doplňována o nové 
sady 30 akčních karet tak, 
aby si hráči mohli upravovat 
taktiku.

www.jsmezbeskyd.cz

PŘÁTELSKÝ TURNAJ
VE VOLEJBALE

SOBOTA~26.11.2022 ~ 9:00
SPORTOVNÍ HALA ČELADNÁ

774 044 244
VOLEJBAL.CELADNA@SEZNAM.CZ

SRDEČNĚ  VÁS ZVEME NA

 GULÁŠ A KAFE K DISPOZICI PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA. 
ORIGINÁLNÍ ODMĚNY. FOTO KOUTEK.

 PŘIJĎTE I S DĚTMI, VNOUČATY, FANOUŠKY, . . .
PO AKCI AFTER PARTY.

PŘIHLÁŠENÍ NA:

ZA PODPORY 
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Odměna pro luštitele: krásná kniha o historii Čeladné
Tajenka z minulého čísla:DĚKUJEME VŠEM VOLIČŮM, KTEŘÍ PŘIŠLI K VOLBÁM. Knihu získává Františka Olivková. 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.

Křížovka o ceny
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Inzerce

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

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

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

návrh na zabezpečení vašeho objektu.

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

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

cos@cosas.cz, 733 311 311

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

Křišťálové zpívající
mísy 

Každou první sobotu
v měsíci od 17:00

Rezervace na
www.yoga-cafe.cz 
nebo +420 606 915 741

150Kč 

60 minut
křišťálové meditace
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Inzerce

YOGA CAFE
ČELADNÁ NÁMĚSTÍ 

Ranní jóga
 Fyzio joga

 Pilates
Jóga pro sportovce 

Jóga pro zdravá záda
Cvičení pro maminky

Chi kung
*

Rituals shop
*

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

606915741

 
 

Pro děti:
Dětská jóga 

Dětský klub s
hlídáním

Balet pro nejmenší  



38

yUra

co je nového a co se chystá v yuRA hotelu Čeladná
Na hotelu nezaháleli a po realizované řadě úspěšných akcí letošního léta (např. IrSKý vEČEr) intenzivně připravují 
další, tentokrát podzimní program. obecní zařízení se postupně stává vyhledávaným místem nejenom ubytovaných 
hostů, ale i občanů Čeladné. Každý si zde může najít své – třeba kvalitní pivo, výborné jídlo, kávu i sladké kouzla 
v cukrárně a bistru, případně může přijít za sportem, zábavou a nebo pro zdraví. 

Dnes už většina zdejších podnikatelů registruje 
zvýšený zájem turistů, kteří jsou primárně ubyto-
vání na Yura hotelu. Rozhodně tam netráví zavře-
ní celý svůj pobyt. Hosté mají zájem poznat okolí 
a navštívit  řadu provozů, které nabízejí služby jak 
v oblasti gastronomie, tak v segmentu zábavy, 
zážitků i sportu. To je evidentně další sekundární 
přínos zdejším obyvatelům i podnikatelům.

Zábava na hotelu yUra létem nekončí
Bohatý kalendář naplánovaných akcí si všich-
ni zájemci mohou najít na webových stánkách 
hotelu nebo na obecních informačních tabulích. 
Dominují páteční hudební večery ve vinárně ho-
telu s živou hudbou nebo s DJ, například se za-
měřením na OLDIES, protože i vyznavačů tohoto 
žánru je víc než dost… Advent, Mikuláš, svatý 
Martin a jeho husy, to je jen část toho, co vás na 
YUŘE může čekat.

Nezadržitelně se blíží konec roku
Aneb Silvestr ALL-INCLUSIVE na YUŘE i pro ne-
ubytované zájemce. Několik sálů, volný pohyb po 
všech komerčních prostorách hotelu, více hudby, 
různé rauty  a především nezapomenutelná zába-
va se spoustou překvapení.  Čas pro rezervaci se 
ale rychle krátí….

Nová nabídka
K nové nabídce patří BUSSINESS ALL INCLUSIVE 
snídaně, nájem sálů a salonků 
k zajištění firemních a rodinných akcí.

Fyzioterapie bez čekání
Zejména pro občany Čeladné a okolí je tato zdra-
votní služba rovněž nabízena v rámci MINI LÁZNÍ 
hotelu Yura v Čeladné. Nemusíte tak čekat mě-
síce na pořadník ke specialistovi v rámci zdra-
votních pojišťoven. Uznávání odborníci u nás se 
specializují na veškeré požadované techniky. 

Mějte se rádi a pečujte o své tělo i svou duši. Na 
YUROVI Vám s tím pomohou.

KoNtaKty:

www.yurahotel.cz   
minilazne@yurahotel.cz 

558 682 600

Sháníte dárek a chcete být IN?
Tady jej máte, již nic řešíte, vše už jsme vyřešili za vás...

recepce@yurahotel.cz +420 558 682 600

Dárkové poukazy k svátku, k Vánocům, přátelům, 
dětem či milencům u nás v YURA Hotel Čeladná.

• Dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč

• Dárkový poukaz bez limitu (dle dohodnuté částky)

• Poukaz na snídaňový raut ALL INCLUSIVE za 250 Kč

• Poukaz na polední menu za 180 Kč

• Poukaz na Wellness, bazén, fitness na 2 hod. za 250 Kč

• VOUCHER INDIVIDUÁL (sestavíme na přání)

Stylový myslivecký salonek s kulečníkem a biliárdem je zajímavou variantou 
pro vánoční večírek. Hotel nabízí i barokní salónek a konferenční sál.

Zvýhodněné pouzkazy do bazénu a sauny pro občany Čeladné jsou stále 
k dostání  dostání na sekretariátu obecního úřadu

KALENDÁř AKcí

11. 11. Svatomartinská husa (vinárna)
Husa, víno a reprodukovaná hudba

25. 11. Předadventní večer (vinárna)
Diskotéka

26. 11. rozsvícení vánočního stromu
Stánek před bistrem

6. 12. Mikuláš (bistro)
Mikulášský stánek před bistrem

9. 12. traBand (vinárna)

16. 12. Zabijačkové hody (vinárna)

23.-27. 12. (zavřeno)

31. 12. Silvestr
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Informace pro občany

Telefonní čísla
IC Čeladná  558 684 400
MÚ Frýdlant nad Ostravicí 558 604 111
Úřad práce FM  950 113 111
ÚP Frýdlant - př. na bydl. 950 113 222
ÚP Frýdlant - zaměstnání 950 113 211
OSSZ   558 604 700
Česká pošta   954 273 912 
Dětský domov  558 684 112
Základní škola  558 684 006
MŠ Čeladenská beruška 777 364 188
 budova MŠ 777 364 189
Mateřská škola Čeladná 558 684 548
Fara Čeladná  595 171 252
Památník J. Kaluse 739 219 838
Nádraží ČD  702 251 655
Beskydské reh. centrum 552 533 211
Polarium  558 603 311

Čistírna odpadních vod 558 684 046
Autodoprava Kopecký 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 800 850 860
MARA-TAXI (non-stop) 603 720 357
Chirurgie Frýdlant n.O 558 679 011
Správce hřbitova Čeladná 731 073 659
Pohřební služba Frenštát 777 835 626

 

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

HaSIČSKÁ PoHotovoSt
724 179 160

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

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

sanitky:  558 628 882
záchranná služba: 155

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

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

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

KoNtaKty Na oBECNÍ ÚŘaD

ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.
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Závěrem

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

Uzávěrka:                  21. 11. 2022 

Uzávěrka inzerce:   21. 11. 2022

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

GratUlUJEME K JUBIlEU: 
LIsTOPAD

Jan Oprštěný 70 let
Anastásie Begáňová 75 let
Eva Pejková 75 let
Milada Vrátná 75 let
Marta Krčová 75 let
Marie Popková 75 let
Jiřina Čaníková 75 let
Emil Janec 75 let
Milan Telařík 75 let
Petr Anderle 80 let

Prosincové číslo vyjde 2. 12. 2022 

Aplikaci Obec Čeladná si stáhněte:

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

SENIor taXI
Čeladenský dostavník

737 135 546
tam i zpět 24 Kč.

objednávky den předem!

SENIor taXI
„do nemocnic“

776 241 220
1 km = 7,50 Kč

Provozuje SSS Frýdlant n. o.


