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  Potravinová sbírka
Děkujeme všem, kteří přispěli. Vaše dary 
rozdělí potřebným Charita Frenštát

8-9, 12-14   V PJK to žije
Rozhovor se správcem Milanem Morav-
cem a reportáž z výstavy Lenky Rzepkové

           Usilovné včelky
Žáky z Čeladné navštívili děti z partner-
ské Zubrohlavy, spolu tvořili i užívali 
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O program před rozsvícením 
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i děti z Berušky, ze školy 
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Slovo StaroSty

vážení spoluobčané,
rok 2022 se malými krůčky, krok za kro-
kem, hodinu za hodinou, pomalu, ale jistě 
šine ke svému konci. Paní zima sice ma-
linko zahrozila jemným popraškem poté, 
co se Martin příliš nevytáhnul s nadílkou, 
snad aby se neřeklo, že nemá ještě svoji 
vládu tak úplně pod kontrolou. Zatím to 
vypadá tak, že na pořádnou chumeleni-
ci si patrně ještě nějaký ten den musíme 
počkat. ale i tady stejně jako v životě platí: 
Kdo si počká, ten se nakonec také dočká.   

jaK liStoPad ZMěnil naše životy

Měsíc listopad poklidně vyklidil svoje pole, 
nicméně sluší se k němu přeci jen vrátit 
a připomenout 17. listopad, tedy den, kdy 
se před třiatřiceti lety začal měnit náš život. 
Samozřejmě platí jako jindy v historii, že ti, 
kteří o tom moc nemluví, byli právě těmi, 
kteří svými aktivitami měnili život v naší 
zemi. Samozřejmě vždy se najdou takoví 
šmejdi, kteří si chtějí přivlastnit zásluhy 
a všem předvádějí verbálně, ale i písem-
ným projevem, že u toho byli a takřka na 
barikádách poráželi tu komunistickou saň, 
utínajíce její hlavy, bez ohledu na to, jestli 
nějaká hlava nebyla součástí jejich rodiny. 
to všechno se projevuje v naší zemi již od 
porážky na Bílé hoře, zjednodušeně řečeno 
malá šarvátka na kopci u Prahy s velkými 
důsledky pro další vývoj ve střední evropě. 
ohýbání hřbetů, udavačství a fízlovství. to 
se psal rok 1620. nicméně jako povahový 
rys to zůstalo v genech mnoha obyvatel 
v našich zemích, rok 1989 to příliš nezměnil. 

je opravdu úsměvné, když na vás „sou-
sed“ podá trestní oznámení, aby se s vámi 
následně podělil, že jej nenapadlo, že 
v roce 2022 někdo údajně pomlouvá, ze-
směšňuje či vyhrožuje policií. 

i když bychom to mohli vzít  jako citát 
z pera tomáše akvinského, který napsal: 
„Co je povoleno bohovi, není povoleno vo-
lovi.“ tak to není, ani nemůže být a hlavně 
nesmí zůstat. nemůžeme se tomu ani za-
smát, ale ani nad tím brečet. je to zkrátka 
jednoduché, když píše někdo o zesměš-
nování, sám nesmí zesměšňovat. jsme 
součástí jedné velké čeladenské rodiny, 
tedy mnozí z nás, a není od věci vědět, 

s kým v této rodině žijeme. Zasloužíme si 
vědět, proč web nÁš doMov ČeladnÁ 
bojoval za nás až z daleké vídně, z adresy 
lorystraße 134/1/7,  s účtem u vodafonu. 
Proto existují všude ve světě zákony, které 
pamatují s paragrafem spolčení za účelem 
například změny místní, krajské či národní 
vlády, nebo jen s cílem pomlouvat a deho-
nestovat. takže mám zato, že tady by měla 
policie konat bez ohledu na to,  jestli se 
to někomu líbí, jakkoli se snaží veřejnosti 
vsugerovat, že jde o údajné vyhrožování 
policií. 

Píšeme, že již 33 let žijeme ve svobod-
né společnosti, ale vypadá to, že jsme se 
jako společnost nevypořádali s tímto uda-
vačským marasmem, proto se s ním musí 
stále bojovat. 
 
Svoboda, psal jsem to a napíšu ještě mno-
hokrát, je tím nejcennějším, co máme. 
a právě 17. listopadu, kdy si tuto svobodu 
připomínáme, to musíme mít na paměti 
a boj s tímto marasmem nevzdávat.
 

roZSvíCení StroMu

v sobotu 26. listopadu jsme již tradičně
rozsvítili vánoční strom na náměstí 
v Čeladné a tím zahájili adventní dobu, 
dobu očekávání, ve které se malí i velcí těší 
na tu kouzelnou atmosféru vánoc, vůni 
cukroví, rumu, vanilky a hřebíčku. roz-
svícené stromečky, kterým mohou kon-
kurovat snad jen rozjařená očička našich 
nejmenších při rozbalování dárků, bram-
borový salát, kapr či řízek jen dokreslují 
tuto kouzelnou dobu, dobu, která by měla 
– když ne napořád, tak alespoň na pár dní 
– vnést do našich srdcí pohodu a klid. 
adventní doba je dobou, kdy bychom se 
měli především ztišit a naslouchat více 
svému srdci a uzavřít se proti uspěchané 
době tohoto světa. využijme ji, abychom 
se připravili na oslavu vánočních svátků 
a zejména na příchod malého ježíška, 
který, jak stojí v knize knih – bibli – jednou 
spasí náš svět. Hospodyňky netrapte se, 
že jste nestihly to či tamto, že máte málo 
druhů cukroví, nejcennější pro nás všech-
ny je darovat svým nejbližším to nejcen-
nější, co máme, i když to za nejcennější 
nepovažujeme. to nejcennější, co máme 
a můžeme darovat, je náš čas, který si na-
vzájem věnujeme. 

Mějme na paměti, že ne všude ve světě je 
mír a ne všude jsou kompletní celé rodiny. 
Proto v této adventní době nezapomeňme 
otevřít svá nitra ke konání dobrých skutků 

a podle svých finančních možností přispěj-
me na charitativní projekty, ať již na děti 
z dětských domovů nebo osamělé lidi žijící 
v domovech pro seniory, kteří právě v této 
sváteční době mají ve svých duších smutek 
a samotu největší. dovolím si za ně vám 
všem poděkovat. 

PoděKovÁní

jako již poněkolikáté, patří díky nás 
všech donátorovi akce rozsvícení vánoč-
ního stromu, společnosti ČeZ, za finanční 
dar. darem jsme dostali i krásný vánoční 
strom, který letos věnovali manželé Zuza-
na a Sváťa němcovi, za což jim patří naše 
poděkování. Strom se nacházel v blízkosti 
jejich domu, ale profesionálové z leso-
staveb Frýdek-Místek se nejen s pokáce-
ním, ale i samotným usazením na náměstí 
vypořádali opravdu mistrně, což jste již 
nepochybně zaznamenali na našem FB. 
Správci obecního majetku Michna a šnajdr 
toto kácení procesovali a náš tým obecních 
pracovníků pod taktovkou rostislava dus-
tora pak nejen uklidil přebytečné větve, ale 
také nainstaloval náš betlém se zvoničkou. 
ozdoby na stromek pověsili pracovníci fir-
my Stanislava Bražiny r.e.v.i.S. děkujeme 
vám všem za skvěle odvedenou práci. 

Přivítání adventu a rozsvícení vánočního 
stromu organizačně zajistila naše kultur-
ní komise pod vedením Martiny o´reilly 
a i jim patří naše poděkování. Skvělé vystou-
pení dětí našich mateřských škol, základní 
školy a dětského domova byly tím pravým 
otvírákem letošního adventu. Po vánočních 
melodiích swingové kapely SWinGalia 
z Příbora bylo náměstí zahaleno do tmy 
a po odpočítání do 10 pak již vánoční strom 
v celé své kráse osvětlil náměstí, na kterém 
se bude vyjímat až do Hromnic. následova-
la adventní promluva duchovního správce 
Mariusze roszewského s přáním milostipl-
ného prožití vánočních svátků. 

rád bych poděkoval panu šivicovi, který 
připravil nejen podium pro účinkující, ale 
jako vždy skvěle ozvučil naše náměstí. 
občerstvení pro nás zajistila Hospůdka 
na hřišti lucky Kahánkové, a chata duk-
la – Barča Pustelníková s alešem toflem. 
Poprvé jsme vyzkoušeli i bramborové 
placky a soudě podle vašich ohlasů jsme 
udělali dobře. velké díky zaslouží i obě 
naše kavárny na náměstí,  aMiCi espresso 
bar,  ZelenKÁva a také hotel yura. dále 
chci poděkovat zejména našim hasičům, 
kteří koneckonců jako vždy při podobných 

Pavol Lukša

PrOsinec PLný 

sVáteČních 

aKcí

aktuality: FB Obec Čeladná Zpravodaj v PDF: www.celadna.cz   Zprávy z obce: www.celadna.cz
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akcích postavili stan, kde si mohli návštěv-
níci akce na chvíli sednout a okusit všechny 
dobroty, které si pro ně ve stáncích připra-
vili. takže tisíceré díky všem, kteří ochot-
ně přiložili ruce k této slavnostní události. 
největší poděkování zasloužíte především 
vy všichni, kteří jste svojí účastí přispěli 
k úžasné akci, jakou rozsvícení vánočního 
stromu bezesporu je. 

ProSineC Plný SvÁteČníCH aKCí

Měsíc prosinec je protkán kulturními akce-
mi, které si pro nás připravila nejen kultur-
ní komise, ale i základní škola. věřím, že si 
z nabídky určitě vyberete něco, co pohladí 
vaše duše. 

již v sobotu 10. prosince od 17:00 vystoupí 
v kavárně hotelu yura skupina acOUstic 
FLOWers. 

ve středu 14. prosince od 18:00 ve farním 
kostele sv. jana nepomuckého můžete na-
vštívit Vánoční koncert ZŠ Čeladná DOna 
nOBis Pacem – Dej nám mír. 

ve čtvrtek 15. prosince od 18:00 můžete 
ve farním kostele sv. jana nepomuckého 
shlédnout Benefiční koncert Olgy Louno-
vé, kde vystoupí i děti z dětského domova 
Čeladná. obec Čeladná se stala jedním 
z benefičních partnerů tohoto koncertu a já 
převzal záštitu nad jeho konáním. 

v neděli 25. prosince od 9:30 vás zveme 
na tradiční Zpívání u vánočního stromu. 
K poslechu zahraje dechová kapela Huťařka, 
s pásmem písní vystoupí děti z naší školy. 
něco na zahřátí zajistí aMiCi espresso bar. 

vážení spoluobčané,
nejkrásnějším kouskem světa je ten, na kte-
rém se svými rodinami, kamarády a přáteli 
žijeme a tím je naše krásná obec Čeladná. 
dovolte mi proto, abych vám všem jménem 
paní místostarostky Golové, rady, zastupi-
telstva obce i jménem svým popřál milosti-
plné prožití vánočních svátků. důstojně a ve 
zdraví se rozlučte s končícím rokem 2022 
a ten rok 2023, který určitě nebude pro ni-
koho z nás nikterak jednoduchý, pak prožij-
me hlavně ve zdraví a bez osobních animo-
zit a záští.  K tomu vám i vašim blízkým přeji 
mnoho zdraví, úspěchů a Božího požehnání.

ať jsou Vánoce plné pohody
Vážení a milí Čeladňané, 
právě listujete posledním číslem naše-
ho zpravodaje v tomto roce, roce 2022. 
Byl to rok zběsilý, zvláštní, divný, těžký, 
náročný ve všech ohledech. Snad kaž-
dého člověka se dotkly události, které 
doslova otřásaly celým světem, naši 
zemi nevyjímaje. Válka na Ukrajině, 
dozvuky a pak opět a zase nové a další 
a další rozjezdy covidového onemocnění, 
inflace, drahota, pohonné hmoty, ceny 
energií… I naše místní, rozumějme  tím 
obecní  scéna,  prožila bouřlivé období 
předvolebních útoků a ne vždy fér jed-
nání a konání. O tom již ale bylo řečeno 
dost a kdo chtěl, obrázek si jistě udělal.  
A tak, jak se odehrávaly a odehrávají ty 
pěkné, ale i ty smutné, náročné a krušné 
události ve veřejném dění, tak si určitě 
každý z nás prožil to své i ve svém osob-
ním a rodinném životě. 

Každopádně nyní nás čekají ty nejkrás-
nější svátky roku – Vánoce. Svátky, 
které patří k respektovanému období 
všech lidí, bez ohledu na jejich vyznání 
a zaměření. Vánoce jsou prostě pro 
všechny, a to je moc fajn. Je krásné, že 
člověk i v náročných  časech a očeká-
vání těžkých časů,  se dokáže radovat 
a těšit třeba právě z nadcházejících 
svátků. Říká se, že turistická trasa bez 
hospod je stejně smutná jako kalendář 
bez svátků. I když putování a turistika 
není třeba pro každého, tak časem, 
chtě-nechtě, putujeme všichni. A svátky 
jsou tak  krásným osvěžením a potěše-
ním a zejména pak, když to jsou zrovna 
Vánoce, nejkrásnější a nejznámější 
svátky roku. A k tomuto jsem četla 
zajímavé zamyšlení, o které se s Vámi 
ráda podělím.
„Jakoby svátky Vánoc vlastnili dva 
majitelé – křesťanská tradice a byznys. 
Vánoce tak mají největší reklamu 
v obchodech a to v předstihu, už téměř 
od léta. Advent je však doba skrom-
nosti, očekávání svátků, které jsou 

připomínkou narození Ježíška – 
v dospělosti pak učitele, Spasitele, jehož  
životní příběhy změnily a stále mění 
svět  i lidské životy. A tak zatímco pro 
obchod je zajímavá příprava na Vánoce 
a po Novém roce konec slávy a začínají 
výprodeje a stromky stojí u popelnic, 
křesťanská doba vánoční – čas radosti, 
veselosti – je od Štědrého dne dále až 
do Tří králů a někde až do Hromnic. 
Přes všechen ten humbuk, směsici 
hudby, betlémů, večírků, vánočních slev, 
koncertů a besídek, jarmarků, rodinných 
návštěv, radosti, ale i dojetí a smutku, 
můžeme cítit, že se v těch aktivitách 
okolo Vánoc najde i mnoho dobrého, 
neboť náladu Vánoc si sebou všichni ne-
seme už od raného dětství. Teď zrovna 
je doba adventní, doba očekávání. Není 
to samozřejmost, že Vánoce můžeme 
slavit po křesťansku i po světsku, aniž 
by tekly emoce či krev, že jim můžeme 
říkat Vánoce a stromkem a Ježíškem 
v jesličkách nikoho neprovokujeme. Čí 
svátky – toho země a u nás zatím stále 
platí: Čí jsou hody vánoční? Naše!“

Vážení spoluobčané, 
přeji Vám všem krásné prožití vánoč-
ních svátků, hodně pohody, radosti 
a klidu. Přeji, abyste mohli v kruhu svých 
rodin nebo s těmi, kdo jsou Vašemu srd-
ci blízcí,  prožít a užít opravdu kvalitně ty 
krásné svátky naděje a radosti.

věra Golová, místostarostka

aktuality
PrOsincOVé ZastUPiteLstVO
Poslední jednání zastupitelů v letošním roce 
se uskuteční v úterý 13. 12. 2022 od 16:00 hodin 
v hotelu YURA. Srdečně zveme všechny občany.

vedení obce
FOtOsOUtěž
Pravidla letošní vánoční soutěže najdete na 
str. 11. Výherci se můžou těšit na poukazy do 
bazénu a wellnes hotelu YURA.

kulturní komise

OBecní PLes
Vstupenky na Obecní ples se budou prodávat 
za 400 Kč od 14. 12. 2022 pouze na sekreta-
riátu OÚ v Čeladné. Rezervovat vstupenku 
je možné, ale pouze na 24 hodin. Pokud si ji 
zájemce do 24 hodin nevyzvedne, vstupenka 
automaticky propadá do volného prodeje. 
Peníze za vstupenky nevracíme. Děkujeme 
za pochopení.

Martina o´reilly

Ze života obce
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diskuze

PříSPěvKy ZaStuPitelů17. listopad 1989
17. listopad – „den boje za svobodu a demokracii“. Pro řadu lidí je možná vítaným svátkem z čistě praktického důvodu 
– mohou využít pracovního volna k osobním záležitostem, například k návštěvě obchodních center, která jsou tento 
den otevřena. vzpomínkové akce, které by připomínaly význam a důležitost tohoto dne v naší historii, jsou pořád spíše 
ojedinělé. 

Pro nás i řadu našich kamarádů a známých 
přesto hodně znamená. V polistopadových 
dnech roku 1989 jsme se, tehdy ještě jako 
studenti, aktivně zapojili do revolučního dění. 
Měli jsme jedinečnou šanci pokusit se změnit 
směr běhu našich dějin. Což se nakonec 
podařilo. Nebylo to vůbec jednoduché, jak by 
se z dnešního pohledu mohlo zdát. Významné 
a nejen státní posty drželi v té době již dlouho 
vyhořelí funkcionáři, kteří se báli o své židle. 
Zesměšňovali nás, pomlouvali, vyhrožova-
li policií. Což nás jen utvrzovalo v tom, že 
konáme správně. Neskutečný zájem běžných 
lidí z řad široké veřejnosti vyústil v založení 
občanského fóra coby platformy spojující lidi 
různých profesí a věku s jedinou společnou 
myšlenkou - podpořit hlavní aktéry revoluce, 
studenty a herce, a prosadit svobodu 
a demokracii v naší zemi. Od roku 1989 se 
toho hodně změnilo. I dnes si ale uvědomu-
jeme, že jsou věci, které nejdou tak rychle 
změnit. Transformace lidského myšlení 
v duchu svobodných a demokratických hodnot 
se někde bohužel ani 33 let po revoluci ne-
podařila. Zkuste se rozhlédnout kolem sebe. 
Kolik lidí používá pojmy svoboda a demokra-
cie jako denní chléb, a přitom jedná v jejich 
rozporu? Kolik lidí se za tyto pojmy schovává 
a přitom…?

Nikdy by nás nenapadlo, že s dezinformace-
mi, pomluvami, zesměšňováním i vyhrožová-
ním policií se setkáme opět, a to v roce 2022! 
Je otázkou, zda jsou tyto staré „komunistické 
praktiky“ spíš k smíchu nebo k pláči. Pro nás 
to znamená jediné, za svobodu a demokracii 
je třeba stále bojovat a bránit ji. I dnes. 

novodobá cenzura?
Ne náhodou existuje tiskový zákon, který 
v duchu demokratických principů právního 
státu mimo jiné upravuje vydávání obecních 
periodik. Myslím, že pro řadu občanů není 
třeba zdůrazňovat a vysvětlovat, co v praxi 
znamená:
•	 odstranit diskriminaci ve zveřejňování 

informací,
•	 posílit zájem na poskytování vyvážených 

informací,
•	 zamezit zneužívání těchto periodik jednou 

politickou stranou nebo jiným uskupením, 
které má většinu v zastupitelstvu, 

•	 posílit názorovou pluralitu ve veřejné 
diskuzi v dané obci.

Toto jsou principy, které stanovili tvůrci 
tiskového zákona. Vedení naší radnice to tak 
zřejmě nevidí. Jak si jinak vysvětlit, že někte-
ří zastupitelé, byť jsou ve vedení obce, mají 
jiná práva než ostatní zastupitelé? Pozorní 
čtenáři našeho obecního zpravodaje mi jistě 
dají za pravdu. Pod článkem, názorem či 

podnětem občanů či opozičních zastupitelů, 
které vládnoucí koalici nejsou úplně po chu-
ti, se ihned objeví komentář vedení obce 
s posměšným kontextem. Možná jsme si už 
na tento čeladenský kolorit zvykli, tak nám 
ani nepřijde, že to je vlastně špatně. Jak je 
možné, že vedení radnice je pravidelně šéfre-
daktorem Čeladenského zpravodaje infor-
mováno předem o obsahu některých článků? 
Jak je možné, že na rozdíl od jiných zastupi-
telů mají to právo se k nim hned vyjadřovat? 
Toto je cenzura. Sice v trochu jiné podobě, 
než jsme ji znali před 33 lety, ale je. Žádný 
komentář to nezmění. Je jen otázkou času, 
než nám s odkazem na volební úspěch někdo 
bude kázat, co můžeme říkat a co ne.

Kozel zahradníkem?
Záměrně jsme zvolil toto poněkud expre-
sivní vyjádření. Na Čeladné je možné snad 
všechno. Využívat odborníků je jistě chvály-
hodné. Opravdu zvláštní je ale dlouhodobý 
zájem vedení radnice obsazovat některé 
funkce odborníky, o nichž tvrdí, že se jedná 
o „uznávanou osobnost, na kterou je spoleh-
nutí“. Posuďte sami, jak se veřejně uznávaná 
osobnost vyjadřuje na facebooku o svých opo-
nentech: „Oni si vů-
bec neuvědomují, do 
čeho by šli.  Akorát 
v té starostovské 
kanceláři ten „nový 
starosta“ by si akorát 
mohl hodit mašli. 
Sice za ty roky, co 
chodím služebně na 
OU nevšiml jsem si, 
zdali v tom starov-
covském kanclu není 
nějaký hák.“

„Jazyk je obrazem 
duše člověka,“ řekl 
mi před řadou let 
všem jistě dobře 
známý a uznávaný 
herec a pedagog Jan 
Přeučil. A já jsem se 
mohl již mnohokrát 
přesvědčit o mou-
drosti a pravdivosti 
těchto slov. Nejinak 
je tomu jistě u uzná-
vaného občana pana 
Jaroslava Kozla.

Mýlit se je lidské
A to i v případech, 
kdy se jedná o sta-
rostu obce. Ten nám 
totiž tvrdí, že radní 
nemůže být zároveň 

členem výboru obce. A co říká zákon? Člen 
rady obce může vykonávat funkci ve výborech 
obce. Neslučitelnost funkcí vymezena 
v § 119, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) je tzv. taxativní. 
Člena rady obce nelze považovat ani za osobu 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadě, tyto osoby nejsou součástí 
obecního úřadu.

na závěr…
Děkujeme všem občanům za podněty, které 
jsme obdrželi a kterými se budeme rádi za-
bývat. I nadále chceme vést otevřenou diskuzi 
se všemi Čeladňany a být konstruktivní opozi-
cí. Proto se na nás neváhejte obrátit se vším, 
co vám komplikuje nebo naopak zjednodušuje 
život v naší obci. S Vašimi podněty rádi sezná-
míme i ostatní Čeladňany, třeba na stránkách 
tohoto zpravodaje. 

Vaši noví zastupitelé

oldřich uher (Olin@OFBeskydy.cz)
jiří švrček (Jirka@OFBeskydy.cz)
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Kultura / Historie

Památník Josefa Kaluse

ProSineC

otevřeno jen po předchozí dohodě 

(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. 

VýstaVa V PamátníKU J. KaLUse 
Je PrO VeLKý úsPěch 

PrODLOUžena!
K vidění bude i během prosince. 

Můžete si také  domluvit osobní prohlídku
s výkladem obrazů přímo 

s lenkou rzepkovou. 
obraz může být i pěkný vánoční dárek. 
e-mail:  lenkarzepkova1@gmail.com.

Vánoční přednáška radmily Kaděrové

Život Josefa Kaluse

Josef Kalus se narodil ve Frenštátu pod 
Radhoštěm, po studiích učil mnoho let 
na čeladenských školách. Zároveň psal 
básně a literaturu ovlivněnou beskyd-
skou krajinou a životem v horách, udr-
žoval kontakty s řadou významných 
autorů. Naše vyprávění se bude odehrá-
vat v místech, kde před více než sto lety 
žil a pracoval, v bývalé prostřední ško-
le, dnešním Památníku Josefa Kaluse. 
Přednáška se zaměří na zajímavé body 
v básníkově životě, které zařadí do širší-
ho dobového kontextu.

Kdy? 25. prosince 2022 
(čas bude upřesněn na FB a na plakátech)
Kde? Památník Josefa Kaluse
vstupné dobrovolné

novinky z čeladenské knihovny
PovídÁní S lenKou
V listopadu jsme měli možnost v knihov-
ně přivítat mladou čeladenskou rodačku 
Lenku Rzepkovou. Připravila si pro nás 
přednášku, ve které jsme se dozvěděli 
hodně o ní, o její lásce k herectví 
i malování, o její pěší pouti do Santiaga 
de Compostela. Také nám představila 
knihu, kterou napsala.

I když je Lence 27 let, její povídání bylo 
tak zajímavé a hodnotné, že jsme domů 
odcházeli s mnoha otázkami k zamyšlení. 
A dle ohlasů návštěvníků byla beseda ve-
lice povedená. Ještě jednou moc děkuji, 
že jste si našla čas, Lenko!

Knihu Lenky Rzepkové NIKDY 
NEZAPOMEŇ nebo její karetní hru mů-
žete zakoupit u nás v knihovně.

v ProSinCi Za velKou louži
Na prosinec jsme v knihovně připravili 
další cestopisnou přednášku mladého 
studenta, cestovatele Petra Kaděry. Už 
po několikáté přijde za námi a tentokrát 
se můžeme těšit na cestování po národ-
ních parcích Kanady a USA. Zjistíme, 
co všechno se dá stihnout a vidět za 
5 týdnů na cestě dlouhé téměř 13 000 
km, co se stane, když si na dálnici nehlí-
dáte tachometr nebo proč nakonec dojeli 
až čtvrtým autem. 

Zpestřete si předvánoční čas, najděte 
chvilku odpočinku a přijďte na přednášku 
v pátek 16. 12. v 17:00 hodin a dozvíte se 
mnoho dalšího!

dana Kosňovská
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Pozvánka

Kam o Vánocích? na největší výstavu betlémů
vánoční výstava betlémů ve Frýdku-Místku, která se uskutečnila naposledy v roce 2019 v 8. základní škole na ulici 
Československé armády (sídliště Kolaříkovo), je dnes již dávnou minulostí. osmnáctiletou tradici výstav přerušila na 
dva roky pandemie covidu, který sice ještě neukončil své působení, ale v současné době již není důvodem ke strachu. 

Proto si vás dovoluji se svými přáteli, 
spoluvystavovateli Jirkou Bíleckým 
a Danielem Adámkem, pozvat na již 
19. výstavu betlémů, která bude mít v tomto 
roce ke zhlédnutí 222 betlémů z vlastní 
sbírky a je tím považována za největší 
výstavu tohoto druhu v České republice. 

Sváteční atmosféru umocní  doprovodný 
program, především živý vánoční hudba 
pod vedením paní doktorky Baronové. 
Vystoupí Catena Muzika, Frýband, dět-
ský sbor Osminka a Osma z 8. ZŠ, SLPT 
Ostravica a další. Proběhne také charitní 
sbírka pro potřebné města Frýdku-Místku.
Výstavu zahájí za duchovní obec Otec Leoš 
Ryška, ředitel televize NOE, a za vedení 
města primátor Frýdku-Místku Petr Korč. 
Záštitu nad výstavou převzal Biskup Mons. 
Martin David, apoštolský administrátor.

Vstup na výstavu bude, tak jako vždy, zdarma, protože 
si myslíme, že Vánoce nejsou o penězích, ale o radosti, 
zdraví a štěstí, které si o svátcích tolik přejeme. Myšlenkou 
nás, organizátorů, bylo, je a vždy bude vrátit do mysli lidí 
naprostou přirozenost oslavy nejkrásnějších křesťanských 
svátků v roce, bez Santa Klause, ale s Ježíškem v jeslič-
kách a s oslavou rodiny, svaté rodiny.

Pokud toužíte prožít takové Vánoce v roce 2022, potom ne-
zapomeňte, že 26. 12. 2022 od 13 do 18 hodin a 27. 12. 2022 
od 10 do 18 hodin proběhne již 19. ročník této svým 
rozsahem ojedinělé výstavy v České republice. Již teď se 
na vás těšíme.
Za vystavovatele se na vás těší

josef Kleinwächter a spol.

Pokud máte doma betlém, který nestavíte, prosíme, při-
spějte do sbírky. Betlém bude dělat radost nejenom vám, 
ale i tisícům návštěvníků, kteří každoročně na výstavu 
přijdou. 

na výstavě bude k vidění i tento pozoruhodný betlém, který vznikl v roce 1989 v rožnově 
pod radhoštěm.  autor julius Smoček ho vyrobil z lipového dřeva takzvanou reliéfní řezbou 

Betlém má šířku 750 mm, hloubku 70 mm a výšku 500 mm.
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Fotoreportáž

Úvod si vzal na starost Pavol lukša a Martina o´reilly, 
která s kulturní komisí připravila pestrý program

školní sbor pod vedením lukáše Kováře rozezpíval i mnohé diváky Finále v podání faráře Mariusze rozsewkého a kapely Swingalia

vánoční pásmo v podání dětí z Mš Čeladenská beruška vystoupili také kluci a holky z dětského domova

jako první pobavili náměstí veselí čertíci z Mš Krteček Krásný strom obci věnovali manželé Zuzana a Sváťa němcovi

Jak jsme rozsvítili 
vánoční strom



8

vernisáž

Den, na který nikdy nezapomenu
aneb mám radost, že jsem mohla dovézt kus sebe a své tvorby na Čeladnou 

6. listopad 2022 – to byl den, kdy proběhla vernisáž mé výstavy v Památníku josefa Kaluse 
na Čeladné. a já stále vnitřně dojatá nemůžu uvěřit, že se to vážně stalo. že jsem mohla dovézt 
kus sebe a své tvorby do mých rodných a srdcových Beskyd.

O to víc mě dojalo, když se památník naplnil 
a nebylo už ani kde sednout. Někteří muse-
li stát, za to se omlouvám, ale snad to stálo 
za to!

Vernisáž předčila mé očekávání a dodala 
mi sílu, že to vše má smysl, i když někdy my 
všichni v hloubi duše pochybujeme nebo se 
bojíme. (U)věřit sami v sebe a svým snům. 
Ale tento den a v tuto chvíli jsem cítila, že je 
vše tak, jak má být. 

Mám radost, že jsem mohla přečíst i kus ze 
své knihy Nikdy nezapomeň, a že si ji i ně-
kolik z vás koupilo. A ne jenom tu knihu, ale 
také konverzační hru Nikdy nezapomeň, 
hru pro celou rodinu a všechny generace.
Víte, bylo to hodně práce – vše vymyslet, 
zařídit, zorganizovat, vytvořit.

Ale právě tyto okamžiky mi ukazují, že když 
dělá člověk něco celým svým srdcem, má 
to smysl.

Děkuji. 

Jmenovitě děkuji obci za krásné prostory 
PJK, babičce za výborné domácí koláčky 
a vůbec celé mé rodině, která mi moc 
pomohla a podporuje mě nejen v mé 
umělecké tvorbě.

A děkuji taky sama sobě, že se snažím být 
sama sobě parťákem a hledám odvahu 
k těmto krokům. 

V neposlední řadě děkuji vám všem, co jste 
dorazili a co ještě dorazíte. Vážím si toho 
a dělá mi radost, že někoho má tvorba 
zajímá. Bez vás by ta vernisáž neproběhla 
tak, jak proběhla.

Bylo to krásné a budu na to dlouze 
vzpomínat.

S vděčností
lenka rzepková

Se šťastnou babičkou a hrdými rodiči

u jednoho z hlavních obrazů výstavy. Úspěšné rodačce popřáli štěstí i starosta s místostarostkou.
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vernisáž

vernisáž začala prezentací „o životě a díle“ lenky rzepkové následovalo autorské čtení a po něm představení výstavy

S tetou a sestřenicí... ...i s bráchou

a došlo i na milá setkání: S učitelkou na umění a kulturu a její kamarádkou
S kamarádkami, které potkala na konci světa ve španělsku po pěší 
pouti do Santiaga de Compostela

Pak se už návštěvníci rozptýlili po prostorách galerie a obdivovali... ...nejen lenčiny obrazy, ale také úžasnou atmosféru suterénu PjK
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Pěstounství

Dát Dětem rODinU (2)

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. 

ochmanovi: hned jsme si s dětmi padli do oka     
Co vás na myšlenku stát se pěstounem přivedlo a proč jste se roz-
hodli vychovávat dítě jiných rodičů?
renáta: Vlastní děti jsme mít nemohli a rozhodli jsme se, že pomů-
žeme nějakému dítěti, které se již na tento svět narodilo a nemělo 
štěstí na rodiče, kteří by se o něho dokázali postarat. Původně jsme 
uvažovali o adopci (osvojení), ale v průběhu přípravy jsme naši žá-
dost rozšířili a nyní jsme pěstouny. 
vladimír: Chtěli jsme dát opuštěným dětem nový domov, hezké dět-
ství a šanci na normální start do života.  
 
jaké to bylo podat si žádost a projít posuzováním, zaškolit se na 
pěstouna?
renáta: Podání žádosti nebylo nic těžkého. Na posuzování pěstou-
nů jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí z dětské psychologie. 
Něčím takovým by měli projít všichni budoucí rodiče, nejen ti náhradní. 
vladimír: Písemné formality jsou nutné. První setkání se sociálními 
pracovníky sociálního odboru bylo příjemné. Posuzování probíhalo 
s ostatními zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči, se kterými 
jsme se skamarádili. Na školení bylo super to, že nám byly před-
kládány příklady životních situací z pohledu dítěte a byli jsme vedeni 
k takovému terapeutickému rodičovství. Bylo by to určitě dobré 
i pro obyčejné rodiče.  

Pamatujete si první seznámení s vaším pěstounským dítětem?
renáta: Dcerku jsme poprvé viděli na přípravě pěstounů, proto-
že její přechodní pěstouni tam přišli na besedu a ona byla s nimi. 
Zaujala nás na první pohled, strašně nás uchvátila a pak to mělo 
průběh jako nějaký hollywoodský film se šťastným koncem – máme 
ji doma. Syna jsme poprvé viděli také u přechodných pěstounů jako 
maličké tříměsíční miminko. Pochovali jsme si ho a věděli jsme, že

v nás bude mít 
mámu a tátu. 
vladimír: Na tom 
školení pěstou-
nů, při besedě, se 
k nám přibatolila 
holčička, co tam 
byla s pěstouny na 
přechodnou dobu. 
Hned jsme si padli 
do oka. Druhé dítě je 
kluk a také jsme se 
s ním seznámili 
u přechodných pěs-
tounů. Byl takový 
maličký a moc se 
nám líbil a tak jsme 
mu hned říkali: „Tož 
vítej v rodině, syn-
ku.“  

Co se změnilo příchodem dítěte do vaší rodiny, jak se chovalo dítě 
a jak vy?
renáta: Změnilo se asi úplně všechno, tak jako v každé rodině, kam 
přijde první dítě. Dcerka byla taková spontánní holčička, která nás 
hned přijala za své. Byly to moc krásné časy.  
vladimír: Museli jsme se všechno naučit, jako každý jiný rodič. 
Najednou je tady malý človíček, který potřebuje stálou péči a je 
s tím samozřejmě spousta starostí, ale nepočítaně mnoho radostí.

jaké to je nyní, když už dlouho tvoříte jednu rodinu?
renáta: V průběhu let se mezi námi a dětmi vytvořilo silné pouto. 
Zažíváme asi nejkrásnější období v životě. Děti milujeme a ony nás 
mají také moc rády.
vladimír: Je to úplně jiný život – obohacující. Rodičovství je fakt je-
den z velkých smyslů života. Člověk pořád dospívá, má potřebu být 
vzorem. Děti jsou jak houba, všechno nasávají… A je s nimi hodně 
zábavy. Je to super.

jak vnímá přijaté děti širší rodina?
renáta: Když se naše rodiny dozvěděly, že chceme přijmout romské 
děti, tak úplně nadšené nebyly, měly různé obavy. Ale potom, když 
je naši příbuzní poznali, okamžitě si je oblíbili. Máme úžasné děti, 
hned si každého získají, nejenom rodinu. I naprosto cizí lidé na ně 
hezky reagují, ty děti vyzařují nějaké kouzlo…
vladimír: Když jsme sdíleli své plány, že si vezmeme romské děti, 
tak jsme se setkávali s obavami. Ale teď je mají všichni rádi a jsou 
z nich nadšení. Kamarádi a rodina jim přejí hezký život.  

Máte se na koho obrátit, když potřebujete poradit?
renáta: Máme svoji doprovázející organizaci i sociální pracovnici 
OSPODu. Můžeme se na ně obrátit kdykoliv a vyjdou nám vstříc. 
Známe i hodně pěstounských rodin, se kterými můžeme sdílet 
jejich zkušenosti.
vladimír: Ano, máme podporu naší doprovázející organizace a so-
ciální pracovnice.  

Co byste vzkázali všem, kteří o pěstounství uvažují?
renáta: Neumím dávat univerzální vzkazy. Co bych tak mohla říct? 
Jděte do toho, zkuste to, uvidíte!
vladimír: Aby ta samotná myšlenka „dát opuštěným dětem rodinu“ 
zvítězila nad všemi těmi ostatními starostlivými myšlenkami typu 
jak to zvládneme, co když se ozve genetická výbava dítěte a další 
chmury…, protože děti jsou úžasné a stojí to za to!  

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 (Hlavní 139, kancelář č. 120), Kateřinu illésovou 
(tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz).
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Soutěž

K U L T U R N Í  K O M I S E

P Ř I  R A D Ě  O B C E

Č E L A D N Á

V Y H L A Š U J E

ZACHYŤTE ADVENTNÍ ATMOSFÉRU - 
TVOŘENÍ A VÝZDOBU, RODINNÉ PŘÍPRAVY

NA VÁNOCE, PEČENÍ CUKROVÍ...
ZKRÁTKA COKOLIV, ČÍM VYSTIHNETE

KOUZELNOU DOBU PŘED NEJKRÁSNĚJŠÍMI
SVÁTKY V ROCE. CENÍ SE NÁPAD, NE

DOKONALÁ KOMPOZICE. 

VYBRANOU FOTOGRAFII NÁM ZAŠLETE NA
FACECELADNA@SEZNAM.CZ DO 18. PROSINCE 2022. 

5 VÍTĚZNÝCH SNÍMKŮ OCENÍME A ZVEŘEJNÍME V NÁSLEDUJÍCÍM
ČÍSLE ČELADENSKÉHO ZPRAVODAJE.

PŘEDVÁNOČNÍ
FOTOSOUTĚŽ

S NÁZVEM ADVENT
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rozhovor

správce Památníku Josefa Kaluse milan moravec:

Objevit novou báseň od Kaluse?
Důležitější je, že se u nás lidem líbí
návštěvníci znovuotevřeného Památníku josefa Kaluse (dříve Síň tradic) se shodují na dvou věcech: 
že se rekonstrukce mimořádně povedla a že má skvělého správce. Proto jsme rozhovor v posledním 
zpravodaji roku 2022 věnovali Milanu Moravcovi (56), který je v jedné osobě zároveň průvodcem 
i spolutvůrcem výstav, a zhodnocení první novodobé sezóny Památníku.

někteří lidé si vybavují, že už se s vámi 
v Památníku dříve setkali.
To bylo asi před patnácti lety – obec mi na-
bídla, jestli bych se nechtěl o objekt starat. 
Byl jsem tehdy po úrazu páteře a tak mě to 
hned zaujalo, protože v té době pro mě ne-
bylo lehké sehnat práci. Takže to bylo vlast-
ně takové záchranné lano od vedení obce, 
za které jsem vděčný a snažím se to obci 
vracet i dnes.

jak dlouho jste tady pracoval? a jak na to 
vzpomínáte?
Asi tři roky. I když to tady vypadalo úplně 
jinak než dnes, i tehdy se nám poda-
řilo uspořádat pár úspěšných výstav. 
Vzpomínám třeba na výstavu malíře 
a řezbáře Jana Satiny a samozřejmě na 
výstavu fotek Jindřicha Štreita, pořádali
jsme i výstavu panenek. Bylo to fajn, ale 
dneska je Památník na úplně jiné úrovni.

Mnozí ho letos navštívili poprvé. Můžete 
přiblížit, jak to tady vypadalo dříve?
Vypadalo to hodně jinak – výstavní prostory 
byly jen na patře a na půdě, protože sklepní 
prostory byly v katastrofálním stavu. Tmavé, 
vlhké a víceméně nepoužitelné. A taky his-
torická hodnota byla úplně jiná – o Kalusovi 
jsme tady měli jen malou zmínku, většina 
historických materiálů se týkala party-
zánského odboje. To vše jen na omezeném 
prostoru, protože v místnostech, kde je teď 
stará třída a byt Kaluse, byly prostory na vý-
stavu obrazů a dalších uměleckých děl. Teď 
je to diametrálně jiné, na historii Čeladné 
a Josefa Kaluse máme celé patro, protože 
výstavní prostory se přesunuly do sklepení.

do StejnÉ řeKy, KterÁ teČe jinaM

a teď po letech jste se dostal zpátky jak?
Obec hledala vhodného správce a oslovila 
mě přímo paní Golová, jestli bych se nechtěl 
vrátit. Asi to bylo logické řešení, protože 
provoz už z dřívějška znám.

už určitě přišli i návštěvníci, kteří si dří-
vější provoz pamatují. Co na novou podobu 
říkali?
Teď to určitě baví lidi mnohem více, nové 
uspořádání je velký posun dopředu. Z reakcí 
místních je vidět, že jsou opravdu překva-
pení, jak se rekonstrukce povedla. A turisté 
z jiných končin republiky jsou taky nadšení. 
Myslím, že se tady líbí opravdu všem. Což 
ovšem nechválím sám sebe, ale obec, já 
jsem přišel už do hotového.

já myslím, že na tom máte velký podíl 
i vy, stačí si přečíst návštěvní knihu. Každý 
píše, že je to tady krásné, a každý druhý 
děkuje panu Moravcovi za poutavý výklad 
a skvělou péči.
To mě vždycky potěší, ať to napíše osmdesá-
tiletá babička nebo malé děti, které přijdou 
s rodiči. Ale pořád platí, že já jsem jenom 
malý dílek té skládanky, která by bez vedení 
obce a odvahy zastupitelů nikdy nevznikla.

v návštěvní knize jsem viděl i cizojazyčné 
zápisy. to znamená, že už u vás byli i hosté 
ze zahraničí?
Těch bylo několik. Třeba slečna z Belgie, 
která přijela do Čeladné za svým příte-
lem. Nebo rodačka z Čeladné, která žije 
50 let ve Švédsku. Jejich pochvaly mě potě-
šily dvojnásob, protože už procestovaly kus 
světa, určitě viděli spoustu slavných muzeí, 
a přesto napsali pochvalu do návštěvní 
knihy našeho malého obecního Památníku…

Co lidi nejvíce zajímá? Kde stráví nejvíce 
času a na co se nejčastěji ptají?
To je u každého člověka jiné. Jsou návštěv-
níci, kteří se hodně zajímají o historii, takže 
více času strávíme tady na patře. Děti hodně 
baví vybavení staré třídy i bytu pana řídícího 
Kaluse. A pak jsou další hosté, kteří přijdou 
vyloženě kvůli výstavě a stráví hodně času 
v galerii, ale pak jim to stejně nedá a proš-
mejdí i byt a třídu.

a co baví nejvíce vás?
Pro mě je to komplexní záležitost – od skle-
pa po půdu. Nemůžu říct, že mě něco baví 
víc… Ale nejzajímavější je příprava výstav, 
když se můžu setkat s umělci. Když jsem 
tady pak sám, tak se v klidu na jejich díla 
podívám ještě úplně z jiné perspektivy než 
na vernisáži.

ZBraně nenoSit!

to jste mi nahrál na další otázku: Měl jste 
tady letos docela živo, ale provoz jako 
v národním muzeu tady asi není. Co dělá 
správce Památníku, když celý den čeká na 
hosta?
Jsem správce, tak spravuju (směje se). Od 
technických věcí, protože i když je objekt 
po rekonstrukci, vždycky se něco najde, 
až po péči o vystavené předměty a katalo-
gizaci nových. Teď už chystám výstavy na 
příští rok, k tomu připravuji podklady pro 
Facebook nebo pro výrobu turistických 
známek a dalších propagačních předmětů. 
S blížícím se koncem roku se blíží i uzávěr-
ky… I když třeba někdy nepřijde ani jeden 
návštěvník, určitě se nenudím. 

Zmínil jste nové předměty. jak se k vám 
dostávají?
Většinou od místních. Když najdou něco 
zajímavého na půdě a je jim líto to vyhodit, 
tak nám to přinesou do Památníku – někteří 
rovnou jako dar, jiní na delší půjčení, takže 
pro ně máme smlouvy o daru i zápůjčce. 

Vlastně úplně celou expozici v půdních pro-
storách tvoří předměty, které lidi přinesli – 
zrovna nedávno nám daroval jeden pán ply-
novou masku, kterou tady nechali Němci, 
když utíkali před frontou. Od čeladenských 
rodáků mám i noviny a další tiskoviny, 
které vycházely třeba v polovině čtyřicátých 
let minulého století, v poválečné době. 
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Co by se vám hodilo, aby lidé ještě přines-
li? Co třeba kdyby objevili ještě nepubli-
kovanou báseň od Kaluse, to by mohla být 
zajímavá zpráva i do televize…
To by byl unikátní nález. Kalusův život 
a dílo už bylo prozkoumáno dost podrobně, 
ale stát se může všechno (směje se). Já ale 
takové unikáty moc nevyhledávám, aby byl 
Památník slavný kvůli nějaké objevené bás-
ni. Pro mě je mnohem důležitější, že se tady 
lidem líbí.
 
Když nevěříte, že bude báseň – co by se 
hodilo?
Ještě bych dodal, že nechceme zbraně 
(směje se). Ale jinak se nám hodí cokoliv, 
klidně i drobnosti, ty mají často větší his-
torickou hodnotu než nějaké velké věci. 
Konkrétně máme zájem o jakékoliv histo-
rické předměty, tiskoviny a hlavně fotogra-
fie, ty se hodí nejvíce. Mám dokonce v hlavě 
plán udělat fotogalerii, kde bychom na zá-
běrech ze stejných míst srovnali, jak různé 
objekty nebo místa vypadaly před lety a jak 
dnes. Zatím je to jen nápad, tak uvidíme…

štaMGaSti

Pojďme se ještě vrátit ke zhodnocení 
sezóny.
Byla to docela hektická doba, po rekon-
strukci a vládních omezeních, takže letos 
je Památník otevřený vlastně po čtyřech 
letech. A lidi jsou rádi, že můžou konečně 
někam vyrazit – většině z nich kultura nebo 

vůbec možnost povyražení dost chybělo. 
Možná i proto byl zájem o vernisáže a obecně
o Památník větší, než jsme čekali. První vý-
stava začala v květnu, ta ještě proběhla za 
výrazné podpory obce. Další dvě už jsem 
organizoval víceméně já. A musím říct, že 
máme návštěvníky, kteří zhlédli všechny 
tři výstavy, někteří i vícekrát. Prostě takové 
štamgasty.

na co budete z tohoto prvního a pro 
Památník mimořádného roku vzpomínat?
Určitě na všechny tři vernisáže – návštěv-
nost byla skvělá, lidé spokojení. Budu vzpo-
mínat na celý rok, protože jsem se díky 
práci v Památníku mohl setkat se spoustou 
lidí, od místních až po turisty. A samozřejmě 
i s umělci, když jsme společně chystali 
výstavy.

První rok se dá hodnotit jako jednoznačný 
úspěch. Můžete už prozradit, co se chystá 
do dalších měsíců?
Ohledně stálých expozic budou změny spíše 
jen drobné, doplnění o faunu a flóru Beskyd 
a exponáty z darů občanů. Samozřejmě se 
chystají i další novinky, ty ale představí-
me až později. A pro velký zájem budeme 
navyšovat počet výstav a tak první začne už 
v dubnu.

Kdo se příští rok v Čeladné představí?
Určitě Jan Satina z Ostravice, o kterém už 
jsme mluvili, jeho výstava příští sezónu 
zahájí. Moc se na to těším, protože jeho díla 

jsou opravdu úžasná. Další jména bych si 
zatím nechal jako překvapení, snad jen pro-
zradím, že po velkém úspěchu se vrátí Mona 
neboli Monika Otáhalová.

vÁnoCe? ne Zrovna oBlíBený SvÁteK

o Památníku víme už úplně všechno, tak 
teď něco o vás, aby lidi věděli, kdo je 
provází. tohle číslo vychází v adventu 
tak se samozřejmě musím zeptat: jak se 
těšíte na vánoce?
Tak to jste si možná nevybral toho pravé-
ho respondenta na rozhovor do vánočního 
čísla. I když jsou Vánoce bezesporu krásné 
svátky, mezi mé oblíbené zrovna nepatří. 
Ten shon, tlačenice, spousta nervózních lidí, 
mnohdy nepříjemných, nákupy dárků...

vás ježíšek něčím naštval, když jste byl 
malý?
To vůbec ne, dostával jsem hezké dárky. 
Dodnes vzpomínám hlavně na kazetový 
magnetofon, který mi udělal obrovskou 
radost. V té době kazeťák, to bylo něco. 
Konečně jsem si mohl hudbu nahrát od ka-
marádů, protože jsem poslouchal hlavně 
věci, které se v té době moc nedaly koupit, 
od rocku až po zakázané folkaře – Nohavica, 
Hutka, Kryl…

vraťme se ještě k vašemu vtahu k prosin-
covým svátkům.
Vánoce mi prostě nepřijdou jako takové to 
pravé ořechové. Zastávám názor, že když 



rozhovor

chci někomu něco dát, tak mu to dám tře-
ba sedmého června, nemusím čekat na 
Štědrý den. Tak jako Dušičky – to je pro mě 
taky nepochopitelný svátek. Když si chci 
vzpomenout na své zemřelé příbuzné, tak 
zajdu na hřbitov kterýkoliv den v roce, ně-
kolikrát za rok. Proč zrovna na Dušičky?

Máte dvě děti, teď už dospělé. jaký pro ně 
byl štědrý den s tatínkem, který  „nemá 
rád“, vánoce?
Nesmíte mě brát tak doslova (směje se). 
Naše Vánoce probíhaly a probíhají klasicky 
– stromeček, večeře, dárky… Dříve hlavně 
kvůli dětem, teď to beru jako příležitost pro 
příjemnou atmosféru strávenou v rodinném 
kruhu. Ne že bych Vánoce úplně odmítal, jen 
ten princip mě moc neoslovuje. 

do BeSKyd Z HorniCKÉHo Kraje

a ještě otázka, která nesmí v žádném 
rozhovoru ve zpravodaji chybět: 
Co vy a Čeladná?
Narodil jsem se v Bohumíně a do osmnácti 
bydlel v Karviné. Doslova bych řekl „bydlel“, 
protože babičku jsme měli v Čeladné, takže 
na všechny víkendy a prázdniny jsme jezdi-
li sem a užívali si to, takže jsem tady měl 
více kamarádů a známých než v Karviné 
a bylo vlastně přirozené, že jsem se tady 
pak přestěhoval. Po těch letech už se cítím 
jako Čeladňan každým coulem.

Co jste jako kluk v Čeladné dělal, na co 
nejvíce vzpomínáte?
Na blbnutí s kamarádama kolem řeky, 
Čeladenka byl náš ráj plný dobrodružství. 
K tomu kolo, v zimě sáně, později lyžová-
ní a ještě později zábavy (směje se). A díky 
Čeladné se ze mě postupně stal náruživý 
houbař.

Prozraďte, kde rostou nejvíce?
Hodně jsme jezdili na Bečvy, Staré Hamry 
nebo do Bílé. V Čeladné je houbařský ráj 
hlavně na Podolánkách.  Jenže tím, jak 
mám s přibývajícími roky méně času, roz-
hodl jsem se, že si tu vzdálenost ještě zkrá-
tím. Vysadil jsem si lesík přímo na zahradě 
a když houby rostou a mně se nechce nikam 
jezdit, tak jdu sbírat na zahradu (smích).

Čím to je, že vám ubývá volný čas?
To vám řekne každý, kdo má rodinný domek. 
Tam je práce od jara do zimy.

a když si přece jen potřebujete 
odpočinout?
Tak to si pustím nějaký seriál, nejlépe sci-fi. 
Nebo si přečtu knížku – žádné kriminálky, 
spíš lehčí čtení o různých záhadách…

to už jsme skoro zpátky u historie 
a Památníku josefa Kaluse. Bavil vás ve 
škole dějepis?
Dějepis určitě ne – ten byl tehdy plný leto-
počtů a údajů, které jsme si museli zapa-
matovat. Já mám spíš obrazovou paměť, 
když něco vidím nebo prožiju, takže v dnešní 
škole by to bylo asi jiné. Ale historie mě baví, 
s rodinou hodně jezdíme po republice – hra-
dy, zámky, jeskyně…

Kde to máte nejraději?
To nedokážu říct. Jsou místa, která jsme 
navštívili několikrát a pořád se tam vrací-
me, třeba Strečno, Lednice, Bojnice nebo 
Hukvaldy, tak možná tam. Na druhou 
stranu se těšíme všude, kde jsme ještě 
nebyli. Čekají nás třeba střední Čechy nebo 
Hluboká. Čím víc toho člověk vidí a pozná, 
tím má pestřejší život. Teď mě těší, že ten 
život můžeme zpestřit lidem, kteří přijdou 
k nám do Památníku Josefa Kaluse.

vladislav Sobol

Co mě na práci v Památníku 
josefa Kaluse baví? 

Kontakt s lidmi. A když jsou 
návštěvníci spokojení, to je 
nejdůležitější.
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Pozvánky
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Historie

Čeladenské maličkosti (4)

Kdykoli jedu z Čeladné do Kunčic pod ondřejníkem, nemohu ponechat bez povšimnutí tzv. Broulovu 
vilu na konci areálu BrC. na její zahradě je lípa a pod ní je rozsypán popel proslulého primáře 
čeladenské porodnice Mudr. jaromíra Broula. 

věra BroulovÁ a MaGda rau
Lidé z Čeladné jsou v mnoha zemích docela známí. Zcela nedáv-
no na věčnost odešla znamenitá čeladenská stomatoložka, choť 
primáře Broula, primářka MUDr. Věra Broulová. Před dvěma lety 
oslavila u své dcery MUDr. Magdy Rau, bývalé čeladenské občanky 
a znamenité oční lékařky se sídlem v německém Furth im Waldu, 
100. výročí narození. Asistovali a blahopřáli jí mimo dalších i měst-
ský farář Karl-Heinz Seidl, starosta Sandro Bauer, poslanec Karl 
Holmeier a prezident Bavorského Červeného kříže Theo Zellner 
s manželkou. Osobní blahopřání k narozeninám zaslal i bavorský 
premiér Dr. Markus Söder.

Pro identitu dalšího čeladenského zasloužilého občana musíme jít 
daleko do historie.
O třicetileté válce (1618–1648) se většinou nepíše nic dobrého, ale 
jistá pozitiva tam určitě byla. Nevíme, jestli to bylo v její čtvrté fázi 
(francouzská válka 1635–1648), nebo ještě předtím, ale někdy v těch 
letech zůstali v Čechách také nějací francouzští vojáci. Bylo jich jistě 
více, ale tento se mohl jmenovat Brochard, Brousseau, Bruneau, 
Bureau, až z toho mohl být nakonec Broul. 

jaroMír Broul
Jaromír Broul přišel na svět ve Štěpanicích, na statku rodičů své 
maminky, má tedy kořeny přímo krkonošské. Tatínek byl středo-
školským profesorem na reálce v Nové Pace a jejich syn, který 
měl po matce velmi dobré výtvarné vlohy, váhal mezi sochařinou 
a medicínou. Nakonec začal studovat Lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy. Studia mu přerušila válka, dokončil je krátce po jejím 
skončení. V době vynucené přestávky pracoval v nemocnici na chi-
rurgii a po ukončení studií uvažoval o plastické chirurgii. Z osobních 
důvodů však odešel do baťovské nemocnice ve Zlíně a velmi brzy 
zde byl zástupcem primáře gynekologického oddělení. Ve Zlíně 
poznal i stomatoložku Věru Čičatkovou. A prohlédnout si místo 
nabízeného primariátu budoucího porodnicko-gynekologického 
oddělení v Nemocnici s poliklinikou v Čeladné přijeli již s dcerou 
Magdou. Stalo se tak na jaře a Beskydy jim učarovaly. 

ČeladenSKÁ PorodniCe
Koncem srpna 1953 byla 
započata éra vyhlášené če-
ladenské porodnice. Primář 
Broul měl totiž možnost 
uplatnit zde své představy 
o moderním porodnictví a gy-
nekologii. Navíc měl i značnou 
chirurgickou erudici, kterou 
nahrazoval absenci samostat-
ného chirurgického oddělení. 
Osmatřicetiletý mladý muž 
(na snímku z roku 1952) se 
s vervou pustil do práce, 
a když ve svých pětasedmde-
sáti letech prakticky skončil, 
měla čeladenská porodnice 
v tehdejším Československu 
vynikající pověst. 

FrantišeK ČiČatKa
Broulovi se rozhodli usadit se v Čeladné natrvalo. Spolu s nimi 
sem přišli i MUDr. František Čičatka (1890–1965) s manželkou. Ke 
zmírnění úvodních slov dlužno poznamenat, že František Čičatka,
který si z první světové války přinesl vyznamenání za statečnost, byl 
dobrým a oblíbeným lékařem ve Starých Hamrech i ve Frýdlantě 
nad Ostravicí. Přátelil se i se známým, o něco mladším dokto-
rem Vladimírem Vašíčkem (1909–1983), který se po něm v říjnu 
1961 ujal i starohamerského zdravotního obvodu. A když se rodině 
naskytla možnost zakoupení vily ležící nedaleko areálu nemocnice, 
dr. Čičatka neváhal a obětoval pro tento účel svoji dlouho schra-
ňovanou sbírku vzácných mincí. V létě roku 1965 onemocněl 
a zemřel 9. června 1965. Jeho život (i život jeho ženy) nám připomíná 
pomníček na urnovém hřbitůvku u dřevěného kostelíka sv. Prokopa 
a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

ZuBní ordinaCe v ondřejCe
Mnozí pamětníci v Čeladné i v Kunčicích pod Ondřejníkem vzpo-
mínají na svá školní léta, kdy chodili na povinné prohlídky chrupu. 
V dnešním léčebném domě Ondřejka „úřadovala“ mimo jiné paní 
primářka MUDr. Věra Broulová (*1920), žena opředená legendami. 
Mezi ně patří i její způsob jízdy automobilem. Řídila od svých třinácti 
let (dnes to již můžeme prozradit), a jelikož byla drobnější postavy, 
nebyla při prvním pohledu za volantem jaksi vidět. Jako by auto bylo 
řízeno samo. Automobilem jezdila do hodně pozdního věku, často 
dojížděla za dcerou Magdou do Německa. Do nedávna bydlela v ma-
lém domečku vedle dceřina domu ve městě Furth im Wald, kde má 
MUDr. Magda Rau jednu ze svých klinik. Ono místo je koneckonců 
také spjato s příběhem primáře Broula, jejich manžela a otce.

V roce 1995 zde slavil u své dcery osmdesáté narozeniny. 
Mimochodem, v té době se ještě docela bez problémů jako jogín 
postavil na hlavu. Při této příležitosti mu zdejší gynekolog doktor 
Bendl veřejně poděkoval za jeho skvělou práci v případu přetnutého 
močovodu u jedné pacientky. Ta by byla navždy inkontinentní, kdyby 
zručný chirurg Broul nezasáhl jako deus ex machina, neboť místní 
odborník byl na dovolené a MUDr. Broul byl náhodou v městečku 
přítomen. 

Všechno je v podstatě spojeno se vším. Broulovi se dokonale sžili 
i s místním prostředím. 

ZaCHrÁněnÁ Kotelna
V padesátých letech minulého století nastoupila do chemické 
laboratoře Moravských elektrotechnických závodů ve Frenštátě pod 
Radhoštěm mladá dívka Zdeňka, čerstvá absolventka Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze. Za půl roku se zamilovala a stala 
se manželkou Ladislava Adamce, tehdejšího ekonomického ředite-
le podniku. Ten byl velice úzce spjat s rodným městem Frenštátem 
pod Radhoštěm. Jeho tatínek odtud každodenně dojížděl na 
šachtu do Ostravy. Zemřel na silikózu. Ladislav Adamec (1926–2007) 
pracoval do svých dvaceti let jako pomocný dělník, posléze byl před-
sedou ONV, ředitelem MEZ Frenštát pod Radhoštěm, dlouholetým 
místopředsedou vlády ČSSR a nakonec posledním předsedou vlády 
před listopadem 1989. Ing. Zdeňka Adamcová se jednoho krásného
dne ocitla v ordinaci primáře Jaromíra Broula a ten ji úspěšně 
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Historie

léčil jako většinu svých pacientek. Nikdy se nechtěl přiživovat na 
stoupající kariéře jejího manžela. Stalo se tak pouze dvakrát, a to 
z důvodů zcela pochopitelných. Když v sedmdesátých letech v čela-
denské nemocnici zcela zkolabovala kotelna, vypadalo to tak, že se 
prostředky na její generální opravu (či spíše na její novou výstavbu) 
v rámci okresu a kraje nenajdou. A nemocnice bude muset skončit.

A tehdy se primář Jaromír Broul po letech vydal do Prahy. Nikdy 
nevyprávěl o tom, jak to udělal. Ale skutečností je, že tehdejší 
místopředseda vlády Ing. Ladislav Adamec uvolnil z vládních 
rezerv potřebnou částku na výstavbu nové kotelny pro Čeladnou. 
A nemocnice fungovala dál. 

Studia MediCíny
Ve vyprávění, které nám o životě svého otce napsala jeho dcera 
MUDr. Magda Rau, je také tato věta: „K otcovým pacientům patřila 
například i paní inženýrka Adamcová, manželka posledního premi-
éra Ladislava Adamce. Toho jsem si vždy vážila a vážím coby člo-
věka, kterému vděčím za to, že jsem mohla vystudovat medicínu.“ 
Paní Magda Rau se vyjádřila poněkud nepřesně. Ladislavu 
Adamcovi může zřejmě vděčit za to, že byla přijata na medicínu, 
protože při známých politických postojích jejího otce a matky by se 
tak hned nestalo. To, že Lékařskou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci vystudovala, je zásluha samozřejmě naprosto její. Již 
ve třetím ročníku absolvovala praxi u svého otce v Čeladné. Bral ji 
ke všemu. I k operacím. Při té první jí pomohl do operačního pláště 
a poznamenal: „Na žádném pracovišti Tě nebude primář oblékat do 
operačního pláště…“ Tehdy se dcera primáře Broula mohla několi-
krát velice neformálně přesvědčit o tom, jak vlídný, přívětivý a lidský 
byl její otec k zaměstnancům a pacientům. Jaké se těšil u nich au-

toritě, oblibě a respektu. Slyšela i přirovnání o jeho zlatých rukách. 
Odnesla si to pochopitelně do života.

Když se naplnil její mateřský čas, porodila v Čeladné syna Čestmíra. 
Porod vedl, kdo jiný, než její otec. Syn dnes pracuje jako herec 
a reportér. Když se naplnil i její čas politický, emigrovala do 
Německa. 

vyHlÁšenÉ oČní CentruM
Vyprávět o profesním životě a úspěších světově proslulé lékařky 
MUDr. Magdy Rau by bylo na další knihu. Vede své kliniky, od roku 
2009 má i Oční centrum v Praze, přednáší, operuje, publikuje a má 
mnohá prvenství, co se týče operativního léčení v očním lékařství. 
Tleskali jí posluchači v Londýně, ve Washingtonu, v Barceloně, ve 
Střední Americe, v Praze či v Berlíně.
Kdysi chtěla být gynekoložkou, kráčet ve stopách jejího tatínka. Ten 
jí to ovšem rozmluvil a poradil, že by mohla být třeba úspěšnou oční 
lékařkou. Dala na jeho slova a stala se jí. 

Tohle všechno nemohl ten francouzský voják v první polovině 
17. století tušit. Nebylo to ovšem nutné. Věci mají svůj řád a dle 
něj se také dějí. Lékaři sice nevědí všechno, ale vědí o tom hodně. 
A první primář čeladenské porodnice MUDr. Jaromír Broul dával 
lidem všechno, co věděl. Neboť cítil o hodně více než povinnost. 

A tak se v rychlém historickém okamžiku za sebou stali čeladen-
skými občany MUDr. Broul s manželkou, jejich dcera, vnuk i děde-
ček s babičkou. Můžeme být, nejen na ně, velice hrdí.
.

Petr anderle

Rehabilitační centrum Čeladná 

Galerie Lara 
 

Vás zve na výstavu obrazů 
výtvarného sdružení KRUH 

 

11 let spolu 
 

2. 12. 2022 – 4. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Freislerová, Martin Pavelka, Eliška Pavelková, 
Jana Pavelková, Alfia Procházková, Marie Slavíková 

 
Vernisáž v pátek 2. prosince 2022 v 17 hod. 

Výstava je prodejní, galerie je otevřena denně od 9 do 20.30 hod. 

 VÝBORNÝ SVAŘÁK , GROG, NEALKO
PUNČ, DOMÁCÍ UZENÉ, KLOBÁSKY 

Rozsvícení
stromečku

ZVEME VÁS NA MINI JARMARK 

ŽIVÁ HUDBA 

10.12. v 17h

OD 10 h
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Senioři

senioři na slovenské akademické půdě

akadémia strieborného veku
desítka čeladenských seniorů se ve dnech 9.–11. 11. zúčastnila 1. prezenčního modulu 
mezinárodního projektu erasmus+ SaGe, který pořádá univerzita sv. Cyrila a Metoda v trnavě 
(Fakulta sociálnych vied). 

Spolu s námi se účastnilo 20 seniorů ze 
spřátelené slovenské obce Zubrohlava. 
Nosné téma velmi kvalitních přednášek 
bylo „Sociální ochrana a lidská práva 
starších osob“, nicméně našel se i prostor 
na odlehčení včetně prohlídky trnavského 
starého města, zvaného též Malý Řím. 

Byly to tři úžasné dny, velké díky 
koordinátorce projektu doc. PhDr. Andrei 
Čajkové, PhD. a celému skvělému týmu, 
starali se o nás jako o vlastní. Děkujeme 
velmi všem zainteresovaným (včetně vedení 
naší obce) za umožnění naší účasti na této 
pro nás výjimečné akci a budeme se těšit na 
další moduly v příštích dvou letech. 

Petr Bernady

Na procházce po staré Trnavě

Před budovou univerzity, po stranách profesorský sbor

Večerní makačka na hlavu

V univerzitní posluchárně

Taneček s paní rektorkou 
v rámci zakončení modulu

Také na uvolnění bylo pamatováno

Byli jsme opravdu v pohodě

Tady jsme bydleli

Probíhá přednáška, všichni dávají pozor
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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 (8. a 22.)  10:30–12:30

toulky chodskem 2        
čtvrtek 1. 12., 15:00
Akce se konala před vydáním zpravodaje.

adventní koncert                 
čtvrtek 8. 12., 15:00
Po roce opět přivítáme umělecké sdružení 
Quo vadis (Ludmila Zálesná, Tomáš Hruška 
– zpěv, Jaroslav Domanský – klavír) s novým 
programem. Zazní nejen duchovní hudba, ale 
i árie ze známých oper. Nenechte si ujít!
Vstupné dobrovolné.

Předvánoční setkání s Beruškou      
čtvrtek 15. 12., 15:00 
Společné posezení v klubovně začne již 
tradičně milou návštěvou dětiček z MŠ 
Čeladenská Beruška (pod vedením paní 
Jany Bartošové) a jejich předvánočním 
představením s názvem Betlémská pohádka.
Posléze posedíme v dobrém rozmaru.
Vstupné se nevybírá.

Předvánoční posezení               
čtvrtek 22. 12., 15:00
Posedíme v předvánoční atmosféře s pro-
gramovými vložkami a popřejeme si pěkné 
svátky. A možná přijde i….
Vstupné se nevybírá.

rozloučení se starým rokem 
aneb Fotománie 2022         
čtvrtek 29. 12., 15:00
Poslední letošní klubová akce, spojená 
s promítáním fotek a vzpomínkami na 
zážitky uplynulého roku. Závěrem vybereme 
fotku roku 2022. Vstupné se nevybírá.

novoroční probuzení s Vláďou                
čtvrtek 4. 1., 15:00
Hudební a taneční odpoledne, k poslechu 
a tanci hraje a zpívá oblíbený bard Vladimír 
Volek z Val. Meziříčí.  Vstupné dobrovolné.

novoroční vycházka                
čtvrtek 11. 1., 13:00
Cíl a časy první vycházky v roce 2023 budou 
ještě upřesněny. Sledujte pozvánky v klubu 
a knihovně, lednový Zpravodaj totiž vyjde až 
posléze.

ProGraM na ProSineC

ProSinCovÉ  aKCe

Klubový podzimní mix     

Hvězdárna, univerzita, obrazy a poezie  

listopadové akce proběhly dle plánu, krom níže 
uvedených programů probíhaly další pravidelné 
akce v klubovně, tzn. zdravotní cvičení obou 
skupin, kroužek angličtiny a úterní karetní 
posezení.   
 
odPolední ZÁjeZdíK do HvěZdÁrny
První listopadový čtvrtek jsme po poledni vyrazili 
hasičským busem s panem Čajánkem za volantem 
(jak jinak) do Val. Meziříčí, kde jsme navštívili 
tamní hvězdárnu. Zde na nás čekal pan Petr Zelený 
a docela zábavnou formou nás provedl objektem 
a poskytl spoustu „vesmírných“ informací. Škoda 
jen, že před avizovaným pozorováním Slunce 
se naplnil jeden z Murphyho zákonů a přišly 
mraky, nicméně i tak to bylo prima. Děkujeme. 
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Horečkách 
v hospůdce U Janíka, kde bylo příjemné odpoledne 
příjemně završeno. Pokud se tam někdy zastavíte, 
dejte si určitě vepřové koleno.

na výStavě v PaMÁtníKu joSeFa KaluSe
Svátek nesvátek, ve čtvrtek 17. listopadu se naše 
skupina ubrala do PJK, kde nás čekala autorská 
výstava mladé talentované (nejen) výtvarnice 

Lenky Rzepkové. Ba co více, slečna Lenka nás 
tam čekala osobně, takže jsme to měli s výkladem 
a také s autorským čtením z její knihy Nikdy 
nezapomeň. Bylo to moc pěkné odpoledne, takže 
velké díky, Lenko. A Vám též, pane správče Milane 
Moravče (nechtěný rým).

leHCe PoetiCKÉ odPoledne 
S PoeZií a HudBou
Listopad je mj. i měsícem poezie a stalo se 
již tradicí, že nás již léta navštěvují básníři 
z Literárního klubu Petra Beruče z FM. „Paní 
šéfová“ Dajana Zápalková tentokráte přivedla 
s sebou šenovskou knihovnici a básnířku Simonu 
Slavíkovou a také hudební kytarový a pěvecký 
doprovod (Ivo Kroček + Vl. Burda). Výsledkem byl 
moc hezký a pohodový pořad. Také moc děkujeme.

PÁr Slov ZÁvěreM
Navzdory ne vždy radostné realitě těchto dní přeji 
všem smysluplný advent a hlavně buďte zdrávi.
Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 2010 
najdete na www.senioriceladna.cz. 

Petr Bernady

Autorské čtení slečny Lenky

Výprava před hvězdárnou ve Valašském Meziříčí
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Základní škola

PoSlední 
dny

dnů roku 2022 zbý-
vá už pomálu, 
a bývají to ty 
nejkrásnější dny 
v roce, protože jsou 
naplněny očekává-
ním, radostí, těšením, setkáváním rodin 
a přátel, povídáním, vzpomínáním. 

našim žákům se určitě zapsaly do paměti 
i poslední větší akce a události z listo-
padu. věříme, že rádi zavzpomínají na 
pouštění draků, na velkou literární soutěž 
v psaní veršů, na třídenní spolupráci 
s kamarády ze slovenské Zubrohlavy 
a další školní zážitky. důležité je, že všem 
našim dětem byl i v roce 2022 dopřáván 
pocit úspěchu, že pro ně bylo a je školní 
prostředí prostředím podnětným 
a vnímavým, které věnuje pozornost 
všem dětem bez rozdílu a není zde ani 
represí ani odsudků.  

jakmile splníme poslední větší společný 
úkol roku 2022, kterým je vánoční 
koncert, a jen co zazní poslední zvonění 
v tomto kalendářním roce, přijdou koneč-
ně toužebně očekávané vánoce a po nich 
nový rok.

Milí čtenáři,
přeji vám i všem dětem za všechny za-
městnance školy krásné svátky a v roce 
2023 pevné zdraví, radost a spokojenost.

 jana Satinská

Slovo ředitelKy Usilovné včielky idú s plátnom do světa  
Spolupráce Zš Čeladná a Zš Zubrohlava pokračuje! letos se podílíme 
s přáteli ze Slovenska na projektu o plátnu a dalším dědictví našich národů. 
Projekt je podpořen ze vzdělávacího programu eu erasmus+. na první tři 
společné dny jsme se těšili, připravovali, až konečně přišlo pondělí 
7. listopadu. Přijelo devět slovenských starších žáků se svými pedagogy 
a vrhli jsme se do práce.

den první:
Úkolem žáků bylo společně vytvořit 
„Kalendár pranostík, prísloví a pore-
kadiel“. Učili se pracovat s programem 
Canva umožňujícím zajímavé grafické 
zpracování obsahu. Po několika hodinách 
byl kalendář na světě. Ke každému měsíci 
jsme doplnili různé pranostiky, přísloví 
a pořekadla v češtině a slovenštině, ozna-
čení měsíců je i v angličtině. Autoři byli 
na své dílo právem pyšní, pedagogové se 
radovali.

den druhý:
Žáci se měli blíže seznámit s postupem 
tkaní, se vznikem tkaniny. Pro naše žáky 
díky pohádce Zdeňka Milera Jak krtek ke 
kalhotkám přišel to bylo opakování, pro 
slovenské žáky byla tato pohádka novin-
kou. Žáci společně navštívili Moravskou 
gobelínovou manufakturu ve Valašském 
Meziříčí. Po zajímavé exkurzi si rozší-
řili dějepisné znalosti návštěvou zámku 
Žerotínů.

den třetí:
„Je možné se obléci do kopřiv?“ Tak se 
jmenoval edukační program v Příboře. 
Fantastické! Žáci se na výstavě interak-
tivní formou seznámili se zpracováním 
kopřivového vlákna v pravěku. Dozvěděli 

se, že šaty z kopřiv nepálí a že z kopřiv lidé 
dovedli v minulosti vyrobit nejen oblečení, 
ale i mnoho dalších užitečných věcí.
Po exkurzi za zručným a vynalézavým 
člověkem z pravěku se žáci přesunuli do 
Marlenky ve Frýdku, kde se zájmem sle-
dovali příběh podnikavého a pracovitého 
současníka. Prohlédli si provoz, ochutnali 
produkty slazené medem a po třídenním 
maratonu poznávání jeli domů.                jS

usilovné včelky společně vyrobily 
mezinárodní kalendář

Společný pozdrav účastníků projektuZuzka obdivuje šaty z kopřiv
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Centrum tradičních technologií v Příboře: obléknem se do kopřiv
Stroj na zastřižení gobelínů. je z roku 1908, je jednoduchý, 
bezporuchový a stále ho v gobelínce používají

usilovné včelky: S chutí do toho a půl je hotovo exkurze v Marlence byla sladkou odměnou za společné úsilí

Společná práce na kalendáři přísloví, pořekadel a pranostik S jazykovou bariérou jsme si poradili hravě

Zkoušeli jsme vázat gobelinové uzlíčky na zámku Kinských ve valašském Meziříčí
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Kalusův kalamář  
První listopadový pátek patřil mladým básníkům. Sjeli se k nám ze šesti škol okresu Frýdek-Místek 
a spolu s našimi zdatnými poety tvořili verše na téma SPort. 

Než jejich básně odborná porota vyhod-
notila a vybrala za každou kategorii jednu, 
která byla nejzdařilejší a splňovala zadaná 
kritéria nejlépe, navštívili účastníci soutěže 
Památník J. Kaluse. Tam zhlédli trvalou 
expozici, nahlédli do komůrky pana řídícího 
Kaluse i do jeho třídy a rozšířili své znalosti 
prostřednictvím zajímavých aktivit. 

Po exkurzi následovalo vyhodnocení, kdy 
nebylo možno jinak, než pochválit a ocenit 
všechny zúčastněné. Přece jen se odborné 
porotě podařilo vybrat v každé kategorii 
verše o chloupek lepší než ostatní, ale 
celkově byla úroveň všech prací zcela 
srovnatelná.

V polovině prosince si budete moci na 
www.zsceladna.cz přečíst všechna dílka 
v nyní sestavovaném almanachu. Nabízíme 
aspoň malou ukázku.

jS

BásníK neBo fotBalista?
richard Foldyna
Sportování je pro zdraví, 
vyber si sport, co tě baví. 
Jen si vyber, je jich dost, 
každý sport je pro radost.

Můžeš skákat, běhat, plavat, 
házet, kopat, poskakovat, 
dál bych mohl pokračovat, 
ale nechci, víte proč? 

Nikdo tě tam nenutí, 
dej se na chov labutí,
nejlíp si je ochoč! 

Pokud tě sport ale bere, 
chceš být jako Domča Pelé,
tak se vrhni na fotbal.
Brankář, hráč či útočník,
taky jsem si zahrál. 

Radši bych teď sportoval, 
než zde tuhle báseň psal. 

vzpomínKa na sportování 
natálie vašendová

Ráda vzpomínám na ty časy,
když jsme venku hráli fotbal, 
když vítr hrál si s mými vlasy,
na radost, když někdo gól dal.

 
Ráda vzpomínám na ta léta, 
kdy spolu v přehradě jsme plavali,
křičeli a smáli jsme se, 
ale také padali.
 
Skákali jsme přes švihadlo, 
běhali do cíle, 
zašpinili všechno prádlo, 
ať bylo černé či bílé. 

Všechna ta rozbitá kolena, 
všechny starosti,
sport jako sladká odměna,
nahradí radostí. 

Nyní je však doba jiná, 
sedíme u mobilů, 
a všechno to, co bylo prima, 
zavřeli jsme do vzpomínek, 
jak do klece gorilu.

Pro tohle všechno já vás prosím, 
pojďme něco změnit, 
ve své mysli stále nosím, 
ze sportování štěstí, radost 
a hlavně dobrý pocit.

Milé dámy, milí páni,
my chceme vám povědět, 
máme rádi sportování, 
i když to nejde poznat na pohled.

Nejsme žádní odborníci,
ani profesionálové,
avšak sporty máme v srdci. 
Staré časy, dobré časy, 
se sportem jsou plné krásy.

výhra
ava Wilde
Ruce  kloužou na tartanu,
kdy se ozve signál, až vstanu? 
Po tváři tečou kapky potu, 
Cítím, jak přistávají na botu.
 
Srdce bije, je čím dál rychlejší, 
až neslyším hlasy, chtějí být hlasitější. 
A je to tu, ten ostrý zvuk 
dokonce zaduněl, i přes ten hluk.
 
Nohy mě donutí vzpružit se vpřed, 
vítr mi hladí vlasy, přitom nemění jejich vzhled. 
Teď není čas se ohlédnout, 
vše co chci vidět, je jen dráha přede mnou.
 
Už vidím cíl, zpomalit nedokážu, 
ten pocit radosti snad za chvíli ukážu. 
Jen pár kroků, dám hlavu vzhůru, 
v srdci chci cítit jen samotnou výhru.

nejúspěšnější básníci letošního ročníku Kalusova kalamáře

literÁrní Soutěž – letoS PošeStÉ
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letošní téma soutěže je odtajněno: sport a sportování Zuzka zvládla napsat báseň i poskytnout rozhovor na kameru

 Momentka z předávání ocenění Každá báseň si zasloužila ocenění

Soutěžícím jsme ukázali i prostředí, kde tvořil básník josef Kalus díky návštěvě historické třídy už víme, jak kalamář vypadal

Zkuste si to, vymyslet za hodinu báseň. 
jáchym si s tímo úkolem poradil. elenka v trůrčím zápalu a soustředění
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anketa žáků k projektu Plátno a med 
Po absolvování exkurzí a společných aktivit s dětmi ze Slovenska (20-21) jsme se našich žáků zeptali:
1. Co jsem se v tomto projektu dověděl/a?
2. Co pro mě bylo nejzajímavější?
3. jak se mi pracovalo se žáky ze Slovenska? rozuměl/a jsem jim?

doBrÉ dorty a HeBKÉ KoPřivy
1. Jak náročná a těžká práce je vyrá-
bění ručně vyráběných koberců. A že je 
Marlenka známá skoro po celém světě, 
třeba i v Americe a Asii.
2. Jak v Marlence vyrábí dorty. Že je látka 
z kopřiv příjemná na dotek a také nekouše.
3. Žákům ze Slovenska jsem rozuměla. 
Pracovalo se mi s nimi dobře.

eB

SlovÁCi Byli PřÁtelští
2. Nejzajímavější pro mě bylo oblečení, 
další věci z kopřiv a ještě návštěva zámku.
Líbila se mi přednáška a samotný zámek. 
3. S žáky ze Slovenska se mi pracovalo 
dobře, rozuměla jsem jim a byli přátelští. 
Jinak se mi to celkově líbilo a bavilo mě 
vytvářet ten kalendář.

KaW

Canva je SuPer!
1. Různé nové slovenské, ale i české pra-
nostiky, které jsem předtím neznala. Také 
jsem zjistila, jak mohu pracovat s progra-
mem Canva.
2. Nejzajímavější byla prohlídka v gobe-
líně ve Valašském Meziříčí, protože jsme 
viděli, jak se vytváří ručně tkané koberce. 
Marlenka byla také zajímavá,protože jsem 
viděla, jak se vytváří taková pochoutka.
3. Žáci ze Slovenska byli velice milí, pra-
covití a ukáznění. Naučila jsem se od nich, 
jak se řeknou ve slovenštině různé měsíce 
v roce.

lP

doBře jSMe Si roZuMěli
1. Dozvěděla jsem se například o fungo-
vání gobelínky a celkově o výrobě koberců 
a gobelínů. Určitě jsme se toho nejvíce 
dozvěděli na výletech (zámek ve Valašském 
Meziříčí a jeho minulost, již zmiňovaná 
gobelínka, Marlenka a také výstava „Dá 
se obléknout do kopřiv?“, kde bylo krásně 
popsané, jak byli lidé schopni zpracovávat 
kopřivové vlákna). Když jsme se při práci 
na kalendáři bavili s dětmi ze Zubrohlavy, 
tak jsme se od nich dozvěděli hodně 
o Zubrohlavě a celkově o Slovensku.
2. Zajímavé pro mě bylo, jak jsme při tvoře-
ní kalendáře zjistili, že naprostá většina jak 
českých, tak i slovenských pranostik si byla 
velmi podobná a někdy byly i téměř iden-

tické. Zajímavé ale byly i výlety a všechny 
informace, které jsme se tam dozvěděli.
3. S žáky ze Slovenska se mi pracovalo vel-
mi dobře. Všichni byli milí a při práci jsme 
neměli žádné problémy. Problémy jsme 
neměli ani s řečí, skoro mě až překvapi-
lo, jak dobře jsme si navzájem rozuměli. 
Dokonce s sebou měli i velmi sympatické 
učitele.

eP

KoPřivovÉ šaty? PříjeMnÉ!
1. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých 
věcí, například jak se pracuje v programu 
Canva nebo o ručně vyráběných kobercích 
a také o celém procesu výroby Marlenky.
2. Nejzajímavější pro mě asi bylo, jak se 
vyráběly kopřivové šaty, které byly velmi 
příjemné.
3. S žáky ze Slovenska se mi spolupraco-
valo velmi dobře. Docela dobře jsem jim 
rozuměla, a když bylo potřeba, na všem 
jsme se domluvili.

aH

dali nÁM SoCiÁlní Sítě...
1. V tomto projektu jsem se dozvěděla 
spoustu věcí, například jsem poznala slo-
venské pranostiky, nebo jsem se dozvěděla 
něco na výletu (gobelínka, Marlenka atd.).
2. Nejzajímavější pro mě byla nejspíš 
gobelínka nebo projekt “Dá se obléct do 
kopřiv?”.
3. Se slovenskými žáky se mi pracovalo 
dobře, i když na výletech jsme se moc ne-
bavili, ale na konci výletu nám dali sociální 
sítě, takže lepší než nic.
Strašně jsem si to užila a chtěla bych to 
zažít znovu, ale tentokrát se více bavit 
s žáky Zubrohlavy. 

Zt

MarlenKa je FaKt velKÁ
1. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých 
věcí. Například, že z kopřiv se toho dá 
vyrobit mnoho nebo že výrobna Marlenka je 
velmi velká.
2. Návštěva výrobny Marlenky, kde jsme si 
mohli také zakoupit jejich výrobky nebo je 
ochutnat. 
3. Někdy jsem jim rozuměla, někdy jsem 
jim zase nerozuměla, ale pracovalo se mi 
s nimi dobře.

GF

to ByCH do MarlenKy neřeKla
1. V projektu jsem se dozvěděla mnoho 
zajímavých věcí z gobelinky a Marlenky. 
2. Nejzajímavější byla pro mě ta Marlenka, 
nikdy bych do Marlenky nic takového 
neřekla.
3. S žáky ze Slovenska se mi pracovalo moc 
dobře. Moc jsme se teda neseznámili, ale 
rozuměla jsem si s nimi, když jsme vytvá-
řeli kalendář.

Kš

děKuji, že jSeM to Zažila
1. Dověděla jsem se plno zajímavých věcí, 
například jsem nevěděla cenu ručně děla-
ných koberců nebo že Marlenka je jedna 
z nejčistších továren.
2. Nejzajímavější pro mě bylo asi to, že lidé 
pracovali s látkou z kopřiv už tak dávno. 
Také mě překvapilo, že ta látka je tak pří-
jemná a nekouše.
3. S žáky ze Zubrohlavy se mi spolupraco-
valo velmi dobře, s dorozumíváním nebyl 
moc problém a dohodli jsme se na všem 
potřebném. Jsem ráda, že jsem se mohla 
celého tohoto projektu zúčastnit.

Mn
Připravila  lenka Mikesková

některé žáky „překvapivě“ zaujala i prohlídka zámku
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náš Janko Ušiak
na začátku listopadu, za sluníčkového počasí, jsme se vydali na cestu směrem k místnímu hřbitovu, kde se u pomníku 
konal pietní akt s mezinárodní účastí. 

Ve vojenských mundúrech tu stála čestná 
stráž a kolem dokola spousta pamětníků 
a pamětnic. Ti všichni si přišli připomenout 
minulost a společně za zvuku trubky za-
vzpomínat na dobu dávnou, dobu válečnou. 
Všem těmto přítomným lidem zazpívaly 
naše děti. Byly z toho všechny docela vyku-
lené. No aby ne!, vždyť to byla vlastně jejich 
úplně první premiéra před obecenstvem. 
Pod taktovkou pana učitele Lukáše Kováře 

– ten vykulený nebyl – zazněly z dětských 
hrdélek písničky, které hezky doplnily už 
tak úžasnou a slavnostní atmosféru. A ne-
jen děti, ale i dospělí si zazpívali s heligon-
kou. Výstřely z dávných  historických pušek 
a samopalů (jsme se asi všichni pěkně lek-
li) ukončily velmi důstojně vzpomínkový akt 
na statečného velitele Janka Ušiaka a další, 
kteří položili svůj život za naší svobodu..

Hana Horáková

Planeta Země 3000: magický senegal
ve čtvrtek 3. listopadu se žáci ii. stupně, 
po tříleté pauze, zúčastnili zeměpisné 
přednášky Planeta Země 3000 – Magický 
Senegal. 
Zakladatelem projektu je cestovatel Adam 
Lelek, který nás celým dokumentem pro-
vázel. Přenesli jsme se do dalekého exotic-
kého Senegalu, kde jsme nahlédli do života 
stále usměvavých lidí. Seznámili se s kultu-
rou, náboženstvími, hudbou, kuchyní, všemi 
radostmi i strastmi a především s jejich těž-
kým, a přesto spokojeným životem. 

a jaké dojmy si odnesli žáci 6. třídy? Zde 
jsou jejich postřehy:
•	Čtyři čeští průzkumníci se vydali 

prozkoumat Senegal. Nejprve jsme se 
vydali do nelegálních dolů. Zjistili jsme, 
že zde pracují chlapci od dvanácti let      
a mají nelehký život.

•	Viděli jsme celkem pěkný dokument       
o tom, jak žijí lidé v Senegalu. Bylo to 
moc pěkné. Dozvěděli jsme se hodně 
zajímavých věcí o jejich kultuře a životě.

•	Bylo to pěkné vyprávění. Zjistili jsme 

nové informace, třeba že je pro Afričany 
nejdůležitější zlato, peníze, sůl a Coca 
Cola. Měli tam růžové moře, kde těžili 
sůl.

Gabriela Knollová

Ján UŠiaK
narozen: 

5. 10. 1914 v Budiné (Slovensko)
Zemřel:  

3. 11. 1944 v Čeladné
Byl první velitel 1. československé 
partyzánské brigády Jana Žižky. 
Tolik v krátkosti říká Wikipedie.

nervozita před prvním vystoupením uniformy a pušky sklidily obdiv dětí

 děti zazpívaly u hrobu janko ušiaka Zpěváčci šli poprvé s kůží na trh aneb první vystoupení na veřejnosti
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nová školní psycholožka se představuje

od 1. 11. 2022 působím v Zš Čeladná jako školní psycholog a ráda bych vás v tomto článku seznámila 
blíže s činností školního psychologa.

Nejen dospělí, ale i děti se denně musí vypořádat s různými pro-
blémy. U dětí to může být strach z neúspěchu, potíže s učením, 
neshody s kamarádem či jiná trápení. Některé potíže lze vyřešit 
vlastními silami, někdy je ale třeba někoho, kdo podá pomocnou 
ruku, pomůže najít způsob, jak je překonat, najít správný směr. 
Hlavní náplní práce školního pedagoga je diagnostikovat a kon-
zultovat problémy dětí.  Školní psycholog však poskytuje ve škole 
bezplatnou komplexní službu nejen žákům, ale i jejich zákonným 
zástupcům, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy. 
Jedná se především o činnosti poradenské, konzultační, dia-
gnostické, metodické a informační, snaží se přispívat k dobrému 
sociálnímu klimatu ve škole. 

ČíM Se šKolní PSyCHoloG ZaBývÁ?
v oblasti diagnostiky a depistáže zahrnují jeho činnosti přede-
vším:
•	 provádění psychologické diagnostiky žáků s cílem zjistit příčiny 

školní neúspěšnosti nebo vyhledávání žáků nadaných,
•	 zjišťování sociálního klimatu ve třídě, 
•	 získávání informací prostřednictvím anket a dotazníků o spo-

kojenosti žáků ve školním prostředí s cílem zkvalitnit systém 
výuky a přístup k žákům ze strany školy,

•	 spolupráci při zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ.

Mezi konzultační, poradenské a intervenční činnosti patří:
•	 péče o integrované žáky, 
•	 individuální případová práce s žáky s výukovými, výchovnými     

i osobními problémy (konzultace, vedení), 
•	 konzultace zákonným zástupcům a pedagogům v oblasti 

výchovy a vzdělávání, zejména při výukových a výchovných 
problémech dětí, 

•	 poskytování krizové intervence, pomoc při zpracování krize      
u žáků, pedagogických pracovníků a zákonných zástupců,

•	 předcházení školnímu neúspěchu žáků, 
•	 seznamování žáků s technikami a hygienou učení,
•	 provádění skupinové a komunitní práce s žáky, preventivní 

práce ve třídě, 
•	 podílení se na kariérovém poradenství.

Metodická práce a vzdělávací činnost zahrnuje například:
•	 metodickou pomoc třídním učitelům,  
•	 pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace     

a metodické vedení),
•	 besedy pro zákonné zástupce.

školní psycholog spolupracuje:
•	 úzce se členy školního poradenského pracoviště, zejména s výchov-

ným poradcem, metodikem prevence a speciálním pedagogem, dále 
pak s ředitelem školy a dalšími pedagogickými pracovníky,

•	 se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zaří-
zeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, 
dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, 
s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti                  
a mládež apod.

Kdy se mohou žáci, zákonní zástupci a pedagogové na školního 
psychologa obrátit?

ŽÁCI:
•	 když mají potřebu se někomu svěřit se svými starostmi,
•	 když mají strach, trému,
•	 pokud si neví rady v nějaké obtížné situaci,
•	 když mají za sebou nějaký nepříjemný zážitek,
•	 jestliže si nemohou najít ve třídě kamarády,
•	 když mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů,
•	 pokud mají pocit, že se k nim někdo nechová správně,
•	 když se necítí dobře ve třídě,
•	 když se chtějí zbavit nějaké závislosti,
•	 pokud mají problémy s učením, když chtějí poradit, jak se          

v učení zlepšit,
•	 jestliže se nemohou rozhodnout ohledně výběru střední školy,
•	 když se chtějí podělit o svoji radost nebo si jen tak o něčem 

popovídat.
Mimo osobní schůzky mohou děti využít i schránku důvěry, kontak-
tovat školního psychologa prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

RODIČE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI:
•	 mají-li pocit, že se jejich dítěti ve škole nedaří tak, jak by mělo,
•	 když si nejsou jisti, jakou školu vybrat pro své dítě,
•	 pokud se něco nedaří ve výchově či vzdělávání dítěte,
•	 potřebují-li konzultovat problémy se školní přípravou, s orga-

nizací času,
•	 když prochází ve svém životě nějakými změnami, popř. problé-

my, které by mohly mít vliv na psychiku jejich dítěte,
•	 když pozorují na svém dítěti nějaké změny v chování, zvýšené 

obavy, strach…,
•	 když mají podezření, že se dítě potýká s nějakou závislostí,
•	 když se potřebují poradit o něčem, co je trápí v souvislosti         

s jejich dítětem.
 
UČITELÉ:
•	 konzultace vztahující se k výukovým nebo výchovným pro-

blémům žáka, případně k vztahovým obtížím žáka ve třídním 
kolektivu,

•	 pomoc při řešení aktuální krize žáka,
•	 poskytnutí metodické podpory,
•	 pomoc při zlepšení atmosféry ve třídě,
•	 spolupráce při prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, 

ŠKolní poradensKé pracoviŠtě
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závislosti aj.), případně pomoc vzniklé negativní jevy řešit,
•	 pomoc při řešení vzdělávacích a výchovných potíží dětí ve spo-

lupráci s rodiči a zákonnými zástupci.

Jak školní psycholog pracuje?
Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčen-
livostí. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších před-
pisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016.

Školní psycholog pracuje s žáky jak individuálně, tak skupinově. 
Veškerá spolupráce se odvíjí od konkrétní problematiky. Může se 
jednat o jednorázovou konzultaci, popř. dlouhodobé setkávání se 
s žákem nebo zákonným zástupcem. 

Podrobné informace o činnosti školního psychologa ZŠ Čeladná, 
způsoby mé práce a možnosti komunikace jsou blíže popsány na 
webových stránkách školy.

Těším se na naši vzájemnou spolupráci.
Marcela novozámská

 

KontaKt
Mgr. Marcela Novozámská
telefon:
704 632 728 
e-mail: 
psycholog@zsceladna.cz

KonZultaČní Hodiny 
pro žáky, rodiče / zákonné 
zástupce a pedagogy:
pondělí: 7:00–13:30 
středa:   7:00–13:30 
Po předchozí domluvě lze 
dohodnout konzultace i v jiné 
hodiny v rámci konzultačních 
dnů (pondělí, středa).
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Základní škola

exkurze do planetária
ve středu 16. listopadu 2022 jsme měli my páťáci netradiční, zážitkové vyučování. vydali jsme se autobusem do ostravy 
na exkurzi do planetária.

V sále planetária jsme se usadili do pohodlných 
křesel a místo stropu jsme koukali na projekční 
kopuli. Na začátku programu byla živě moderova-
ná část s využitím sférické projekce hvězdné oblo-
hy. Paní moderátorka nám ukázala také zajímavé 
vesmírné objekty a astronomické úkazy, které 
můžeme pozorovat na obloze v průběhu roku. 

Poté začal program s názvem „Dobrodružná ces-
ta k planetám“. Díky celooblohové projekci jsme 
spatřili noční oblohu tak temnou, jaká je v dnešním 
elektrifikovaném světě už jen málokde a najednou 
jsme získali pocit, že jsme se ocitli uprostřed ves-
míru. Planety nám pozemšťanům nabídly oprav-
du spoustu vzrušujících zážitků. Jako horolezci 
na Marsu jsme zdolávali strmé svahy údolí Valles 
Marineris a největší sopky Olympus mons. Jako vý-
zkumníci Saturnu jsme prohledávali balvany v jeho 
prstencích a doletěli jsme až do mrazivého králov-
ství trpasličí planety Pluto. Po skončení naší dob-
rodružné výpravy jsme navštívili  Experimentárium 
s interaktivními exponáty.

Po přestávce a svačince zážitkové vyučování 
pokračovalo. Autobusem jsme se přesunuli do 
centra Ostravy. Naše procházka začala u diva-

dla Antonína Dvořáka. Pokračovali jsme ulicí 
k Výstavišti Černá louka a k Divadlu loutek. Na 
centrálním náměstí T. G. Masaryka jsme si uká-
zali starou radnici, dnešní Ostravské muzeum 
a nejstarší domy. Ulicí 28. října jsme došli až na 
most Miloše Sýkory, odkud byla vidět budova 
Nové radnice s vyhlídkovou věží (nejvyšší radnič-

ní věž v ČR) a pod námi řeka Ostravice. Na závěr 
jsme navštívili vánočně vyzdobené OC Karolina.

Cesta zpátky na Čeladnou utekla rychle a my se 
vrátili plni nových vědomostí, zážitků a dojmů 
a utužili naše kamarádství.           

Hana Kabatová

Páťáci zažili dobrodružnou cestu k planetám

nela i eliška zkoumaly Měsíc opravdu zblízka vypadá to, že kluci již nalezli své místo ve vesmíru
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Křížovka o ceny

AUTOR:
-VEWI-

POMŮCKY:

ANATAS, ATE, DOTOK, 
IZAKAJA, KROJA, 

LOKTE, LPV, NTAM, 
NAHU, RABUKA, 

SANOK, VRAT  

JMÉNO PSA 1. ČÁST
TAJENKY

DRUH
NEROSTU

SOUBOR
MAP

NĚMECKÉ 
SÍDLO

INICIÁLY 
FOTBALISTY 

PANENKY
JEŠTĚŽE UVÍT PORÁŽET

(ZŘÍDKA)

JMÉNO 
CHAČATUR-

JANA

ŘÍMSKÝCH
1001

TRADIČNÍ 
JAPONSKÁ 
HOSPŮDKA

SLOVANSKÁ 
BOHYNĚ

2. ČÁST
TAJENKY

NÁZEV
PLANETKY

ATOL V
TICHÉM
OCEÁNU

FIDŽIJSKÝ 
POLITIK

JAPONSKÁ
J. DÉLKY

DRUH HERCE

ZKRATKA 
FAKULTNÍ 

NEMOCNICE

PŘEDLOŽKA

JEDNOTKA 
NAPĚTÍ

PROVÉST
ANTROPO-
MORFIZACI

OPATŘIT 
OBALEM

ČESKÝ   
BÁSNÍK

MÍSTO LOVCE 
NA ČEKANÉ

NAHLODÁNÍ    
(V MEDICINĚ)

SÍDLO NA
UKRAJINĚ

RÁKOSOVÁ 
PALMA

NAŠE SÍDLO

FRANCOUZ.
LÉKAŘ

INDIÁNSKÁ 
TROFEJ

SEVERSKÁ 
BOHYNĚ

POLYNÉSKÝ 
OPOJNÝ 
NÁPOJ

ÚŽAS 
(BÁSNICKY)

ČÁST
HLAVY

DÁT DO
RUKOU

POHOVKA

DOMÁCKY 
FRANTIŠEK

PŘESPOLNÍ 
BĚHY

ČÍSI
(BÁSNICKY)

DOKONČIT
SETÍ

JMÉNO 
CHLADILA

INDONÉSKÉ 
SÍDLO

PĚNA DO
KOUPELE

ZKR. VOJEN.
AKADEMIE

CITOSLOVCE 
VAROVÁNÍ

CITOSLOVCE 
POVZDECHU

DOMÁCKY 
MIROSLAV

DOKAP (V 
CHEMII)

DRUH
PALMY

SNÍŽENÍ
CENY

PYŠNÝ PTÁK

DOMÁCKY 
DAVID

OSOBA 
ŘÍDÍCÍ LOĎ

SVÍ

KOVOVÉ
DESKY

V BYTĚ
U RODIČŮ

POLSKÉ
SÍDLO

UBRÁNIT SE

HORSKÁ 
JEZERA

JMÉNO 
VRÁNOVÉ

KOPT

NÁMOŘNÍ
LUPIČ

GOTTOVO 
JMÉNO

PŘÍSTŘEŠÍ 
STANAŘE

KDO PIJE

DĚD. ZÁKLA-
DY ZNAKŮ

SKENOVANÉ 
MATERIÁLY

OSMINOHÝ 
ČLENOVEC

RUKAMA 
ZDRAVIT

PĚŠRC 
(ŠACHOVÝ

SLANG)

VĚHLAS

SPOJENÁ 
LITÍM

ŘÍMSKÁ 
BOHYNĚ

KAZIT

ANGLICKY 
„INKOUST“

PODLÝ 
ČLOVĚK

VES U PRO-
STĚJOVA

PRÁVO

ČÍSELNÝ
ÚDAJ

SLOVENSKY 
„AR“

POVEL
PSOVI

NĚMECKÝ 
SOUHLAS

LÁTKY K 
PŘEBALENÍ

ŽENSKÉ
JMÉNO

POZORO-
VATEL

ZAHALOVAT

ZESÍLENÝ 
ZÁPOR

HISTORKA

PATŘÍCÍ
ANETĚ

SEDĚT
(DĚTSKY)

JEDEN
Z PRSTŮ

DVOJICE 
CVIČENCŮ
ZA SEBOU

STOPA

ÚTOKY 
LETADEL

DÁVAT MAT

CHEMICKÝ 
PRVEK

OTOČENÍ 
(ŘÍDCE)

NAŠE
MĚSTO

OHRADA 
(ZASTARALE)

SLOVENSKY 
(JMÉNA)

ANGLICKY 
„DISK“

VOJENSKÝ 
POZDRAV

NÁŠ HEREC

ZRUŠENÍ 
ZAKÁZKY

TKANINA
NA KOŠILE

DĚJ

NAŠE
MĚSTO

HUBIT

MALÝ FLIRT

KULEČNÍ-
KOVÝ ÚDER

ZNAČKA
TUKU

POTŘÍSNIT 
TEKUTINOU

INDICKÝ 
BRAMBOR

CHLUPY

ODFRKÁVATI

CITOSLOVCE 
SMÍCHU

3. ČÁST
TAJENKY

SPZ
STRAKONIC

DOMÁCKY 
BOJAN

ZÁPISNÍK

FRANCOUZ

DŮLNÍ
LEŠENÍ

SOLMIZAČNÍ 
SLABIKA

KOŇSKÝ
POVOZ

SŮL
KYSELINY

CÍNATÉ

ČIŠTĚNÝ
V PRAČCE

HON

ZNAČKA 
PLATINY

ODPLATA

ZNAČKA 
ELEKTRON-

VOLTU

NÁZEV
HLÁSKY K

OZNAČENÍ 
VIRU U 

KOČKODANŮ

NAŠE SÍDLO

KONĚ 
(BÁSNICKY)

STARÉ DÉL-
KOVÉ MÍRY

OPAK DNE

KOSTNÍ
DŘEŇ

RAKOUSKÁ 
ŘEKA

MUŽSKÉ 
JMÉNO (Z 
NĚMČINY)

PRÁVĚ 
ZAKOUPENÁ

PŘEDLOŽKA

TÝKAJÍCÍ
SE LISTŮ

ŘÍMSKÝCH
499

MĚNITI 
TAVENÍM

SÍDLO
V KONGU

OBĚŠENEC 
(ZASTARALE) NÁROD ÍRÁNSKÁ 

ŘEKA

Odměna pro luštitele: krásná kniha o historii Čeladné
Tajenka z minulého čísla: AKCE A PESTRÁ ZÁBAVA NA HOTELU YURA LÉTEM NEKONČÍ. Knihu získává Pavla Beňová. 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.
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Mš Krtečkova

Podzim všemi barvami malovaný

Pod duBeM Za duBeM, 
My Si na tě PoČíHÁMe
V listopadu jsme si povídali o stromech, 
keřích a zvířátkách, která se ukládají 
k zimnímu spánku. Tato písnička nás pro-
vázela celý týden. S dětmi jsme zjišťovali, 
které stromy jsou listnaté a které jehlič-
naté. Poznávali jsme dub, javor, lípu, břízu, 
kaštan. Říkali jsme si, že třeba z lípových 
květů si můžeme uvařit čaj na kašel. A že 
kaštany, ze kterých jsme vytvářeli zvířát-
ka, nosíme v zimě zvířátkům do krmelce. 
Rozvíjeli jsme jemnou motoriku vyráběním 
stromu z pet vršků, nejmenší děti tvořily 
prožitkem podzimní listnatý les a tvoření si 

velmi užily. Starší děti zase počítaly šišky 
a vlepovaly je do jehličnatého stromu. Také 
vytvořily les, který vyráběly společnými 
silami. 

PodZiMníČKový laMPionový Průvod
Na začátku listopadu jsme uskutečnili 
s rodiči a dětmi podzimníčkový lampiónový 
průvod. Byla to paráda. Sešli jsme se 
v hojném počtu. Tolik krásných masek, 
ve kterých byly děti nastrojené! Měsíc 
v úplňku nám svítil nad hlavou a my jsme 
se vydali na pochod. 

Po průvodu čekalo už děti na zahradě pře-
kvapení v podobě světýlek 
a dobrůtek. Pochutnali si 
na teplém čaji, mufinkách 
a perníčcích. Zatančili 
jsme si na písničky a šli 
jsme uspávát ježečka, 
kterého si děti samy 
vyráběly. S sebou si domů 
odnášely diplom a krásné 
výrobky, které si mohly 
doma dopracovat. 

Myslím, že akce byla po-
vedená a my jsme velmi 
rádi, že se rodiče s dětmi 
akce zúčastnili.

jÉ, Přijelo K nÁM divadlo!
Navštívily nás hned dvě divadla. Jedno bylo 
o princi, který vařil dobroty princezně, 
protože byl do ní zamilovaný a chtěl se jí 
zalíbit. Byl to trošku princ popleta a tak 
třeba uvařil krupici s čočkou a podobně. 
Nakonec se mu přece jen podařilo uvařit 
nějaké to jídlo, které princezně chutnalo, 
a tak se jí také zalíbil. No a byla z toho 
svatba jako hrom. 

Druhé divadlo se snažilo děti vtáhnout pís-
ničkami a básničkami do divadelního světa. 
Takže děti zpívaly, ukazovaly a předváděly. 
Moc je to bavilo.

Myslím, že byl tento měsíc velmi povede-
ný. Děti chodí do školky rády, malé děti 
se dobře adaptovaly a ty větší jim opravdu 
pomáhají. Akorát kdyby ta nemocnost byla 
menší, to by nám bylo dobře. Ale snad nám 
bacily vymrznou a my se budeme brzy 
radovat z napadaného sněhu. 

Těšíme se na vánoční besídku, kterou se 
snažíme s dětmi pilně cvičit, a celkově na 
adventní dobu. Snad ji prožijeme ve zdraví 
s úsměvem na tváří, v pokoji a klidu. Všem 
přeji krásný pokojný adventní čas strávený 
s dětmi, v kruhu přátel, plný radosti 
a pohody. 

aneta Profotová, třída Květinka

děti z Květinky a jejich les

Běží liška k táboru s eliškou a adélkou
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Mš Krtečkova

a tak krásně se do průvodu zapojily 
i maminky od jůlinky a they damiánek a jeho propletený ježektobik a jeho medvídek

timinka tvoří prožitkem a baví ji to Podzimníčci Mário a davidektobik a jeho smrk

Sofi a viky vybarvují podzimní listí jiříček tvoří podzimandrejka vystřihuje a bude nalepovat šišky
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Mš Krtečkova

myslíte, že může velryba spolknout moře? 
u nás se to stalo. děti si zopakovaly, co už se dozvěděly o mořích a oceánech. jejich znalosti 
se opravdu prohlubují a my jsme za to rády. toto téma by si určitě užili i rodiče našich malých 
kamarádů. opět jsme využívali naši interaktivní tabuli k přiblížení tohoto kouzelného vodního světa. 

Na chvíli se vrátíme na pevnou zem naší 
třídy. Opět k nám zavítalo divadlo Smíšek. 
Jejich veselé pohádky jsme si velmi oblíbili 
– děti i dospělí. Jsou plné humoru, ale 
i poučení. 

Krásnou akcí byl Podzim s lampióny. 
Uskutečnila se společně s rodiči jednoho 
listopadového podvečera. Počkali jsme, až 
se setmí, a pak jsme vyrazili v podzimních 
kostýmech na obchůzku Čeladné. A na 
zahradě školky, která taky zářila množ-
stvím světýlek, čekala všechny spousta 
dobrot. Nejdříve si děti společně zazpívaly 
a zatančily. Paní ředitelku Věrku vykouzlil 
pan Podzim opravdu krásně. Všichni si 
tento úžasný večer užili a zpětná vazba dětí 
i rodičů byla vskutku pozitivní. 

Také ctíme naše tradice a proto jsme neza-
pomněli ani na svatého Martina. Vyprávěli 
jsme si jeho příběh podle obrázků a děti 
se dozvěděly, jak je to se svatomartinskou 
husou i rohlíky se zahnutými rohy.

A na chvíli se zase přeneseme k moři. Děti 
také cestovaly na lodích a velice se těšily 
na Titanic. I přesto, že již spočívá ve 3 a půl 
kilometrové hloubce pod hladinou moře, 
u dětí je stále aktuální a dokážou o něm 
vyprávět. 

Veselejší byla dovolená u moře. Děti si 
přinesly z domu fotografie a o svých zážit-
cích s chutí povídaly a povídaly. I ti, kteří 
u moře nebyli, vzpomínali na jinou vodu. Na 
zahradě školky jsme využili všech příjem-
ných dnů, děti kreslily křídami na chodník 
lodě a moře, také stavěly hrady v písku jako 
někde na pláži. 

A hrály hokej, dokonce i holky. To už sice 
není zrovna hra na pláž, ale bylo to jako 
v NHL. Menší pískoviště využívaly děti ve 
třídě. Kluci si poskládali lodičky z papíru 
a pouštěli je aspoň ve škopíku s vodou. 
Stejně všechny skončily jako Titanic... Svým 
vystoupením nás rozveselilo divadlo Leonka 
pohádkou o zvířátkách a loupežníkovi. 

O akci, na kterou se těší všichni obyvatelé 
Čeladné, napíši až příště. Je to rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí. Ve chvíli, 
kdy píšu tuto zprávu, je ještě před námi 
a s tím i začátek krásného času adventního.

ivana Chýlková, třída žabička Podzimní skřítci adam a Maty
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Mš Krtečkova

Kde je to nejlepší? Přece na pláži! Péťa: nebo ve školce, písek je tu taky!a taky na lodi!

Pohodlně se posaďte...
Maty, eva, Klárka, ashley a jejich bílí koníci 
pro Martina...hokej začíná! (ondra, david a eva)

Michal a evička při hře se světelnou tabulkou Sebík a evička při výrobě velrybyžlutá trojka: Maty, david a Patrik

evička se světýlkem Podzimní zvířátka ema a KryštofPodzimní skřítci tobík a Maty
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Mš Čeladenská beruška

Beruška je světová
7. listopadu jsme oslavili světový den ekoškol. Světový je opravdu, neboť ekoškola 
jako vzdělávací program působí v 67 zemích světa. 

Den jsme oslavili tak, 
že jsme do školky přišli v zeleném. Čeladenská 
beruška je do programu zapojena dlouhodobě 
a od loňského roku je také krajským koordináto-
rem pro Moravskoslezský kraj.  

Letos se s dětmi zabýváme tématem Voda. 
Pomáhá nám s tím dospělý Ekotým složený 
z některých rodičů a také zaměstnanců MŠ. 
Ten se letos sešel již podruhé. Probrali jsme, 
co jsme o vodě v MŠ a blízkém okolí zjistili, 
vyhodnotili jsme naše silné a také slabé stránky 
a řekli si, čím bychom se chtěli dál zabývat.  
Naplánovali jsme, jak bychom měli s dětmi 
s tímto tématem dále pracovat. 

Jsme rádi, že máme v MŠ aktivní rodiče, kteří 
se zapojují a přidávají ruku k dílu. Na jaře nás 
po třech letech čeká obhajoba titulu. Věříme, že 
s přízní nadšených rodičů se nám podaří titul 
obhájit a budeme se moci i nadále pyšnit tím, že 
jsme certifikovanou Ekoškolou v ČR.

eva Wojnarová

v tento den jsme prišli do školky v zeleném

anežka označuje naše slabé a silné stránky

Schůzka dospělého ekotýmu

Pomáhají nám i ti úplně nejmenší
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Jak jsme si vypěstovali hranolky
Mají je v každém supermarketu, 
ale odkud se tam vzaly? a jak 
vlastně vznikají? rozhodli jsme 
se na to s dětmi přijít. 

Takže jsme začali úplně od začátku a kou-
pili sadbové brambory. Ty jsme v loňském 
školním roce zasadili do brambořiště 
a zalévali. Pak jsme si museli dlouho 
počkat, až do letošního školního roku. 
Vykopání brambor byla událost, která děti 
neskutečně bavila. Nadšení, že se úroda 
vydařila, bylo opravdu zjevné. 

Brambory jsme pečlivě umyli a největší 
úskalí teprve přišlo. Oškrábat bramboru je 
opravdu velmi náročné a tak se jen ozývalo 
„To nejde, paní učitelko, to fakt nejde.“ Děti 
vysekly velkou poklonu všem kuchařkám 
z jídelny, protože připravit brambory na oběd 
pro celou školku musí být strašlivá práce. 

Nakrájení na požadovaný tvar už bylo jed-
nodušší, upečení v troubě ještě jednodušší 
a úplně nejjednodušší a nejrychlejší bylo to 
dílo sníst. Po všech hranolkách se doslo-
va zaprášilo. A tak už víme, že hranolky 
nerostou na stromě hranolkovníku, ale od 
zasazení po talíř je to dlouhá cesta. 

eva Wojnarová

Při kopání brambor si člověk opravdu zašpiní ruce jůlinka, jáchym, lili a Filípek zpracovávají brambory na hranolky

Kontroloři jakosti valentýnka, jáchymek a Filípek
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tradiční dušičková noc v Berušce
dušičkové období bývá takové tajemnější a tak jsme se rozhodli si to tajemno trochu 
užít. Přímo na dušičky jsme se sešli ve školce až večer, když už je školka zavřená, 
abychom v ní přespali. 

Kromě spacáků a plyšáčka na spaní si děti 
přinesly večeři i snídani a tak se školkou 
hned na začátku linuly rozmanité vůně. 
Po večeři jsme se vydali na místní hřbitov, 
abychom si prohlédli, jak je vyzdobený, 
zavzpomínali na ty, kteří už tady s námi 
nejsou a zapálili taky nějakou svíčku. 
Po návratu mohl začít dušičkový mejdan. 

A tak jsme si užili módní přehlídku pyžá-
mek, diskotéku, strašidelné hledání pokla-
du, který jsme samozřejmě našli, 
a dušičkový raut. 
Pohádku před spaním už ani všichni ne-
slyšeli až do konce a bez jediné slzičky ve 
svém spacáku usnuli. Na všechny statečné 
děti čekalo ráno ocenění v podobě medaile, 

dobré snídaně a mohlo se pokračovat 
v „normální“ denní školce.

eva Wojnarová

Když jsme byli u babičky na Dušičky
Znáte tuhle písničku od Slávka janouška? My jsme si ji ve školce zpívali tak moc, že ji do dneška nemůžu dostat z hlavy. 

Povídali jsme si totiž s dětmi o Dušičkách. 
Chtěli jsme dětem předat význam tohoto 
svátku a vzali jsme to celým světem. Děti 
se dozvěděly a tvořily v tématech mexické 
oslavy Día de los muertos, amerického 
Halloweenu a hlavně českých dušiček. 

Věděli jste, že se u nás na dušičky peklo 
pečivo kosti? A že se u nás také chodilo na 
koledu? A proč se rozsvěcují svíčky? Děti 
ze školky už to ví a i ty kosti jsme si upekli. 
A také se děti byly podívat, jak to vypadá na 
hřbitově a ví, jak se tam mají chovat. 

Znát tradice a vážit si jich tvoří kulturu 
a jedinečnost národa, což je poselství, 
které dětem chceme předávat.

jana Bartošová

všechny děti byly statečné a zvládly noc ve školce úplně v pohoděZapálili jsme svíčky, abychom uctili památku zesnulých

Péťa maluje skleničku na svíčku, kterou 
zapálíme na hřbitově

robinek s anežkou vytváří v písku hřbitov 
podle plánku

Martínek staví hrobku z kostek podle 
plánku

Mš Čeladenská beruška
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Jako doma
jak jinak utužit vztahy a spolupráci, než společnou akcí dětí, rodičů a zaměstnankyň školy? 

Tentokrát se naše podzimní zahradní akce 
nesla v duchu jablíček. Ochutnávali jsme 
výtečné pokrmy z jablek, které účastníci 
připravili, a jablíčka posloužila také jako 
zdroj zábavy na jednotlivých stanovištích 
a při společných hrách. Rodiče, kteří to 

ještě neuměli, se naučili od dětí tančit 
mazurku na píseň Měla babka čtyři jabka 
a odvážně ochutnávali se zavázanýma oči-
ma potraviny, mezi kterými bylo samozřej-
mě i jablíčko. 
V překvapivě hojné účasti jsme si užili zá-

bavu pro celou rodinu završenou opékáním 
buřtů a oceněním toho nejchutnějšího 
jablečného pokrmu. Společné akce vytváří 
příjemnou atmosféru a pomáhají dětem 
cítit se ve školce jako doma.

jana Bartošová

na všech stanovištích byly úkoly s jablíčky opékaní buřtů patří ke každé zahradní slavnosti

jablíčková mazurka rodičů s dětmi tanec ve volném stylu, hlavně neupustit jablíčko

děti si vyráběly voňavé dekorace z jablíček
Paní Střelcová, výherkyně ceny za nejlepší 
jablečný pokrm (v demižónu je opravdu mošt)také bufet byl plný jablečných dobrot
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120 Let ČeLaDensKých LáZní 1902-2022 (4)

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.

Tenkrát vzduch voněl jarem a novostavbou. 
Výbor Skupiny I. báňského společenstva se 
scházel vždy jedenkrát za čtvrt roku. Ono 
pondělí 21. dubna 1947 skutečně vonělo ja-
rem, a když předseda výboru ředitel Josef 
Štverka otevíral dveře kanceláře číslo 30 
v budově podnikového ředitelství OKD na 
tehdejším Stalinově náměstí č. 6 v Ostravě 
I, byl velice dobře naladěn. Měl pro výbor 
překvapení a s uspokojením konstatoval, 
že jsou všichni jeho členové přítomni, mimo 
pana přednosty Josefa Škuty, který byl pře-
dem omluven. 

A co bylo hlavní, kromě členů výboru, který 
tehdy tvořili ředitel JUDr. Lev Belza, JUDr. 
Ervín Pešek, Alexandra Balyzová, Jaroslav 
Táborský a Robert Polák, byli přítomni i dva 
pozvaní hosté. Byli to MUDr. Oldřich Marek, 
lékař a správce Léčebného ústavu ostravsko
-karvinských báňských podniků v Kunčicích 
pod Ondřejníkem (dnes Beskydské reha-
bilitační centrum v Čeladné) a Ing. arch. 
Jaromír Moučka, dlouholetý projektant 
a stavitel Vítkovických kamenouhelných 

dolů v Ostravě. MUDr. Oldřich Marek se 
ujal funkce ústavního lékaře k 1. únoru 1947 
a vystřídal tak dosavadního lékaře 
MUDr. Josefa Grunu.

ještě neodCHÁZejte...
Nejprve přišla na řadu situace v hornické 
léčebně. Výbor konstatoval, že březnová 
výměna dosavadního správce Kořínka byla 
potřebná a správná. Poměry v ústavu se 
zkonsolidovaly, týdně se zde dostává péče 
v průměru 54 pacientům včetně dětí. A nový 
model, kdy funkce správce byla součas-
ně svěřena ústavnímu lékaři, se osvědčil. 
Proto se také výbor rozhodl upravit dokto-
ru Markovi plat na výši 10 000 Kč měsíčně, 
s čímž přítomný lékař pochopitelně s díky 
souhlasil. „Ale ještě neodcházejte, pane 
doktore,“ vybídl předseda Štverka doktora 
Marka. „Máme tu něco, co bude hodně zají-
mat i vás…“ a dal slovo architektu Moučkovi.

V revíru se o tom již veřejně vědělo a de-
batovalo. Tehdejší ministr ochrany práce 
a sociální péče v první Gottwaldově vládě 

profesor Zdeněk Nejedlý (byl jím od 2. 7. 
1946 do 25. 2. 1948) rozhodl, že z prostřed-
ků získaných prodejem zboží z mezinárodní 
pomoci UNRRA bude mimo jiné postavena 
ozdravovna pro ostravské horníky. Ministr 
Nejedlý dokonce vlastními slovy dotaci pre-
cizoval – ozdravovna měla být pro „silikózní 
horníky“. K tomuto účelu poskytlo minister-
stvo revíru OKD 24 milionů korun s tím, že 
celá částka musí být prostavěna maximálně 
během tří let. Rozhodnutí o tom, kde posta-
vit zamýšlenou ozdravovnu, nechalo vedení 
revíru na Skupině I. báňského společenstva. 
Čímž bylo z logiky věci zřejmé, že se nová 
budova stane součástí Léčebného ústavu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

neČeKanÁ naBídKa
„Pověřili jsme pana architekta Jaromíra 
Moučku, aby zpracoval návrh projektu 
ozdravovny, která by měla být postave-
na na našich parcelách 629/1 a 625/1 na 
katastrálním území v Čeladné,“ sdělil 
výboru předseda Štverka a pokračoval: 
„Pan architekt je velice zkušeným odbor-

Snímek výše zobrazuje dřívější „bufet“ bývalé nemocnice, dnes předělaný 
na „vilu mátma“. Terapie tmou je velice stará metoda sebepoznání, vy-
cházející z původní tradice yangtik, praktikované mnichy v Tibetu, kteří ve 
tmě zůstávali až sedm týdnů. Je založena na senzorické deprivaci (absenci 
smyslových podnětů z vnějšího prostředí). Terapie tmou je terapeutický 
pobyt, který probíhá v dokonale zatemněných prostorách vily Mátma, kde 
klient tráví v naprosté tmě nejméně 7 dní. Pokud si to přeje, každý den za 
ním dochází terapeut - „opatrovník“, se kterým může mluvit o tom, jak se 
cítí a co prožívá. Během pobytu jsou také denně do vily dodávány nápoje a 
čerstvá, nutričně vyvážená strava podle individuálně sestaveného jídelníč-
ku. Pobyty jsou na několik let již dopředu vyprodány. 

A zcela vpravo je dnešní léčebný dům Ondřejka, který nechal postavit 
ještě MUDr. Jan May v roce 1909. Traduje se, že když dr. May prodal lázně 
„Báňskému společenstvu ostravskokarvinských báňských podniků“, tak 
se posléze v budově Ondřejky objevila houba. MUDr. May následně uhradil 
ze svých prostředků její likvidaci. Naši předkové byli zodpovědnější. 

Tento snímek Andrey Anderle Adamové byl pořízen z lodžie nové přístavby 
Léčebného domu Dr. Storch II. Přístavba je nedávným dílem architekta 
Petra Lichnovského, zatím co původní Dr. Storch (předtím porodnice) je dí-
lem architekta Jaromíra Moučky, o němž je další text. Na druhém snímku 
Tomáše Bajgara oba domy.  

Příběh architekta Jaromíra moučky  
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níkem nejen na báňské, ale i na veřejné 
stavby. V minulých letech nám pomáhal 
s projekty na rozšíření jídelny a na výstavbu 
nové kuchyně. Navíc jeho návrh na ozdravný 
pavilon je moderní, zajímavý a hodící se do 
beskydské krajiny…“ 

šíBeniČní terMín
„Pan předseda je velice laskav,“ ujal se 
slova architekt Moučka, „ale ten šibeniční 
termín mi nedal spát. Musíme začít stavět 
nejdéle v příštím měsíci, abychom všechno 
stihli, nejlépe za rok dva, i když máme čas 
tři roky. A tak jsem vypracoval jednoduchý, 
svižný projekt na 34 dvoulůžkových pokojů 
a potřebná příslušenství a vyšlo mi to na 
tři patra.“ Nikoho lepšího než architekta 
Moučku si horníci nemohli ke stavbě nového 
pavilonu přizvat. Dnes patří k zapomínaným 
a málo známým ostravským architektům. 
I on je však jeden z „Mužů Lázní Skalka“.

jaromír Moučka se narodil 23. srpna 1897 
v Moravských Budějovicích, reálku vystudo-
val ve Vídni a v letech 1918–1923 absolvoval 
České vysoké učení technické v Praze. Tato 
studia zakončil v roce 1923 státní zkouš-
kou. Po několika praxích v brněnských 
stavebních firmách nastoupil jako provi-
zorní úředník města Moravská Ostrava. 
Mimo němčinu ovládal i srbštinu a fran-
couzštinu, pracoval také jako přísežný zna-
lec Krajského soudu v Moravské Ostravě. 
K 8. červnu 1929 byl Ing. arch. Jaromír 
Moučka přijat jako projektant do staveb-
ního oddělení Vítkovických kamenných 
dolů. Jmenovací dekret mu podepsal další 
„Muž Lázní Skalka“, centrální ředitel VKD 
Ing. Eduard Šebela. 

Bylo toHo doSt...
V září 1938 byl Jaromír Moučka jmeno-
ván přednostou tohoto oddělení (dosavad-
ní přednosta Ing. Antonín Winkler zemřel 
14. 9. 1938). V Ostravě realizoval řadu 
významných veřejných staveb. Byly to 
například Městské letní lázně v Moravské 
Ostravě - Hulvákách (1929–1930), Dělnická 
záložna se skupinou domů (1929), 
Ozdravovna Československého červeného 
kříže v Darkově (1927–1928) či Komenského 
sad v Moravské Ostravě (1928–1933). 

Později se architekt Moučka věnoval 
převážně důlním stavbám. Dodnes jsou 
oceňovány jeho projekty objektů jámy 
Betyna v Orlové či těžní věž, rozvodna 
a těžní budova v Doubravě. V roce 1955 
byl jmenován vedoucím katedry výstavby 
dolů Vysoké školy báňské v Ostravě, kterou 
vlastně založil. Získal profesorský titul, hoj-
ně publikoval, přednášel a v roce 1961 (který 
je bohužel i rokem odchodu prof. Ing. arch. 

Jaromíra Moučky z tohoto světa) vytvořil 
první projekční náměty budoucího areálu 
VŠB v Ostravě-Porubě.

luKešova PoCHvala
Moučkovy realizace Komenského sadu 
a Městské letní lázně jsou prodchnuty
prvky nastupujícího funkcionalismu, 
který se právě ve dvacátých letech stává 
v Československu vedoucím architektonic-
kým slohem. Jaromír Moučka rozhodně 
držel krok s dobou. A „ozdravovna pro hor-
níky“ v roce 1947 byla příležitostí k tomu, 
aby si splnil jeden ze svých architektonic-
kých snů. Učinil tak dokonale. Náš známý 
a respektovaný historik architektury Ing. 
arch. Zdeněk Lukeš, jemuž jsme poslali 
snímky ozdravovny projektované architek-
tem Jaromírem Moučkou, napsal, že „lázně 
jsou moc hezké, styl je čistý funkcionalis-
mus“. A připsal poznámku, že bohužel o ar-
chitektu Moučkovi nikdy neslyšel. Bohužel 
není sám. Proto jsme architektu Moučkovi 
také věnovali tyto řádky. Kompletní projekt 
„ozdravovny pro silikózní horníky“ odevzdal 
2. května 1947. 

Jenže ono všechno nešlo tak rychle, a to 
přesto, že výbor se na uvedeném jednání 
usnesl, že výstavbu pavilonu ozdravovny 
zorganizuje. Byla jednotně označována teh-
dejším heslem DVOULETKA – investiční 
program (bylo na to dokonce i razítko), s tím, 
že k podání nabídek budou vyzvány stavitel-
ské firmy z blízkého okolí, především z dů-
vodu potřeby případných pozdějších oprav. 
Výbor se rovněž rozhodl pověřit dozorem 
nad stavbou stavitele Pavlíka, který odchá-
zel z provozního ředitelství v Orlové do dů-
chodu. Výzvu k podávání nabídek rozeslalo 

již tehdejší vedení Ostravsko-karvinských 
kamenouhelných dolů (OKD) s tím, že uzá-
věrka nabídek na postavení hornické ozdra-
vovny končí dnem 27. května 1947. Dne 
2. června 1947 se konala důležitá výborová 
schůze Skupiny I. báňského společenstva, 
která měla rozhodnout o tom, komu bude 
zadána stavba nového pavilonu v hornic-
kém ústavu v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Jednání se jako host zúčastnil i dr. Fiala ze 
stavebního odboru OKD. Ten podal zprávu 
o došlých nabídkách stavebních firem na 
postavení nového pavilonu.

Poznámka na okraj: V regionální literatu-
ře se neustále opakuje údaj, že stavbou 
nové „hornické ozdravovny“ byla pověře-
na ostravská firma Ing. Bohuslava Krýsy 
(založena 1929). Jenže 13. listopadu 1945 
Ing. Krýsa zemřel a firmu převzala vdo-
va Josefa Krýsová. V červenci 1948 byla 
tato společnost znárodněna se zpětnou 
platností k 1. lednu 1948 a byla zařazena 
do Československých stavebních závodů, 
n. p. Praha. Pro nás v Beskydech je zajíma-
vá pouze ta informace, že firma Bohuslav 
Krýsa postavila v roce 1947 most přes hutní 
náhon ve směru Staré Hamry – Turzovka. 
V žádném případě se tato firma nepodílela 
na stavbě nového léčebného pavilonu v kun-
čické hornické léčebně. 

Z lÁZní na ČaS PorodniCe
Na zmíněném červnovém jednání výbor 
Skupiny I. báňského společenstva s defini-
tivní platností rozhodl, že výstavbou nového 
pavilonu bude pověřena firma Josef Dostál, 
komanditní stavební společnost v Ostravě I. 
Cenová nabídka této firmy byla nejnižší, a co 
bylo rozhodující, stavitel Dostál se zavázal, 
že do 31. prosince 1947 provede všechny 
práce zevní včetně zasklení tak, aby novo-
stavba přes zimu neutrpěla povětrnostní-
mi vlivy. Přijetí nabídky firmy Josef Dostál 
doporučil i na schůzi přítomný architekt 
dr. Fiala ze stavebního odboru OKD. Moučka 
a Dostál. I jim patří dík za dnešní Léčebný 
dům Dr. Storch, který v průběhu času 
pochopitelně doznal a ještě dozná výraz-
ných změn. Že byla v tomto objektu v roce 
1953 otevřena mimo jiné také porodnice, 
to Jaromír Moučka věděl. To, že se zde 
v letech 1953–1996 narodilo 32 441 dětí, to 
se již bohužel dozvědět nemohl. Zemřel dne 
16. srpna 1961 a je pochován na Ústředním 
hřbitově ve Slezské Ostravě. Díky jeho vnu-
kovi panu Janu Moučkovi přinášíme i jeho 
snímek.

Petr anderle

ing. arch. jaromír Moučka
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Znamenití LéKaři V ČesKých Zemích (25)

Do Čech se vrátil až se svobodnou ukrajinskou univerzitou 

„Jeho vysoká postava s hlavou nachýlenou nad pracovním stolem mlčky 
obrátila plnovousem vroubený obličej, z něhož se dívaly zpytavé a poněkud 
nepřítomné oči. někdy bylo třeba čekati, než se obrátil a promluvil tou svojí 
typickou češtinou, na níž bylo znáti trochu cizí přízvuky a poněkud nezvyklá 
výslovnost, jež v některých jeho úslovích, dodnes v tradicích zachovaných, 
byla obecně známa.“ tak charakterizoval J. horbaczewského jeden z jeho 
žáků, prof. emil Švagr, ve vzpomínce napsané v roce 1951.

jaK vyroBit KySelinu MoČovou
Lékař a chemik, Rakušan ukrajinského 
původu, dlouhodobě žijící a působící 
v Čechách, představuje nikoli výjimečnou 
kombinaci v mnohonárodní habsburské 
monarchii. V jeho odborných pracích 
i v korespondenci najdeme běžně 
ukrajinštinu, němčinu, češtinu i polštinu. 
Narodil se 15. května 1854 v Zarubincích 
u Tarnopole, kde navštěvoval gymnázium 
s německým a polským vyučovacím 
jazykem. Univerzitu, medicínské 
studium, absolvoval ve Vídni a už tady 
vykazoval vynikající výsledky, když se 
při studiu věnoval vědecké práci. Jako 
asistent Ernsta Ludwiga se zaměřil na 
lékařskou chemii; nejprve se věnoval 
studiu albuminoidů, poté elastinů. Ve 
28 letech dosáhl prvního věhlasu, když se 
mu podařilo synteticky vyrobit kyselinu 
močovou. O rok později (1883) se mu 
otevřela možnost kariéry v Praze. Zásluhu 
na tom měl Eduard Albert, český lékař 
a vlastenec, přednosta I. chirurgické 
kliniky ve Vídni. 

reKtor Karlovy univerZity
Na nově ustavené české lékařské fakultě 
byl Horbaczewski zprvu jmenován 
profesorem mimořádným, ale již v r. 1884 
se stal profesorem řádným. Pracovat 
začal rovněž v nově zřízeném ústavu, 
a ač šlo o poměry stísněné, získal dost 
spolupracovníků, aby mohl pokračovat ve 
svém výzkumu. Na univerzitě přednášel 
farmakologii a soudní chemii. Teprve 
v roce 1900 se mu podařilo prosadit, aby 
se jeho vlastní obor, lékařská chemie, 
stal povinným předmětem, zakotveným ve 
zkušebním řádu. Opakovaně byl pověřen 
úřadem děkana lékařské fakulty, pro léta 
1902/03 byl rektorem Univerzity Karlovy. 
Ocenění jeho práce se odrazilo v členství 
v předních vědeckých společnostech – 
z místních to byla především Královská 
česká společnost nauk, kde se ale členství 
v červenci 1918 vzdal. Jinak se jeho zájem 
orientoval na slovanskou část Rakousko-
Uherska, především na ukrajinské 
instituce; zde je třeba uvést členství ve 
lvovské Ševčenkově učené společnosti. 

„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
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První raKouSKý MiniStr ZdravotniCtví
Horbaczewski zastával řadu funkcí veřejných a politických – 
v roce 1889 byl povolán do Zdravotní rady Českého království 
a odtud v roce 1906 do vídeňské Nejvyšší zdravotní rady, roku 1902 
se stal dvorním radou a roku 1909 doživotním členem panské 
sněmovny. Do politického života ho zřejmě přivedla také iniciativa 
jeho krajanů. Ve čtvrtém roce války ho jmenoval císař Karel do 
vlády, a tak se v roce 1917 stal prvním rakouským ministrem 
zdravotnictví. Organizace ministerstva mu v těžkých válečných 
podmínkách zabrala veškerý čas. Snad i proto ještě před koncem 
války rezignoval. Jako austrofil se vznikem Československa 
nesouhlasil a po převratu zprvu zůstal ve Vídni, kde působil jako 
profesor tamější ukrajinské univerzity. V roce 1919 se však do 
Čech vrátil, a když sem byla převedena Ukrajinská svobodná 
univerzita, působil na ní jako čestný profesor až do roku 1939; ve 
20. letech byl také jejím rektorem. 

ZaKladatel ČeSKÉ BioCHeMie
Veřejných postů se ovšem domohl především díky své vědecké 
práci. V té byl jeho záběr značný. Publikované práce, v bibliografii 
sestavené při příležitosti jeho sedmdesáti let je uvedeno 40 
položek zásadních studií, z nichž nemalou část tvoří monografie, 
lze rozdělit na syntetické, analytické, fyziologické, klinické, 
potravinářské, toxikologické, terminologické a učebnicové. Za 
jeho nejpodstatnější výzkumný přínos se uvádějí práce z oblasti 
trávení a zažívání, vycházející z rozborů věnovaných kyselině 
močové, jejímu vzniku a funkci v organismu; obdobně bývá 
oceňována jeho práce pedagogická, reprezentovaná např. velkou 

čtyřsvazkovou učebnicí lékařské chemie, vydanou v letech 1904–
1908. Je označován za jednoho ze zakladatelů české biochemie 
a byl učitelem řady významných lékařů a vědců; jmenovat lze 
Laufbergera, Syllabu, Kukulu, Haškovce, Švagra, Kabrhela, 
Heverocha či Hamsíka. 

na rodnou uKrajinu MySlel StÁle
Horbaczewski věnoval mnoho své energie ukrajinským 
krajanům, s nimiž nikdy neztratil kontakt a pro které toho hodně 
udělal. Ve studii o výživě venkovského lidu v haličském Podolí, 
jeho rodném kraji doporučoval už rakouským úřadům zásadní 
změny v hospodářských a sociálních poměrech obyvatelstva. 
Po roce 1918 učil na školách ukrajinské emigrantské komunity, 
vedle Ukrajinské svobodné univerzity na Ukrajinské hospodářské 
akademii, a psal pro ně učebnicové příručky. Pomáhal také 
při tvorbě ukrajinské chemické terminologie. Nepřerušil 
styky ani s Ukrajinou coby součástí Sovětského svazu; členem 
Všeukrajinské akademie věd v Kyjevě se stal v roce 1925. 

PoCHovÁn v PraZe
Profesor Horbaczewski se dožil vysokého věku, zemřel 
24. května 1942, takřka přesně ve svých 88 letech, a byl pochován 
na hřbitově u kostelíka sv. Matěje v Praze.

Petr anderle

lékař a chemik jan (ivan) Horbaczewski
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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

www.iphoneservis-industries.cz
+420 773 969 540
Hlavní 275, 739 11, Frýdlant n. O.

Profesionálové na servis APPLE.
 

senior taXi (Čeladenský dostavník): dovolená
oznamujeme seniorům, kteří využívají přepravy a služeb našeho se-
niorského taxíčku, že v době  od 22. 12. 2022 do 3. 1. 2023 včetně bude 
provoz dostavníku přerušen z důvodu čerpání řádné dovolené pana 
řidiče. Prosíme proto, abyste své návštěvy lékařů a nákupy nenechá-
vali na poslední chvíli. 
Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku 

přeje jiří Běčák



43

inzerce

YOGA CAFE
ČELADNÁ NÁMĚSTÍ 

Ranní jóga
 Fyzio joga

 Pilates
Jóga pro sportovce 

Jóga pro zdravá záda
Cvičení pro maminky

Chi kung
Jóga a balet pro děti 

*
Rituals shop

Vánoční dárky
Výrobky z Beskyd

 
*

Rozvrh, info a rezervace
 

www.yoga-cafe.cz
 

606915741
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YUra hOteL ČeLaDná: 
Jeden nekončící mejdan aneb Šou musí pokračovat…
Ptali jsme se na yura hotelu, co připravují pro své hosty a občany naší obce a zjistili jsme, že toho nebude zrovna 
málo… Kalendář pro letošní rok je zaplněn a kromě toho, že v plném hotelu střídá jedna akce druhou, připravili pro 
hosty a naše občany také pestrý program až do konce roku.

Z posledních již proběhlých akcí je nutné
 připomenout třeba páteční hudební 
večery, kde si místní hudební seskupení 
TraganBand vysloužilo opravdu upřímnou 
děkovačku. Široké spektrum nabízeného 
hudebního stylu podávaného ovšem velmi 
citlivě a v optimálních dávkách vytvořilo 
další z předpokladů opravdu příjemného 
večera pro všechny přítomné.  V předvečer 
adventního víkendu Disco ve stylu Oldies 
zaplnilo sál i taneční parket hotelu do pozd-
ních nočních hodin. A že bylo na co se dívat.

Vlastní zahájení adventu je na Yurovi pojato 
koordinovaně s obcí Čeladná stejně jako 
řada dalších připravovaných akcí na přelo-
mu letošního i začátku příštího roku. 
Například 25. 11. byla nabídka Yury ještě 
posílená a mimo stabilně poskytované 
služby tam čekal na příchozí stánek s typic-
ky vánočním občerstvením jako svařák, 
grog, Bombardíno a další dobroty.

na MiKulÁše PřeKvaPení Pro děti
Bistro vzalo Mikuláše dne 6. 12. vážně a pro 
děti má připravené malé překvapení. Pro 
dospělé samozřejmě odpovídající nabídku 
a tak by bylo opravdu škoda zůstat doma… 
V pátek 9. 12. budou jistě opět zářit hoši 
z kapely TraganBand, tak neváhejte a včas 
si rezervujte na Yurovi místo a oprostěte 
se od předvánočního shonu. K tomu dobré 
jídlo a pití v příjemném prostřední, co víc si 
přát…

ZaBíjaČKovÉ Hody
Program letošního roku jako předskokan 
ukončí na Yurovi zabíjačkové hody v pátek 
16. 12. 

SilveStr: tanČit Se Bude všude
A to nejlepší nakonec. 31. 12. 2022:  
SILVESTR BUDIŠ PESTR na Yurovi určitě… 
Party  „ALL INCLUSIVE“. Pokud chcete 
zažít opravdu uvolněnou náladu s mož-

ností vlastního druhu zábavy, kterou si 
zvolíte v některém ze sálů, neváhejte vše 
zajistit včas a že ho do konce roku už moc 
nezbývá…

dÁrKy KouPíte i v Hotelu
Nezapomeňte také na své blízké a využijte 
nabídky nákupu Dárkových poukazů 
v mnoha variantách na recepci YURA 
hotelu – takový dárek jistě potěší.

red

yura

KULTURNÍ KOMISE 
PŘ I  RADĚ  OBCE ČELADNÁ 

VÁS ZVE NA

VERONIKA TREFILOVÁ - KLAVÍR 
MARKÉTA MACHÁČOVÁ - ZPĚV

JITKA KAIFÁŠOVÁ - VIOLONCELLO
TOMÁŠ KOTHERA, J. H. - PERKUSE

SOBOTA 10.12.2022 V 17:00
VINÁRNA HOTELU YURA

VSTUP ZDARMA

HUDEBNÍ VEČER 
S 

ACOUSTIC FLOWERS
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)

www.yurahotel.cz

recepce@yurahotel.cz   
minilazne@yurahotel.cz 

558 682 600
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yura

Předsilvestrovský piknik  /  Párty s DJ  /  Živá hudba
Reprodukovaná hudba  /  Fotobudka  /  Ohňostroj

Bazén / Wellness / Biliárd / Kulečník / Dětský koutek
Neomezená konzumace ALKO & NEALKO

bohaté studené a teplé rauty

1 999 Kč / osoba
999 Kč / dítě

Lístky k prodeji na recepci YURA Hotel Čeladná.

Cena pro neubytované hosty:

ALL INCLUSIVE
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Ladná Čeladná zahajuje předprodej. 
Do konce roku nabízí vstupenky za letošní ceny
Festival ladná Čeladná zahajuje předprodej vstupenek na osmý ročník, který se uskuteční 4. a 5. 
srpna 2023. Pořadatelé se rozhodli do konce roku nezdražovat a v první vlně předprodeje nasadili 
stejné ceny jako u skončeného sedmého ročníku. Festival, který se dramaturgicky orientuje na 
rodiny s dětmi, v roce 2023 láká na richarda Müllera, Kašpárka v rohlíku či Barboru Polákovou.  

Aktuálně lze dvoudenní vstupenku pro do-
spělou osobu zakoupit za 510 korun, jedno-
denní za 380 korun. Rodinné vstupné je tra-
dičně zvýhodněné. „Ačkoli je ekonomická
realita neúprosná a jako pořadatelé čelíme 
nárůstu cen na všech frontách, rozhodli 
jsme se v první vlně předprodeje nezdražo-
vat a nabídnout vstupenky na nadcházející 
ročník za stejné ceny jako letos. Za osm let 
existence jsme si vybudovali jádro fanouš-
ků, kteří festival navštěvují každoročně 
a možnost zakoupit vstupenky ještě za 
letošní ceny chápeme jako poděkování za 
jejich přízeň,“ uvedl ředitel festivalu Ladná 
Čeladná Jindřich Vaněk. 

Prudká vlna zdražování zasáhla všechny 
bez rozdílu a pořadatelé kulturních akcí 
nejsou výjimkou. Největšími položkami 

v rozpočtu představují náklady na techniku, 
pohonné hmoty a lidské zdroje. A významně 
rostou také náklady na program. „Vzrostly 
požadavky na honoráře kapel, což nesou-
visí jen s aktuálním zdražováním, ale jedná 
se také o důsledek let 2020 a 2021, v nichž 
došlo k útlumu akcí kvůli covidu. V příštím 
roce budeme muset zmiňované skutečnos-
ti zohlednit v cenách vstupného, abychom 
mohli nadále dělat festival v kvalitě, na níž 
jsou lidé zvyklí. V každém případě jsme při-
praveni přizpůsobit se podmínkám a pokra-
čovat v práci, která nás baví,“ dodal Jindřich 
Vaněk. 

www.ladnaceladna.cz
www.facebook.com/ladnaceladna 

www.instagram.com/ladnaceladna/

Pořadatelem akce je Silver B.C., s.r.o.

Partneři festivalu: 
Obec Čeladná, Radegast, Kofola, Česká 
průmyslová zdravotní pojišťovna, Česká 
pošta, Čechymen, Beskydské rehabilitační 
centrum, Oriental, ADSLs, Outdoor energy, 
Mindok, Railreklam

Mediální partneři: 
Hitrádio Orion, Rádio Blaník, 
Moravskoslezský deník, TV Polar

Za podpory: 
Nadace ČEZ, Moravskoslezský kraj

tip
na vánoČní

dáreK

Festival
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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 prosinci
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:                  6. 1. 2023 

uzávěrka inzerce:   5. 1. 2023

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

GratulujeMe K juBileu: 
PrOsinec

Zdeňka Pavlisková 70 let
Marie Skotnicová 70 let
Jiří Bárta 70 let
Eva Machandrová 75 let
Jolana Šigutová 75 let
Čestmír Šrubař 80 let
Otilie Kalusová 80 let

lednové číslo vyjde 13. 1. 2023 

aplikaci obec Čeladná si stáhněte:

Senior taXi
Čeladenský dostavník

737 135 546
tam i zpět 24 Kč.

objednávky den předem!

22. 12. 2022 – 3. 1. 2023 dovolená
Podrobnosti na str. 42

Senior taXi
„do nemocnic“

776 241 220
1 km = 7,50 Kč

Provozuje SSS Frýdlant n. o.

františkovi traganovi
srdečně blahopřejeme

k mimořádnému
jubileu

100 let,
které oslaví 

v kruhu rodiny začátkem prosince.
Vše nejlepší!


