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pleS nadchl
Stejná kapela jako před rokem, 
podobně kvalitní program, ale 
přesto se všichni shodují: atmosféra 
letošního plesu byla mimořádná!

(fotoreportáž na str. 8-9)
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Slovo StaroSty

vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou únorové číslo 
zpravodaje, které již budete mít ve svých 
schránkách v termínu, na který jste zvyk-
lí. Zkusím všem připomenout, že vydávání 
lednového čísla bylo posunuto z důvodu 
připravenosti naší tiskárny. ta nezahálela 
ani mezi svátky a zorganizovala krásnou 
výstavu betlémů, kterou někteří z nás byli 
navštívit. Sluší se v úvodu malinko zreka-
pitulovat lednové události. 

k volební kampani
Celospolečenskou událostí číslo jedna 
byla přímá volba presidenta. Již potřetí 
byla dvoukolová volba plně v rukou nás 
voličů. Poprvé po roce 1990 se občané 
rozhodli vzít vážně do rukou své volební 
právo, o čemž svědčí vysoká volební účast, 
v naší obci více než 70 %. v obou kolech 
v Čeladné zvítězil Petr Pavel, který se na-
konec stal presidentem naší země. K ví-
tězství gratuluji a přeji panu Petru Pavlovi 
úspěšnou presidentskou cestu. Nám všem 
nezbývá než věřit, že se mu podaří naši 
dlouhodobě nemocnou a rozdělenou spo-
lečnost přinejlepším opět sjednotit.

Presidentská kampaň byla nebývale vy-
hrocená. Kandidáti sice vyzývali jeden 
druhého, aby zklidnili své tábory, ale 
také si dávali záležet, aby jeden na dru-
hém nenechali nit suchou. Jejich štáby 
a tábory příznivců pak ještě více přilévaly 
olej do ohně. Kampaň však byla i úsměv-
ná. to když několik let jeden hospic žádal 
Nadaci agrofert o dar, aniž by mu vadilo, 
že Babiš byl ministrem a poté premiérem, 
a při presidenstkém klání dar vrátil, pro-
tože podle něj Babiš „zneužil“ nadaci ve 
své kampani. takhle uvědoměle jako ten-
to ředitel hospice se naposledy choval 
Švejk, když jej na vozíku tlačila posluho-
vačka paní Müllerová k odvodu a on má-
vaje berlemi ještě křičí „Na Bělehrad“. 
Přeji mu, aby byl takhle veselý a odvážný 
i v dalších letech. 

Skončila tedy již třetí přímá volba pre-
sidenta naší země. Při této také mno-
zí politici opatrně našlapovali po ten-
kém ledě, zdali bylo zavedení přímé 
volby šťastné či nikoli. věřme, že právě 
skončená volba je od tohoto přemýšlení 

a našlapování odradí. Doufám také, že po 
letošních volbách nenastane situace jako 
po druhé přímé volbě, když zvítězil Zeman 
a někteří politici se předháněli ve výrocích, 
že zvolený president není jejich presiden-
tem. 

KlÍČEM KE vŠEMU JE oDPUŠtĚNÍ
ať již jsme volili kohokoli z kandidátů, 
nezapomeňme, že uklidnění a smíření 
společnosti není jen v rukou politiků, ale 
v rukou každého z nás. 

Jedno poučení poněkud smutné po těch-
to volbách tak naší mladé generaci přeci 
jen zanecháváme. Za třicet let od same-
tové revoluce se nám podařilo stihnout 
mnohé, jako například vytunelovat banky, 
kampeličky, průmyslové podniky dovést 
ke krachu, jen se nám nepodařilo najít na 
presidentského kandidáta člověka, který 
by nebyl spjatý s komunistickým reži-
mem či nebyl jeho prominentem. Smut-
ný vzkaz těm, jejichž předkové umírali 
v komunistických lágrech. Bude také tře-
ba poctivě si přiznat, že těmito volbami 
jsme chtě nechtě vzali na milost komu-
nismus s jeho kádry, uplynulým třiceti 
letům navzdory.  

ZaČala PlESová SEZóNa
leden se však naštěstí nesl i ve znamení 
plesů. ten obecní zahájil plesovou sezónu
v naší obci a dle vašich vyjádření to byl 
skvělý ples. rád bych zde nejprve vyzvedl 
a poděkoval za práci panu Martinovi 
Madrymu, který na ples sám připravil 
sportovní halu. ty metrákové role PvC byly 
třeba rozložit, opět srolovat, poskládat 
a opět rozložit taneční parket.  

Jako vždy skvělá byla výzdoba, která se 
nesla v barvě růžové, barvě roku 2023. 
restaurant Stará kuželna a Cattering 
Morava radima Dvořáčka ani tentokráte 
nezklamal, ať již teplou slavnostní večeři 
nebo studeným, teplým či sladkým bufe-
tem, kterým si doplňovali úbytek vytanco-
vaných kalorií účastníci plesu až do jeho 
samotného závěru. 

Ples moderoval jako vždy skvěle připra-
vený vladislav Sobol a po mém přivítá-
ní všech účastníků plesu již na parket 
doslova přilétly děti z kroužku pod vede-
ním anety Sovjak Majerové a svým skvě-
lým tanečním vystoupením obecní ples 
odstartovaly. Po slavnostní večeři nás 
k tanci namotivovalo taneční vystoupení 
Kristýny Bílkové a Matyáše Baďury z tK 
antonio Frýdlant n. o.

vyvrcholením plesu byla půlnoční tombola. 
Dovolím si jménem vás všech poděkovat 
zejména společnostem ooS s.r.o., Morys 
s.r.o., Golf Čeladná, Zdravotnický registr
CZ, Berny Capital, SHarP CENtrUM 
ostrava, firmě Polanský, hokejovému 
klubu oceláři třinec, našim hoteliérům 
z Cattaleya, yUry, Garden U Holubů, Chatě 
Dukla, Horský lázním Karlova Studánka, 
penzionu Jurášek, pizzerii Siesta, doktoru
Bojdovi, cestovní kanceláři Za sluncem 
a spoustě dalších větších a malých spon-
zorů. Díky vaší štědrosti byla i ta letošní 
tombola opět bohatá.

Celým plesem nás k tanci a poslechu pro-
vázeli nejen skvělí hudebníci ze skupiny 
Marathonband, ale i DJ EWa. Ples bez 
ozvučení, podia a světelných efektů pana 
Šivice bychom si již nedokázali představit. 
I jemu patří naše velké poděkování, stejně 
jako naší kulturní komisi, která zajišťovala 
nejen přípravu, ale i hladký průběh plesu. 

Závěrem si dovoluji poděkovat všem vám, 
účastníkům obecního plesu. Svou účas-
tí jste dokázali, že v Čeladné to opravdu 
žije a to takřka již od počátku nového roku 
2023. 

Únor v sobě také určitě skrývá dny, které 
stojí za to si připomenout. 

Již začátkem měsíce, ve čtvrtek 2. února, 
oslavíme křesťanský svátek hromnice. 
tento den značí 40 dní od narození Ježíše. 
Je to den, kdy ho Maria a Josef přinesli do 
jeruzalémského chrámu a odevzdali Bohu. 
v kostele se potkali s prorokem Simeo-
nem, který ho nazval „světlem k osvícení 
pohanů“. Symbolika tohoto dne odkazuje
na setkání starce a dítěte, tedy staré 
a nové doby, zanikajícího pohanství a no-
vého počátku v Kristu. Navíc světlo dodává 
světu smysl. Na Hromnice se také tradič-
ně světí a žehnají svíčky, tzv. hromničky, 
jako symboly ochrany řádu ve světě cha-
osu. odtud ostatně pochází lidový název 
Hromnice. Hromniční svíčky byly symbo-
lem ochrany a řádu v chaosu světa. tímto 
dnem zmizí z naší obce i vánoční výzdoba 
z náměstí a stožárů veřejného osvětlení, 
čímž bude ukončena vánoční doba.  

v sobotu 11. února si připomeneme Světo-
vý den nemocných, který je zároveň dnem 
svátku panny marie lurdské, který je 
památným dnem více než 150 let starým. 
v roce 1858 se zjevila Panna Maria v lur-
dech a uzdravila chudou a nemocnou 
14letou dívku. od té doby jsou lurdy 

pavol lukša

ponauČení 

z voleb 

a radoST z pleSu

aktuality: Fb obec Čeladná zpravodaj v pdF: www.celadna.cz   zprávy z obce: www.celadna.cz
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Zprávy z obce

symbolem uzdravení. tento den nám má 
zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou 
nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 
1993 papežem Janem Pavlem II.

v úterý 14. února slavíme svátek zamilova-
ných, známý též pod názvem valentýn. Mnozí 
si jej mylně spojují s americkými komerčními
oslavami. Původ tohoto svátku je ve starém 
Římě a je památkou na upáleného mnicha 
valentina. tento mnich ve 3. století tajně 
oddával páry proti zákazu císaře. Důvodem 
zákazu byla neochota mužů opouštět rodiny 
za účelem účasti ve válkách. Dnes je tento 
svátek pouhou komerční záležitosti, ale i tak 
by měl vyjádřit lásku k našemu partnerovi 
nebo alespoň vystihnout, jak je pro nás druhý 
člověk důležitý.

Sobota 21. února je mezinárodním dnem 
mateřského jazyka. Na celém světě se mluví
přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž některé 
z nich neexistují ani v písemné podobě. Každý 
z těchto 7 tisíc jazyků je pro určitou skupinu 
lidí jazykem mateřským, i proto byl vyhlášen 
Mezinárodní den mateřského jazyka. tento 
den nám připomíná význam jazyka, primárně
toho mateřského, a jeho rozmanitost. 
Důvodem vyhlášení byla skutečnost, že mno-
ha jazykům hrozí zánik (jedná se o jazyky 
používané – v celosvětovém měřítku – malou 
skupinou lidí). Některé z nich navíc nemají 
svou písemnou podobu, proto hrozí jejich zá-
nik úmrtím posledních lidí, kteří tímto jazy-
kem hovoří. Na první pohled bychom si mohli 
říct – no a co, když tímto jazykem hovoří pou-
ze úzká skupina lidí. opak je pravdou, neboť 
v každém jazyce nalezneme jedinečné zku-
šenosti a znalosti týkající se prostředí, vlivů 
počasí, mytologie či počítání a vnímání času 
apod. Právě tento typ informací činí lidstvo 
vzdělaným a jedná se o velmi vzácné dědictví.

PoDĚKováNÍ Za tŘÍKrálovoU SBÍrKU

vážení spoluobčané, 
dovolte mi poděkovat za celou naši obec 
a farnost našim tříkrálovým koledníčkům 
a Mariuszi rozsewskému za organizaci 
a obětavost při obcházení našich domovů 
s tříkrálovými pokladničkami. Děkuji vám 
všem, kteří jste otevřeli svá srdce i svoje 
peněženky a do těchto pokladniček přispěli 
částkou 57.175 korun. Je to téměř o dvacet 
tisíc více než v loňském roce. výtěžek určitě 
udělá radost těm, kteří naši pomoc v této ne-
lehké době potřebují. 

Tříkrálová sbírka:
koledníci v Čeladné vybrali o 20 tisíc více
než před rokem 

Tříkrálové koledování letos slavilo 
úspěch nejen v Čeladné, ale i v dal-
ších městech a obcích, kde pomáhá 
Charita Frenštát. V Čeladné se letos 
vybralo 51 175 korun, téměř o 20 tisíc 
více než před rokem, a v celém regio-
nu částka přesáhla 800 tisíc Kč.

Část z ní půjde na celostátní projekty 
Charity ČR nebo na pomoc do zahra-
ničí, největší díl (65 %) ale zůstane
v regionu. Charita Frenštát peníze 
využije na nákup automobilu pro 
sestřičky z charitní ošetřovatelské 
služby. Jejich neocenitelná práce 
umožňuje, aby mohli senioři zůstat 
co nejdéle doma a přitom se mohli 

spolehnout na profesionální zdravotní 
péči.

Pokud vás koledníci nezastihli doma, 
můžete Tříkrálovou sbírku 2023 
podpořit do 30. dubna přispěním 
do online pokladničky na 
www.trikralovasbirka.cz.

„Moc děkujeme všem organizátorům 
a koledníkům za čas, který sbírce 
věnovali. A samozřejmě hlavně 
štědrým dárcům, kteří přispěli. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomá-
hat,“ řekla  ředitelka Charity Frenštát 
Lenka Tabachová.

red
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volby

okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 okrsek 4 CELKEM

hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

Pavel Fischer 44 5,09 20 5,23 15 5,22 13 6,37 92 5,29

Jaroslav Bašta 62 7,18 35 9,16 20 6,96 13 6,37 130 7,48

Petr Pavel 323 37,42 148 38,74 114 39,72 64 31,37 649 37,38

Tomáš Zima 4 0,46 5 1,30 1 0,34 2 0,98 12 0,69

Danuše Nerudová 104 12,05 39 10,20 29 10,10 22 10,78 194 11,17

Andrej Babiš 292 33,83 119 31,15 99 34,49 79 38,72 589 33,92

Karel Diviš 17 1,96 8 2,09 1 0,34 1 0,49 27 1,55

Marek Hilšer 17 1,96 8 2,09 8 2,78 10 4,90 43 2,47

okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 okrsek 4 CELKEM

hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

Petr Pavel 500 56,43 263 60,87 175 57,18 128 51,61 1066 56,94

Andrej Babiš 386 43,56 169 39,12 131 42,81 120 48,38 806 43,05

Pavel Babiš účast

Čeladná 56,94 43,05 73,38

Frýdek-Místek 47,63 52,36 65,27 

Frýdlant nad Ostravicí 54,05 45,94 72,98

Kunčice pod Ondřejníkem 56,68 43,31 70,79

Lhotka 46,74 53,25 75,39

Ostravice 55,18 44,81 72,45

Pstruží 55,79 44,20 77,06

Frenštát pod Radhoštěm 54,61 45,38 68,90

Tichá 54,47 45,52 77,09

Trojanovice 56,72 43,27 76,40

Moravskoslezský kraj 46,92 53,07 66,57

Česká republika 58,32 41,67 70,25

prezidentské volby v Čeladné vyhrál petr pavel, 
volební účast převýšila celostátní průměr
Dramatické volby prezidenta České republiky probíhaly v Čeladné mnohem jednoznačněji než jinde. 
Zatímco v mnoha okolních obcích vyhrál v prvním kole andrej Babiš, v Čeladné zvítězil Petr Pavel 
v obou kolech jednoznačně. volební účast v Čeladné (73,38 %) výrazně převýšila celostátní (70,25 %) 
a zejména moravskoslezskou (66,57 %) aktivitu voličů. 

Výsledků Petra Pavla v Čeladné, které se lišily od většiny dalších 
obcí Moravskoslezského kraje, si všimla i média, takže například 
v Deníku vyšel už po prvním kole článek s titulkem: tady je Pavlovo: 
Čeladná, top adresa, bohatí prý ale hlasování moc neovlivnili. 

Volební účast v Čeladné byla nadprůměrná, ale ve srovnání s okol-
ními obcemi ještě máme co dohánět. Zatímco v naší obci přišlo 
k urnám 73,38 % oprávněných voličů, v sousedním Pstruží přesáh-
la účast u voleb 77 procent!

Po vyhrocené kampani se život vrátil do běžných kolejí. Jak uvedl 
ve zmíněném článku v Deníku starosta, na životě v Čeladné se to, 
kdo usedne na Hradě, moc neprojeví. 

„Ať již jsme volili kohokoli z kandidátů, nezapomeňme, že uklidnění 
a smíření společnosti není jen v rukou politiků, ale v rukou každého 
z nás,“ dodává v úvodníku tohoto čísla zpravodaje Pavol Lukša.

red

výsledky prvního kola v Čeladné

výsledky druhého kola v Čeladné

Jak hlasovali u sousedů?

Petr Pavel, nově zvolený prezident České republiky
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Hasiči

mladí hasiči opět v akci
Pohyb, neustálá akce a mnoho nových věcí k učení. tak to vše a mnohem 
více děti zažijí v hasičském kroužku, který se konečně po dlouhé covidové 
pauze podařilo odstartovat tento školní rok. 
Děti poctivě trénují a připravují 
se na budoucí soutěže. Naučí 
se hasičským dovednostem 
jako například jak zacházet 
s hadicemi, vázaní různých uzlů 
a k tomu všemu patří i znalosti 
samotné techniky. 

Proto jsme děti v lednu vzali na 
exkurzi do integrovaného vý-
jezdového centra v Nošovicích. 
Všem se prohlídka velmi líbila. 
Podívali se do zákulisí práce 
profesionálního hasiče, zkusili 
si na vlastní kůži, jak těžké je 
nést dýchací přístroj. Také 
viděli, jak ve skutečnosti vypadá 
hasičský skluz, po kterém hasi-
či sjedou k výjezdu. 

Pracovníci centra – profesi-
onální hasiči – nás provedli 
prakticky každým koutem, 
ukázali mnoho zajímavostí 
a odpověděli na všechny otázky. 
Děti také zajímalo, jak se hasič 
musí obléct do 2 minut, a proto 
jim vše s perfektní trpělivostí 
předvedli. Všem dětem se ve 
výjezdovém centru velmi líbilo 
a my se těšíme na další společ-
ný výlet.

Hasičský kroužek probíhá kaž-
dý čtvrtek od 16 hodin. Rádi vás 
s vašimi dětmi přivítáme. 
Více informací se dozvíte 
u vedoucích na tel. číslech 
703 383 617 nebo 604 939 214.
Budeme se těšit!

Mariana a Jakub toflovi
vedoucí kroužku mladých hasičů

Cena 400 Kč
 od 19:00 h večeře v ceně  *  Prodej místenek na tel čísle 724 179 160

SRDEČNĚ ZVE SBOR DOBROVOLNÝCH HAŠIČŮ ČELADNÁ

PÁTEK 17.ÚNORA 2023

chata LípíMyslivecká

SKUPINA
IMPULS

HASIČSKÝ
VEČÍREK

SBOR DOBROVOLNÝCH HAŠIČŮ ČELADNÁ

rodiče zájemců o pestrou činnost kroužku mladých 
hasičů si mohou zavolat o informace na čísla 703 
383 617 nebo 604 939 214
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Názory / Pozvánka

revitalizace náměstí není fejeton
Proč spojujeme revitalizaci náměstí s publicistickým žánrem s názvem “Fejeton”? Po pravdě řečeno, to nečiníme my. 
tento žánr použil autor fejetonu, který byl zveřejněn v listopadovém obecním zpravodaji pod názvem “Čeladenské 
maličkosti (4)”. My pouze plníme přání řady občanů, kteří se na nás obrátili. Upřímně, ani my tomu “líbivému” článku 
příliš nerozumíme. očekávali jsme vtip, humor, nový nadhled či nadsázku, coby typické prvky fejetonu. Bohužel tohoto 
nebylo čtenářům dopřáno.

tak, jak to vlastně je s náměstím na 
Čeladné?
Oprávněně je náměstí úspěšně realizo-
vaným projektem. Vybudovat na vesnici 
náměstí městského typu bylo odvážné 
i rizikové zároveň, ale podařilo se. Společně 
s golfovým areálem zajistilo náměstí obci 
Čeladná nemalý věhlas. Dodnes se o něm 
s radostí zmiňují nejen komunální politici, 
ale i publicisté.

Našim názorem je, že by náměstí mělo 
sloužit k účelu, pro který bylo hlavně 
vybudováno, a pro který náměstí vznikají 
a vznikaly od nepaměti. Náměstí je veřej-
ným prostorem, kde se mohou potkávat 
lidi. Mohou využívat tento prostor nejen při 
několika hromadných akcích za rok, ale 
v průběhu celého roku v rámci běžného 
života. Rádi na náměstí využijí nabídky slu-
žeb a obchodů, mohou si zde odpočinout, 
mohou se zde potkávat s dalšími lidmi. 
A nesmíme zapomenout ani na to, že by 
nás architektura náměstí, se vším, co 
k němu patří, měla pohladit po duši. Ti 
z nás, kteří jsou tzv. “dříve narození”, nám 
jistě dají za pravdu, že tomu tak vždy ne-
bylo. Před rokem 1989 nebyl zájem, aby se 
lidé vzájemně potkávali, proto nám náměstí 
začala zaplavovat auta a nám to připadalo 
naprosto normální. Dnes je naštěstí již jiná 
doba a většina českých měst začala vracet 
náměstím jejich oprávněný účel. 

Otevřela náměstí všem lidem. Chápeme, že 
některým k nelibosti, neboť si už nemo-
hou zaparkovat své vozidlo co nejblíž ke 
svému obchodu. S tímto se dnes můžeme 
hojně setkat na rozlehlých parkovištích 
nákupních center. Nutno podotknout, že 
právě tato velká obchodní centra, budována 
poněkud specificky v Česku, jsou našim 
náměstím velkou konkurencí.

To nám na Čeladné naštěstí nehrozí (aspoň 
v to doufáme). Tak proč neotevřít náměstí 
všem občanům obce i návštěvníkům? Velké 
množství parkovacích míst a také zastavěný 
střed náměstí ubírá místo pro setkávání lidí 
nebo odpočinku. Za poslední roky se nám 
nějak zapleveluje mobiliářem, který centru 
náměstí zrovna nepřísluší. Bylo by na zvážení 
propojit funkční plochy s odpočinkovými a vy-
tvořit vhodný prostor pro různé akce. Budeme 
rádi za vaše reakce a návrhy. Ty můžeme pro-
jednat na zastupitelstvu obce. Jsme také rádi, 
že problémy náměstí vnímá i vedení radnice.

Závěrem děkujeme autorovi trochu nešťast-
ného fejetonu z listopadového vydání za to, že 
otevřel problematiku, která trápí řadu obča-
nů. Přejeme autorovi nejen hodně zdraví, ale 
také hodně nových autorských myšlenek, se 
kterými se jistě rádi seznámíme v knížkách či 
na stránkách našeho obecního zpravodaje, 
a taky špetku kritického myšlení, kterého je 
v dnešní době zapotřebí jako soli.

BESKyDSKé Hry BEZ HraNIC 2023
Letošní Beskydské hry bez hranic se usku-
teční 10. června ve Lhotce a my si myslíme, 
že Čeladná určitě nemůže chybět!

S hlavní myšlenkou “Her bez hranic” - 
zábavnou formou sblížit regiony, přišel 
v šedesátých letech minulého století 
francouzský prezident Charles de Gaulle. 
Soutěže se uskutečnily na mezinárodní 
úrovni s nebývalým zájmem. Možná si 
někteří vzpomenou, že se do soutěží v de-
vadesátých létech zapojila i česká města. 

Myšlenku propojování regiónů zábavnou 
formou převzala řada našich měst 
a obcí. Jsme rádi, že tomu je už řadu let 
i v Beskydech. Chtěli bychom, aby se k této 
skvělé myšlence připojila v tomto roce 
i Čeladná. Bez pomocí vedení radnice se 
to asi nepodaří. Oprávněně místo kapitána 
naší reprezentace patří našemu starostovi 
či místostarostce. Máte i vy zájem se 
o těchto hrách blíže dozvědět a případně 
pomoci s účastí naší obce, napište nám na 
níže uvedené e-mailové adresy.

Sportu zdar a zábavě ještě více!
  

oldřich Uher, Jiří Švrček
oldrich.uher@seznam.cz

jirisvrcek@seznam.cz

V knihoVně 
na aktuální téma
Brzy tomu bude rok, co zapo-
čala válka na Ukrajině, a proto 
jsme se rozhodli na počest 
neustálého vzdoru Ukrajinců 
v boji nachystat „Večer o historii 
a současnosti Ukrajiny” 
s přednáškou a diskusí s rodilou 
Ukrajinkou. 

Přijďte si poslechnout, jaká 
historie ukrajinských lidí se 
psala, s čím vším se museli 
potýkat a zjistěte například i to, 
jaké existují tradiční ukrajinské 
zvyky či tradice. Jste všichni 
srdečně zváni! 

Daniela Kopecká

PŘÍSPĚvEK ZaStUPItElů
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Pěstounská péče

dÁT dĚTem rodinu (4)

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. 

Pěstouni Mylkovi: dětský smích náš domov rozzářil     
Co vás na myšlenku stát se pěstounem přivedlo a proč jste se rozhodli 
vychovávat dítě jiných rodičů?
Petra: Vždycky jsme si s manželem přáli mít velkou rodinu a bohužel se 
nám to nedařilo. Takže jsme se rozhodli, že přijmeme cizí dítě. Prostě jsme 
do toho šli, protože jsme si přáli, aby to dítě vyrůstalo s námi.
František: Já jsem v dětství vyrůstal sám, neměl jsem žádné sourozence, 
tak jsme chtěli mít velkou rodinu. Měli jsme jen jednoho syna a druhé dítě se 
nám nedařilo… Proto jsme se rozhodli stát se pěstounskou rodinou.
 
Jaké to bylo podat si žádost a projít posuzováním, zaškolit se na pěstouna?
Petra: Vyplnění a podání žádosti bylo jednoduché. Měli jsme podporu, lidi, 
kteří nás tím provázeli.  Ze školení jsem měla trošku strach, ale pak to bylo 
fajn. Setkalo se nás tam mnoho manželských párů a dobře jsme si spolu 
sedli. Dosud jsme s některými v kontaktu.
František: Jaké to bylo? Napřed jsme nevěděli, do čeho jdeme, ale potom 
to byla pohoda. Školení bylo sice někdy časově náročné, ale stálo to za to. 
Dozvěděli jsme se spoustu informací a rad.   

Pamatujete si první seznámení s vaším pěstounským dítětem?
Petra: U chlapce to bylo velmi krátké setkání. Do kojeneckého ústavu jsme 
přišli pozdě, takže nám ho ukázali jen na chvíli. Ale ta jiskra v mém případě 
přeletěla ihned. U dcerky to bylo jiné. Maličká je velice živá, komunikativní 
a máme ji od přechodné pěstounky – a to bylo úplně super. Probíhala setká-
vání v domácnosti, brzy nás sama oslovovala jako rodiče.
František: Tak první seznámení s dětmi si pamatuji. Se synem to bylo tako-
vé krátké setkání – on byl takový vykulený a my také. U dcerky to bylo lepší, 
protože byla už větší. První setkání je vždy nádherné.     
 
Co se změnilo příchodem dítěte do vaší rodiny, jak se chovalo dítě 
a jak vy?
Petra: Vždycky se něco změní, protože najednou máte doma ze dne na den 
človíčka. Změna je to pro vás i pro to dítě. Dítě je vytrhnuté z toho, na co 
bylo zvyklé. Syn byl maličký, ale reagoval úplně na jedničku. Byl jen chvilku 
zmatený, kde je, ale brzy se rozkoukal. A dcerka? Tím, že byla u přechodné 

pěstounky, tak jsme s ní byli 
v dlouhodobém a častém 
kontaktu. Byla již zvyklá na 
naši domácnost a to bylo úpl-
ně super.
František: Změnilo se to, že 
nás zase o jednoho přibylo 
a musel se nastavit jiný režim. 
Syn byl napřed takový zmate-
ný, nevěděl, co se děje, museli 
jsme si k sobě najít cestu a na-
učit se, jak se k němu chovat. 
A u dcery už to bylo lepší – už 
jsme věděli, jak máme postu-
povat. Teď je to v pohodě. My 
bychom naše děti nevyměnili.

Jaké to je nyní, když už dlouho tvoříte jednu rodinu?
Petra: Je to taková horská dráha. Adrenalin, nahoře i dole. Spousta zábavy 
a legrace, ale i starostí. Čím jsme spolu déle, tím je to lepší a lepší. Jsem 
ráda, že ty děti mám.
František: Někdy je to takový zmatek… U nás je hodně dětí, ale dá se to bez 
problémů zvládat.  

Jak vnímají přijaté děti vaše děti, širší rodina?
Petra: Máme s manželem dvě své děti. Nejstarší syn je skoro dospělý, 
mladší syn děti bere automaticky jako bráchu a ségru. Rodina nám fandí 
a doopravdy jsou rádi, že ty děti máme. 
František: Naši synové přijaté děti přijali suprově, máme v nich velkou opo-
ru. Berou se jako sourozenci, zlobí jako sourozenci. Širší rodina i známí děti 
berou tak, že patří k nám a jsou součástí naší rodiny, podporují nás. Ty děti 
si zaslouží mít domov. Když se o ně nemohou starat jejich rodiče, tak mají 
svůj domov u nás.

Pomáhá vám při výkonu pěstounské péče někdo? Máte se na koho 
obrátit, když potřebujete poradit?
Petra: Můj manžel je mi velkou oporou. Také rodina a máme hodně kamará-
dů mezi pěstouny a můžeme si mezi sebou říkat ty naše starosti. Rozumíme 
si, hodně lidí totiž nemá zkušenosti s výchovou v pěstounské péči a nevědí, 
co jsou tam za starosti. Pak mám ve svém životě dvě důležité ženy, naši do-
provázející klíčovou pracovnici a sociální pracovnici, paní Illésovou. Myslím, 
že kdyby nebylo jí, tak ani pěstouny nejsme.   
František: Ano, máme z OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dítěte) 
paní Kateřinu Illésovou a také naši doprovázející klíčovou pracovnici, paní 
Renátu Hrochovou. Ty nám hodně pomáhají s dětmi. Když si nevíme rady, 
ozveme se, zjišťují nám různé věci, poradí nám.

Co byste vzkázali všem, kteří o myšlence stát se pěstounem uvažují?
Petra: Ať se rozhodují dobře a ať se rozhodují srdcem. Tady doopravdy 
rozum asi moc nefunguje. Ať mají otevřenou náruč a otevřené srdce a vše 
půjde tak, jak má jít. A ať do toho jdou!  
František: Vzkázal bych tohle – nebojte se jít do toho, nic to není. Ty děti si 
zaslouží mít domov a je krásné mít děti doma. Dětský smích domov jenom 
rozzáří.   

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)
Kateřina Illésová 
tel.: 558 604 179
e-mail: killesova@frydlantno.cz
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Fotoreportáž

obecní ples nadchl programem i atmosférou
Druhá lednová sobota, to je v Čeladné jistota dobré zábavy. loňský pocovidový ples jsme hodnotili 
jako velmi zdařilý, ten letošní byl ještě o třídu výše (ne-li o dvě). Bylo to vidět nejen na parketu, který 
se zaplnil už při prvních skladbách, což kapelu Marathonband vyhecovalo k opravdu mimořádnému 
výkonu, ale i u baru, při prodeji tomboly a ve všech prostorách haly, kde vládla krásná plesová 
atmosféra. Členkám kulturní komise, které tuto společenskou událost (s mnoha spolupracovníky) 
připravily, se muselo nad ránem usínat moc dobře. Stejně jako všem hostům.
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Fotoreportáž

Zahájení a poděkování sponzorům v podání starosty Pavla lukši Neuvěřitelná proměna sportovní haly

Igor Šivic se při zvučení 
usmíval, místo velkého 
mixpultu už mu stačí jen 
tablet a usmívali se i hosté, zvlášť když dostali dobroty „od Dvořáčka“

Kapelník Marathonbandu Dušan Mathon už dobře ví, co v Čeladné ladí Dechová sekce Marathonbandu se odvázala a nadchla celou halu

Program zahájily nápaditým představením tanečnice z kroužku 
choreografky anety Sovjak Majerové

Staří známí Kristýna Bílková a Matyáš Baďura. I oni se od loňska 
hodně zlepšili, což pozorní diváci ocenili velkým aplausem.
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rozhovor

devět let čeladenské kulturní komise aneb radosti a strasti obecní kultury

i v malé obci může probíhat neuvěřitelný tvůrčí proces, 
který přináší radost a krásné zážitky
ve městech to mají kulturní komise jednodušší – sbírají informace z kulturních domů, divadel, 
knihoven, galerií, kin, základních uměleckých škol a mnoha dalších institucí, pro které je kultura 
hlavní náplní, pomáhají s rozdělením dotací a jejich členové se pak jen chodí na akce podívat, jak vše 
hezky funguje. ve vesnicích včetně té naší je to jinak – s trochou nadsázky se dá říct, že bez kulturní 
komise by kultura v obci nefungovala.

O kulturní život se samozřejmě i v Čeladné 
stará mnoho dalších nadšenců: Knihovna 
pořádá pravidelné besedy a přednášky. 
V Senior clubu je kultura na programu snad 
každý týden. Kulturní akce pořádá ško-
la, obě školky a dětský domov, ale i hasiči 
a myslivci. Milovníci výtvarného umění si 
přijdou na své na výstavách v Galerii Lara 
a samozřejmě v Památníku Josefa Kaluse. 
V hotelu YURA probíhají koncerty i taneční 
večery, stejně jako v lázních. Čas od času 
se zapojí další restaurace, hotely a penzio-
ny a akce nabídnou nejen svým hostům, ale 
všem Čeladňanům. 

„Všichni, kteří se v Čeladné o kulturu starají, 
si zaslouží velké poděkování. Ale pořádání 
veřejných kulturních akcí je jen bonusem 
k jejich podnikání nebo jiným aktivitám. 
Proto v obci vznikla kulturní komise. Věřím, 
že akce, které pořádáme, jsou pro všechny 
obyvatele milým zpestřením života v obci,“ 
říká Martina O´Reilly, která byla před devíti 
lety u vzniku komise.

Vše přitom začalo vlastně nevinně jako ná-
pad starosty Pavla Lukši a ředitele lázní 
Milana Bajgara, kteří chtěli kulturu v obci 
zkoordinovat a posunout na vyšší úroveň. 
A tak oslovili právě Martinu a kolem ní vzni-
kl tým, který už připravil desítky krásných 
akcí. Na některé se v obci vzpomíná dodnes. 

„Zdaleka to není o mě, ale o celém našem 
týmu, který se sice postupem let měnil, ale 
jeho základ zůstal stejný. Dodnes spolupra-
cujeme se všemi, i s bývalými členy, kteří už 
oficiálně v kulturní komisi nejsou. A právě 
díky síle a nadšení týmu se kultura v obci 
posunula tam, kde dnes je,“ děkuje Martina 
a vzpomíná na začátky.

„Vůbec jsme se neznali, ale vůbec. Mě 
nikdo neznal, já jsem neznala ostatní. Na 
první schůzce jsme se se sestrou Radkou 
potkali s paní ředitelkou Janou Satinskou 

a s šéfem lázní Milanem Bajgarem. Dodnes 
vzpomínám na nervozitu, se kterou jsem na 
tu schůzku šla – byla jsem o hodně mlad-
ší a neměla tolik zkušeností jako ostatní. 
Ale dojem z prvního setkání byl skvělý – 
nezaregistrovala jsem žádné předsudky, 
ale naopak výborný pocit z toho, jak mě při-
jali. Všichni měli spoustu nápadů, jak kul-
turu v obci posunout dál, a to mě nakoplo,“ 
vzpomíná Martina.

JaK SE CHyStá PlES
Kulturní komise chystá každý rok několik 
akcí. Na každé z nich začíná pracovat zhru-
ba dva měsíce předem, s výjimkou plesu. 
Ten se chystá vlastně nonstop – sotva se 
z tomboly rozdají poslední ceny, členky ko-
mise už začínají hodnotit, jak se ples pove-
dl, a chystat další ročník. Nejdříve je třeba 
rozhodnout, kdo bude na příštím plese hrát, 
protože kapela se musí objednat s velkým 
předstihem. Během roku komise postupně 
ladí program a na přelomu listopadu a pro-
since přichází ten pravý adrenalin.

Martina o´reilly: Ples je velká akce pro 
300 lidí, jaké jinde dělají agentury na zakáz-
ku. V Čeladné se o všechno staráme sami, 
což přináší spoustu starostí, ale na druhou 
stranu si všechno můžeme zařídit přesně 
na míru naší obci. Na začátku finálních pří-
prav je plakát, ten musí být hotový už v lis-
topadu. V prosinci se začínají prodávat vstu-
penky a shánět ceny do tomboly. Někdy je 
toho opravdu hodně, protože je nám jasné, 

že druhý víkend v lednu musí být vše hoto-
vo. Nakonec se setkáme těsně před plesem 
a řešíme poslední konkrétní věci – ladíme 
program, organizační záležitosti, tombolu… 
Letos jsme těsně před akcí zjistili, že nemá-
me čísla na stoly, takže se operativně zapo-
jila i škola, která nám je připravila během 
jednoho dne.

Jitka Kaifášová: Je to opravdu velký záběr, 
ale tím, že ples děláme už devátý rok, tak to 
běží mnohem jednodušeji než v začátcích. 
Každý už ví, v čem je kovaný, co mu jde, co 
zařizoval dříve. Navíc letos jsme mohli vyu-
žít nové členky, které se zapojily na 280 pro-
cent (smích).

aneta Sovjak Majerová: Organizačně nej-
náročnější je asi příprava tomboly. Jak to 
probíhá? Rozdělíme si, co kdo zajistí a vy-
dáme se do Čeladné i okolí objíždět obchody 
a firmy…

Jitka Kaifášová: Každá už máme svůj okruh 
lidí, kteří byli dříve ochotni něco dát, ale 
znovu je to stejná práce – všechny musíme 
obvolat nebo za nimi dojet a vše domluvit, 
pak ceny vyzvednout a přivézt. Den před 
plesem se všechno nashromáždí na jedno 
místo a nám začíná odpolední šichta. Kolem 
pěti se sejdeme v hale a každá cena nám 
projde rukama snad desetkrát, než všech-
no olepíme, očíslujeme, zabalíme, uložíme, 
uděláme seznam. Teprve pak můžeme jít 
spát a víme, že to hlavní je připraveno, pro-
tože čeladenská tombola je proslulá a lidi se 
na ni těší.

Martina o´reilly: To máš Jitko pravdu. 
A taky v tom, že už máme přípravu zmák-
nutou a na ples přicházíme v klidu. Pak už 
je naším úkolem jen přivítat hosty a kolem 
desíti začít prodávat tombolu, takže nám 
zůstane čas i na zábavu.

„Dojem z prvního setkání 
byl skvělý. Všichni měli 
spoustu nápadů, jak kulturu 
v obci posunout dál, a to mě 
nakoplo.“
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Jitka Kaifášová: Navíc už několik let nejsme 
nervózní, protože máme skvělého moderá-
tora, který gró té práce udělá za nás (směje 
se). A hlavně jsme dozrály a víme, že se to 
vždycky nějakým způsobem povede.

Irena Štefková: Jak jste se bavily o prodeji 
tomboly, na to já se vždycky hodně těším. 
Ráda s lidmi komunikuji, takže při prodeji 
lístků do tomboly mám radost, že si můžu 
u každého stolu povykládat.

Jak jste se do kulturní komise dostaly?

Jitka Kaifášová: Když mě Marťa oslovila, 
bylo to pro mě všechno úplně nové. Tehdy 
jsem na obci nastoupila na sekretariát, ni-
koho neznala a vrhla se do všeho po hla-
vě, protože jsem s kulturou měla nějaké 
zkušenosti a chtěla pomoct. Když se za 
těmi roky ohlédnu, nebyla to jenom práce 
– díky všemu, co jsme spolu absolvovaly, 
se to provázalo i s přátelstvím. S Marťou 
a Radkou jsme vytvořily pevnou trojku 

a zažily spoustu legrace. Teď už na obci ne-
pracuji a tak jsem hrozně zvažovala, jestli 
mám v kulturní komisi pokračovat. Obávala 
jsem se, že už to nebude ono, ale nechtěla 
jsem za sebou zabouchnout dveře, to by mě 
mrzelo. Když mě Marťa vloni znovu oslovi-
la, kývla jsem. A teď mám velkou radost, že 
jsem to udělala.

Jana Satinská: Mě do komise navezl pan 
starosta, který celkem logicky vyvodil, že 
by bylo dobré, aby měla škola v komisi své 
zastoupení. Což se myslím vyplatilo, pro-
tože naše děti jsou šikovné a jejich účast 
na kulturních akcích má velký přínos pro 
více  stran – pořadatel získá levně kvalitní 
a roztomilý bod programu, rodiče si ověří, 
že jejich potomek je šikulka a děti se svou 
prezentací na veřejnosti učí jak vystupovat, 
jak mluvit, pracovat s trémou…

Irena Štefková: Já jsem nadšený účastník 
všech akcí a tak mě Marťa oslovila, jestli se 
nechci taky zapojit. A hned jsme si padly do 
oka. Užívám si, když můžu být mezi mladý-

ma holkama, a když můžu pomoct a udělat 
něco pro ostatní. Sedět doma u televize, to 
by mě nebavilo…

Martina o´reilly:  Já už jsem o svých začát-
cích mluvila, ale ráda bych představila naše 
nové členky, Anetu a Báru, které jsou pro 
komisi velkým přínosem. Aneta byla jasná 
volba – má spoustu zkušeností a navíc je to 
člověk, který jde do všeho se zápalem a ne-
myslí na žádnou odměnu. Stejně jasná volba 
byla Bára – o ní jsem věděla od její mamin-
ky Věrky Golové, že má s pořádáním akcí 
spoustu zkušeností ze své práce, takže mi 
bylo jasné, že nám hodně pomůže.

aneta Sovjak Majerová: S komisí jsem spo-
lupracovala už několik let, když jsme se 
domlouvali, s čím na akcích náš taneční 
kroužek vystoupí. A když jsem z Brna pře-
sídlila do Čeladné, bylo jen otázkou času, 
kdy se do činnosti komise zapojím naplno. 
Kultura je můj život a tak jsem ráda, že 
můžu svými zkušenostmi a nápady přispět.

Zleva Martina o´reilly, Bára Golová, Jitka Kaifášová, Irena Štefková (ta není členkou komise, ale její velkou pomocnicí), Jana Satinská a aneta 
Sovjak Majerová. Další členka komise renata Kopecká se našeho rozhovoru v kavárně aMICI nemohla zúčastnit.
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Bára Golová: Já jsem na rodičovské do-
volené, takže jsem nabídku na zapojení do 
kulturní komise brala všemi deseti. Můžu 
aspoň občas vypnout, změnit prostředí, 
myšlenky… A navíc pokračuji v tom, co byla 
dříve náplň mé práce – v ostravském měst-
ském obvodu Ostrava-Jih jsem totiž měla 
mimo jiné na starost organizaci akcí. 

Zmiňovaly jste, že se při přípravě akcí 
umíte pobavit, ale přece jen je to hlavně 
práce, která vám vezme spoustu volného 
času, který byste mohly věnovat rodině 
nebo třeba jen lenošení. ale vy jdete 
a děláte něco pro ostatní. Kde berete 
motivaci?

Jana Satinská: Mně se líbí, že díky mé účas-
ti v komisi se školní a obecní akce krásně 
prolínají a můžeme veřejně představit naše 
malé talenty. Navíc mi vyhovuje, že dosta-
nu zpětnou vazbu od lidí, kteří se o kulturu 
zajímají, a můžeme hledat nejzajímavější 
řešení pro účinkující i pro diváky. A to má ve 
výsledku velký přínos pro obec i pro školu.

aneta Sovjak Majerová: Nejvíce si vážím 
naší vzájemné spolupráce, že každý přinese 
něco svého a přispěje svým dílem ke spo-
lečnému výsledku. To mě na tom baví, že 
nemusíme každý dělat všechno, ale že kaž-
dý přinese to svoje, tím se začlení a vzniká 
úžasná spolupráce.

Jitka Kaifášová: Fascinuje mě, že i v rela-
tivně malé obci může probíhat neuvěřitel-
ný tvůrčí proces. Všechny naše akce jsou 
společným dílem, do kterého každý dává 
kousek sebe, každá z nás do toho vrazí svůj 
rukopis. A jak říká paní ředitelka, důležitá je 
zpětná vazba, ať už dobrá nebo špatná. Na 
něčem se podílíte, něčeho jste součástí a to 
je hrozně fajn.

Bára Golová: Pro mě je nejmilejší, že to 
děláme pro Čeladňany. Já jsem v Ostravě 
organizovala akce pro lidi, které jsem 
neznala, nebyla to moje domovská komuni-
ta. Tady mě to naplňuje mnohem více díky 
tomu, že něco dělám pro lidi, které znám. 

Důležité je pro mě i to, že spoustu akcí 
v Čeladné jsem v dětství absolvovala jako 
účastnice – a vzpomínky jsou nejvíc.

Irena Štefková: Všichni o mně ví, že i ve 
svém věku se ráda bavím, že jsem ráda 
mezi lidmi. Takže to, že pomáhám kulturní 
komisi, pro mě není práce, ale hlavně zá-
bava. Jsme rády společně, rády pořád něco 
vymýšlíme a chystáme pro ostatní a je to tak 
super.

aneta Sovjak Majerová: Já bych ještě do-
dala, že aktivity kulturní komise jsou velkou 
inspirací pro náš taneční kroužek. Vždycky 
jsem přemýšlela, co nachystáme, na jakou 
hudbu… A v tom mi akce kulturní komise 
i školy strašně pomohly a inspirovaly, proto-
že měly téma, na které jsme mohly s děvča-
ty navázat.  

Martina o´reilly: Holky zmínily všechno, 
já už bych se jenom opakovala. Na začátku 
jsem to měla podobné jako dnes Bára – byla 
jsem na mateřské a organizování kultury 
mě strašně vytáhlo ze stereotypu. Navíc jak 
řekla Irenka, není to práce v tom pravém 
slova smyslu, ale zároveň zábava.

Máte skvělý tým, ale jak se říká, „sám 
nejsi nic“. 

Martina o´reilly: To je pravda. Ráda bych 
poděkovala hlavně radě obce, která nás 
vždy podpořila. A zároveň máme volnou 
ruku k vymýšlení všech našich bláznivých 
nápadů. Poděkování si zaslouží i podnika-
telé z obce, kteří se na našich akcích podílí 
– od sponzorů až třeba po restaurace zajiš-
ťující stánkový prodej, protože většinou to 
pro ně není žádný velký byznys, ale hlavně 
pomoc, aby se podařilo společné dílo. 

Jana Satinská: Já bych ráda poděkova-
la rodičům dětí, které na akcích vystupují, 
a teď mluvím nejen za školu, ale i za kolegy-
ně ředitelky z obou školek. Mámy a tátové 
musí děti na akci dopravit a mohli by nadá-
vat, že je to okrádá o jejich volný čas. Ale oni 
to berou tak, že dělají něco pro rozvoj svých 
ratolestí.

Jitka Kaifášová: Spoustu neviditelné prá-
ce dělají naši hasiči. Než akce začne, musí 
nastěhovat techniku, připravit lavice a stoly, 
postavit stany. Když lidi přijdou, už je všech-
no hotové, a pak se zase musí všechno 
zbourat a uložit. Ale to už jsou návštěvníci 
akce doma, takže si mnozí ani neumí před-
stavit, kolik je za tím práce.

Martina o´reilly: A pak nastupují Technické 
služby, ty nám hodně pomáhají. My sice po 
každé akci bereme do ruky pytle a snažíme 
se uklidit, aby po nás nezůstal nepořádek, 
ale všechno je to takzvaně nahrubo a kom-
pletní úklid je pak na lidech z Technických 
služeb.

aneta Sovjak Majerová: Zapojuje se i spous-
ta dalších lidí. Často se stane, že něco shá-
níme na poslední chvíli. Jednou teplomet, 
podruhé něco jiného, na co jsme zapomně-
li. A vždycky najdeme někoho, kdo přijede, 
půjčí, pomůže… To je na Čeladné hezké, že 
si tady všichni pomáháme. Takovou přátel-
skou atmosféru vnímám nejen na akcích, 
ale i v osobním životě, tohle tady prostě 
funguje.

v žádném rozhovoru s umělci nebo pořa-
dateli akcí nesmí chybět „veselé historky 
z natáčení“. Máte nějaké i z činnosti 
kulturní komise?

Jitka Kaifášová: Já nikdy nezapomenu 
na první Sněhovánky, do kterých se kul-
turní komise zapojila. Pan starosta dělal 
Mikuláše, stejně jako Radka s Marťou, paní 
ředitelka byla anděl a já čert. Půjčili jsme si 
kostýmy ze školy a paní družinářky nás líčily 
a snažily se vychytat, aby to bylo co nejvě-
rohodnější. Strašně jsem se v tom převleku 
styděla (směje se), ale lidi na to dodnes 
vzpomínají. Ještě teď mě občas někdo oslo-
ví, jestli budu zase dělat čerta, přitom už je 
to asi sedm let. 

Jana Satinská: Já si vybavuji první akci 
Hurá na prázdniny u Kaluse. Jela jsem 
ze školy na poslední chvíli, a protože bylo 
strašné vedro, zapnula jsem si v autě klima-
tizaci. Chtěla jsem uchránit svou háklivou 
krční páteř, tak jsem si kolem krku stočila 
nákupní tašku z tenkého plátna, kterou jsem 
v autě našla. A pak jsem mezi lidmi chodila 
s číší vína a ušmudlanou taškou kolem 
krku… Nikdo mě neupozornil, jaký mám za-
jímavý módní doplněk, až jsem si toho všim-
la sama až po nějakých dvaceti minutách…

aneta Sovjak Majerová: Můj zážitek souvi-
sí s Vítáním Velikonoc. S holčičkami jsme 
nacvičily krásné pásmo, ve kterém hrály 
důležitou roli kostýmky – halenečky, krátké 
rukávky, nadkolínka, další skupina měla tri-
kůtky, silonky, cvičky. Už den předem jsem 
byla celá nervózní, protože to mělo být naše 
první vystoupení. A když jsem se ve tři ráno 
probudila a šla na toaletu, s hrůzou jsem 
zjistila, že sněží a všude je bílo. Hned ráno 
mi psali rodiče, co budeme dělat, jestli mů-
žou dát dětem bundy, čepice a šály. Byla 

„Fascinuje mě, že i v relativně 
malé obci může probíhat 
neuvěřitelný tvůrčí proces. 
Všechny naše akce jsou 
společným dílem, do kterého 
každá z nás vrazí kousek 
sebe, svůj rukopis.“
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jsem z toho strašně nešťastná, protože vy-
stoupení bylo založené právě na krásných 
kostýmech a bez nich by vůbec nevyniklo. 
Tak jsem rodiče poprosila, ať děti podvlečou 
triky a svetry a ať všechno ladí do bíla. Hned 
ráno jsem spustila kalamitní akci a sháně-
la teplomety a kartony pod nohy, aby holky 
nezmrzly. Nakonec se to podařilo, všechno 
jsme zvládly a děvčata na to dodnes vzpo-
mínají.

Martina o´reilly: Veselých příhod bylo 
opravdu hodně, ale já spíš vzpomínám chví-
le, kdy jsem měla stres, že přijde málo lidí 
(směje se). A pak na adrenalin, ať všechno 
vyjde. Nebo na to, jak jsem vyhazovala lidi 
z parkovacích míst, protože jsme potřebovali 
prázdné náměstí. To jsou věci, které si nikdo 
neumí představit, že musíme taky řešit.

 
Jak po devíti letech činnosti komise 
kulturu v Čeladné hodnotíte? Jste 
spokojené, nebo chystáte nějaké novinky?

Jana Satinská: Myslím, že kulturních akcí 
v Čeladné je opravdu hodně. Já nedám 
dopustit na školní vánoční koncert, ten má 
vždy výbornou úroveň a neopakovatelnou 
atmosféru. A to jsme ještě nezmínili festival
Ladná Čeladná, vždyť taková akce nemá 
v Beskydech obdoby.

Irena Štefková: Já určitě souhlasím. Kdo 
chce, zábavu si najde. A když si porovnáte, 
jak to vypadalo před devíti lety – všechny 
akce jsou rok od roku lepší.

Jana Satinská: Ale přece jen ještě jednu no-
vinku chystáme – musím pochválit Anetu, 
která přišla s nápadem uspořádat jarmark 
a „blešák“. Co jsem ten námět slyšela, 
držím se ho jak blecha košile, protože to 
bude zase krásná příležitost, jak propojit 
školu a obec. Akci chystáme na konec květ-
na – v přízemí školy uspořádáme jarmark, 
na který už teď začínají děti vyrábět, do toho 
zasadíme kumšt plac, kde budou mít ško-
láci svá vystoupení. Dáme tam klobouk, ať 
si můžou něco vydělat třeba na třídní výle-
ty. A zároveň oslovíme všechny občany, aby 
přinesli nějaké zajímavé věci, které najdou 
třeba na půdách, a budeme je prodávat na 
bleším trhu.

Martina o´reilly: Úroveň kultury musí po-
soudit jiní, ale já můžu s klidným svědomím 
říct, že jsme udělaly kus práce. Myslím, že 
z nabídky akcí v Čeladné si může vybrat 
opravdu každý.

vladislav Sobol

Momentky z práce kulturní komise na letošním plesu
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Pozvánka

Čeladenské maličkosti (6) 

od roku 2009 je Čeladná „mekkou“ nově vydávaných knih

Když nějaké místo nebo činnost v něm nazveme v přeneseném slova smyslu „Mekkou“, nemá to nic 
společného s islámem. Spíše to znamená, že se ono místo stalo středem něčeho neobvyklého. 

Když v roce 2009 vyšla v (dnes již čeladen-
ském) nakladatelství Moravská expedice 
kniha Lékař lidumil, věnovaná životu a dílu 
zakladatele čeladenských lázní MUDr. Jana 
Maye, proběhl její veřejný křest v restauraci 
U Sestřiček rehabilitačního centra. Tehdy 
se na tvorbě a obsahu knihy podíleli tři 
autoři a jedna autorka: Vydavatel Petr 
Anderle, Jan Folprecht a Jiří Jezerský 
napsali každý jednu ze tří kapitol knihy. 
Její součástí bylo dodnes aktuální DVD 
s názvem Splněný sen doktora Maye, jehož 
autorkou scénáře byla Andrea Adamová. 

Od té doby do konce roku 2022 vydalo toto 
nakladatelství celkem 28 nových knih. 
A to hned počátkem roku následujícího bás-
nickou prvotinu Andrey Adamové Zrcátka 
s doprovodnými kresbami Milady Bělíkové 
z Kopřivnice. Z dalších knih byly některé, 
týkající se historie Beskyd, veřejně pokřtě-
ny. Místem křtů se stal společenský sál 
Prosper Golf Resortu v Čeladné, ale celý 
proces byl přerušen „covidovými“ opatře-
ními. 
 
A protože v tomto roce chceme vydat a po-
křtít knihu ABECEDA BESKYD, požádali 
jsme vedení resortu o tuto možnost znovu 
ku konci letošního roku. Manažer Mgr. Jan 
Kubečka nám mimo jiné napsal: „…budeme
opět rádi součástí Vašeho křtu…“  

A tak vás, čtenáře zpravodaje, zveme již 
dnes. v sobotu 25. listopadu 2023 v 16.00 
hodin to propukne. Tajemstvím je za-
tím obestřen seznam křtitelů – je veřejně
známo, že v jejich čele bude beskydský 
bard Janek Satina, malíř a výtvarník, 
hudebník, zpěvák, provazochodec, 
milovník Lysé hory, skokan na lyžích 
a muž desatera řemesel. Ten v úvodu píše 
jejím budoucím čtenářům: „Ať se Vám tato 
kniha patřičně ošoupá, podle toho, jak 
často po ní budete sahat ve své knihovně…“ 

Samozřejmě, že se opět setkáme s jedním 
z tradičních křtitelů našich beskydských 
knih, s lašským králem Zdeňou Vilušem I. 
řečeným Chrabrým (na snímku vlevo dole), 
možná i s jeho vrchním likérníkem Liborem 
Pastorkem a s mnoha dalšími, které znáte 
také z knih o Beskydech. V úvodu křtu zazní 
tradiční myslivecké „halali“ a nebudou chy-
bět ani různá vystoupení hudební a kulturní.
Takže si prosím zaškrtněte v kalendáři 
sobotu 25. listopadu 2023. Věřím, že se tam 
ve zdraví všichni sejdeme.

PEtr aNDErlE

Původní textilka v Místku. Uhodnete, kdo ji postavil a kdo budovu provozuje dnes? I to bude 
součástí obsahu připravované knihy.

lašský král Zdeněk viluš I. řečený Chrabrý

pÁr Slov na vySvĚTlenou

Vážení čtenáři, 

věřím, že kniha ABECEDA BESKYD nejen potěší, ale i poučí mnohé z nás. Bez ohledu 
na to, kolik máme křížků na zádech, nebo zda se teprve učíme násobilce. Dovolím si 
vyslovit „hříšnou“ myšlenku, že takováto kniha o Beskydech v Beskydech scházela. 

Na jejím vzniku se podílely desítky autorů, mnozí pak s další „hříšnou“ myšlenkou pro-
pašovat do knihy svého „oblíbence“. Není však nikdo, jehož jméno je spojené s historií 
i současností Beskyd, kdo by si zde nezasloužil být uveden. Možná někteří z vás přijdou 
na to, že jistá jména schází. Ale to je osud všech encyklopedií a slovníků. Nejsou doko-
nalé, zrovna tak jako jejich autoři. 

Tvůrci této ABECEDY BESKYD jsou si toho vědomi. Je docela možné, že se dočkáme 
i dalšího (rozšířeného) vydání. Tato skutečnost by byla nejlepší odměnou těm, kteří 
v potu tváře sepsali toto vydání, říkejme mu první poučení. V jazykových slovnících 
najdeme významy slova poučení: ponaučení, pokyn, návod, instrukce, informace, 
výklad, vysvětlení… Tím vším by tato kniha měla být.

PEtr aNDErlE
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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 (9. a 23.)  10:30–12:30

klubové posezení          
čtvrtek 2. 2., 15:00
Posezení jako předehra k výročnímu setkání 
v příštím týdnu. Program bude improvizova-
ný. Vstupné se nevybírá.

koukám, jak ten čas letí …                  
StŘEDa 8. 2., 16:00
Aneb „Senior Club Čeladná sám sobě 
si…“. Zábavné odpoledne, v němž spolu                                       
s hosty neformálně oslavíme již 13. výročí 
činnosti klubu. Nenechte si ujít, bude  veselo!!  
Vstupné se nevybírá.

Trocha poezie nikoho nezabije          
čtvrtek 16. 2., 15:00 
Frýdecké osobnosti Jana Klečková a Olga 
Szymanská se tentokráte představí svou bo-
hatou básnickou tvorbou, která odráží jejich 
vnitřní touhu po slovním vyjádření tajemna 
a poetického vidění světa. Hudební vsuv-
ky zabezpečí kytary (Ivo Kroček a Vladimír 
Burda).  Vstupné dobrovolné.

výlet do Frenštátu               
čtvrtek 23. 2., 13:15
Přesuneme se busem ve 13:30 z náměstí do 
Frenštátu ke školám, kde nejprve navštíví-
me nedalekou nenápadnou Malou galerii, 
kde nás bude očekávat paní Šmajstrlová 
a bude nás galerií provázet. Posléze se za-
stavíme v dobré cukrárně a busem v 17:22 
se vrátíme domů. Sraz ve 13:15 před DPS. 

zvědavé (nikoliv elektrické) křeslo         
čtvrtek 2. 3., 15:00
Druhý díl seriálu, kde se ptáme na cokoliv 
zajímavých osobností z Čeladné i odjinud. 
V křesle tentokráte usedne … (to se dozvíte 
na pozvánce).
                                      Vstupné se nevybírá.

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

ProGraM Na ÚNor

ÚNorové  aKCE

do nového roku s písní, obavami i nadějí     

Novoroční menu docela stravitelné  

lednové klubové 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.    
 
NovoroČNÍ ProBUZENÍ 
S vláďoU
Nový rok jsme začali zvesela, 
s naším „kmenovým“ 
muzikantem Vláďou Volkem 
z Valašského Meziříčí jsme si 

zazpívali evergreeny, trochu 
se protáhli na „parketu“ 
a pohodové odpoledne bylo jako 
obvykle fajn. 

ZvĚDavé (NIKolIv 
ElEKtrICKé) KŘESlo
Zahájili jsme nový seriál 
„Zvědavé křeslo“, kde se ptáme 
na cokoliv zajímavých osobností 
z Čeladné i odjinud. První na 
řadě byl klubový koordinátor, 
jenž se sice nepovažuje za 
zrovna zajímavou osobnost, 
nicméně když to upekl, tak si 

to také zkusil 
jako první. 
Vzhledem 
k tomu, že 
první „křeslo“ 
mělo celkem 
slušný ohlas, 
budeme 
s tímto 
pořadem 
pokračovat.

Hovory 
S léKaŘKoU
Již čtrnácté 
pokračování 
zdravovědného 

cyklu „naší“ doktorky bylo 
tentokráte o civilizačních 
nemocech, jejich prevenci 
a léčbě. Tak jako obvykle 
byla přenáška MUDr. Andrey 
Glosové opět precizní 
a naprosto laicky srozumitelná.

ZIMNÍ CESta Do BrC
Vzhledem k nejistému terénu 
na Valašské stezce byl místo 
pěší vycházky zvolen výjezd 
busem s cílem v areálu 
Rehabilitačního centra Čeladná 
(nové pojmenování, takže 
už žádný BRC, byť se to lépe 
vyslovuje než RCČ). Zde jsme 
v dobrém rozmaru poseděli 
v osvědčené restauraci 
U Sestřiček. 

Pár Slov ZávĚrEM
Únor má být dle meteorologů 
docela chladný, tak ať jej 
přežijeme ve zdraví a pokud 
možno i bez fatálních pádů.
Vše o našem klubu od jeho 
vzniku v r. 2010 najdete na 
www.senioriceladna.cz.
.

Petr Bernady

V dobré náladě U Sestřiček

Růže a něco na zub pro paní doktorku

Pohodové odpoledne s Vláďou Volkem

Senioři

Zvědavé křeslo s částí vysmátého publika
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Fotoreportáž

všechno jsme si jako obvykle chystali sami, od jídla přes stromeček a program. a tak zatímco děti chystaly cukroví, dospělí bojovali v kuchyni 
s krůtou. tu jsme měli ve speciální úpravě na štědrovečerní večeři, protože prckům z domovů kapr moc nejede.

Ježíšek naděloval i na myšinci
Kluci a holky z DD Čeladná, kteří jezdí pravidelně se svými kamarády z jiných domovů i z rodin do volnočasového areálu 
Myšinec (dříve politicko výchovné středisko SSM, web mysinec.net), si na tomto kouzelném místě užili Duhové vánoce.

Aktivity pro děti z DD pořádá na Myšinci parta 
dobrovolníků. Duhové Vánoce pro děti, které 
nejezdí k příbuzným nebo pěstounům ani na 
nejkrásnější svátky, pro ně pořádají skoro 30 let.

„Přípravy začínají už v listopadu, kromě 
programu musíme zajistit hlavně dárky. Letos 
jich bylo přes 120, aby každý z 30 prcků dostal 
v průměru jeden nebo dva větší dárky a k tomu 
nějaké drobnosti,“ vysvětlila Ivana Sobolová, 
která akci i celoroční činnost pro děti z DD 
organizuje se svou rodinou a přáteli.

Letošní Duhové Vánoce začaly ve čtvrtek 
22. prosince. V pátek byl na programu výlet do 
Ostravy na filmové hity a večerní vánoční měs-
tečko. Štědrý den se nesl ve znamení příprav 
a dárky se rozdávaly tradičně až 25. ráno.

„Nehrajeme si na americké Vánoce, důvod je 
jiný. Kdybychom začali po večeři rozdávat dárky, 
skončíme až před půlnocí. Když je rozdáváme 
ráno, děti pak mají celý den na hraní,“ vysvělila 
Ivana Sobolová.

Poslední den si všichni užili v kravařském 

akvaparku a nezapomněli ani na seniory 
z Domova Na Zámku v nedalekých Kyjovicích, 
kterým upekli cukroví.

„Děkujeme všem, kteří naši činnost dlouho-
době podporují, protože to není zdaleka jen 
o dárcích. Ty pro děti chystáme jen na Vánoce. 
Jinak se řídíme heslem, že opuštěným dětem 
dáváme místo dárků zážiky,“ dodala Ivana 
Sobolová, která poděkovala za každoroční 
podporu i obci Čeladná.

red
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První den jsme se vypravili do ostravy do kina,  užili si město 
z vyhlídkového kola... ...i vánoční trhy, v moravskoslezské metropoli rok od roku krásnější

Mário dostal sálovky a chytré hodinky, Martina značkovou cestovku Potěšily i dárky pro všechny: Na jaře budeme hrát obří šachy!

Fotbalové dárky dostali i bráchové Kuba a Dalibor Největší radost měla nejmenší ashley

a co dárky? Bojovník Erik dostal potřebné bojové vybavení Dárky pořizujeme „na míru“, takže Kája teď má vlastní dres
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Po PráCI
lEGraCI

První pololetí 
jsme zdárně 
uzavřeli! Žáci 
dostali výpisy 
z vysvědčení                              
a většina z nich se 
ze svých známek právem radovala. 
Nás pedagogy těší, že si škola drží ve 
výsledcích výbornou úroveň. 

těší nás, že máme stále důvody 
udělovat žákům ocenění a že i letos 
počet pololetních pochval významně 
převyšuje počet uložených napome-
nutí a důtek. 

Je nabíledni, že po pilné práci musí 
přijít uvolnění a odpočinek. v pátek 
3. února mají žáci jednodenní 
pololetní prázdniny a k jejich velké 
radosti hned v následujícím týdnu 
jarní prázdniny. Zaručeně si odpoči-
nou, ale je třeba dopřát si i společnou 
zábavu. 

Z druhého února, posledního před-
prázdninového dne, jsme udělali 
den večírkový. Jednalo se o projek-
tové vyučování: žáci si připomenuli 
význam střídání práce a odpočinku, 
formy odpočinku. Pracovali na zábav-
ných úkolech. výuka byla zpestřena 
o téma večírků, plesů – o jejich  
původu a významu. Během dne si 
žáci osvěžili v kurzu etikety základy 
společenského chování, zatančili si 
a výjimečnost dne umocnily i večerní-
mi oděvy některých žáků. 

Únor se vůbec nese ve znamení vese-
lého rejdění. Mladší žáky čeká karne-
val, starší valentýnská diskotéka. 
No a koncem února vyjede II. stupeň 
do divadla. opět je nač se těšit!

 Jana Satinská

Slovo ŘEDItElKy Jedna paní povídala…
ve svém příspěvku volně naváži na článek kolegyně Barbory 
Dudkové z minulého čísla a především na první jednání nové 
školské rady, jehož jsem se zúčastnila jako host.

…tak co to bude dnes za senzaci? 
Zprávy, kterými nás maminky 
kamarádky, jež se scházejí 
v místních kavárnách, pravidelně 
masírují, nemají konce. 
velmi často se týkají i naší školy, 
což velmi zamrzí. 

Mnozí z vás zpozorní a možná také pod-
lehnou nepodloženému tvrzení a zařadí 
se mezi ty, kteří tyto informace šíří. Ti 
moudřejší si zjistí podrobnosti nebo se ze-
ptají přímo u zdroje a pak si udělají vlastní 
názor. Pomluvy ostatních jsou u některých 
z nás běžnou součástí konverzací. Někteří 
si tlachání u kávičky nedovedou představit 
bez toho, aniž by si do úst vzali někoho 
jiného a pořádně ho „proprali“. Kdy se však 
z nepodložených, zkreslených či lživých 
informací stává skutečně nemorální počí-
nání? To nechť posoudí každý sám. 

Vše se točí kolem naší morálky, 
jejíž podstatou je „nikomu 
neškodit“, případně i poškození 
druhých předcházet, často je 
také vyjádřená řadou jednodu-
chých zákazů. Obecně platí, že 
pokud bude společnost čestná 
a morální, budou i naše děti 
silnými morálními osobnostmi. 
Všeobecný úpadek morálky 
nespasí ani změny ve školství, 
sami bychom měli udělat něco 
pro její změnu. 

Každý by měl začít ve vlastní rodině. Ta je 
totiž pro dítě základní institucí, která rozho-
duje o tom, jak pevné budou základy jeho 
lidské mravnosti a spravedlivého jednání, 
které vychází z úcty k ostatním lidem. 
A proto až zase usednete do své oblíbené
kavárny a budete mít potřebu brát si 
někoho do pusy, udělejte to raději se svým 
oblíbeným dortíkem…

MM

„Člověk se nemá 
vůči druhým 
chovat způsobem, 
který je mu samému 
proti mysli. 

to je jádro vší morálky. všechno 
ostatní plyne ze sobecké 
žádostivosti.“

Mahábhárata
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Skvělý úspěch na okresním kole 52. ročníku Dějepisné olympiády:

elena piňosová šestá, postoupila „na kraj“
v úterý 17. 1. 2023 se zúčastnila Elena Piňosová, žákyně IX. třídy, okresního kola 52. ročníku 
„Dějepisné olympiády“ konaného ve Frýdku-Místku v Základní škole na ulici Jiřího z Poděbrad 3109. 

Dejme ale slovo 
samotné žákyni: 
„…Tématem byla naše novodobá historie 
v období mezi lety 1948-1989. Toto období 
jsme ještě v hodinách dějepisu neprobírali 
a tak jsem se snažila něco k tématu naučit 
z knížek ze školní knihovny. Dostali jsme 
písemný test, na jehož vyplnění jsme měli 
90 minut. Přestože některé otázky byly 
obtížné, tak bylo dost času odpovědi v klidu 
promyslet. Po malém občerstvení násle-
dovala beseda s paní knihovnicí z místní 
knihovny. Poté nám oznámili výsledky, 
které mě nakonec příjemně překvapily…“

Okresního kola se účastnily téměř čtyři 
desítky nejúspěšnějších řešitelů školních 
kol a naše reprezentantka si vedla více než 
skvěle. V silné konkurenci nakonec získala 
vynikající šesté místo a v poli poražených 
nechala mj. i žáky prestižních gymnázií. 

Aby toho nebylo málo, vysoký bodový zisk jí 
nakonec zajistil i postup do krajského kola 
Dějepisné olympiády, které se uskuteč-
ní v pondělí 27. 3. 2023 v Základní škole 
Mitušova v Ostravě-Hrabůvce. Jelikož se 
tohoto klání bude účastnit třicítka nej-
lepších mladých historiků z celého kraje, 
jedná se o obrovský úspěch. Budeme proto 
Eleně všichni držet palce a pevně věříme, 
že se neztratí ani v této silné konkurenci…

vP

Elena Piňosová postoupila do okresního kola jako nejlepší účastnice školní soutěže

Základní škola
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obhlídka SoŠ ve Frýdku-místku na traktoru 
i s virtuálními brýlemi
Po dvouleté pauze se žáci naší školy vydali na workshopy Střední odborné školy Frýdek-Místek. 
tentokrát se rozdělili na dvě skupiny – žáci 8. třídy se vydali na obhlídku areálu Na Hrázi a deváťáci 
jeli do hlavní budovy střední školy – na lískovecké ulici. areál Na Hrázi se nachází na okraji Frýdku-
Místku a je zaměřen spíše na učební obory, najdete zde zázemí pro zahradníky, zemědělce 
a opravářské dílny – pro zemědělská i osobní vozidla. a to, že se tu maká rukama a na opravdových 
strojích, nám potvrdil mistr odborného výcviku – nejednou tu ze starého traktoru po dědovi během 
pár měsíců vykouzlili nablýskaného a hlavně pojízdného krasavce. 

ZDatNÍ DoJIČI
Naši žáci se do tak velkých akcí, jako je 
oprava auta, nepouštěli – vyzkoušeli si, 
jak se řídí traktor, dále práci v dílnách 
a zúčastnili se velmi zvláštní soutěže… 
soutěže v dojení krávy. Kdopak by si 
pomyslel, že „dnešní mládež“ bude dojit?! 
Světe div se, opravdu se našli takoví, kteří 
v určeném čase nadojili více než litr mléka. 
Soutěžního ducha prokázala i paní učitelka, 
která za svůj výkon obdržela diplom 
a pochvalu. Jak se píše v závěru holly-
woodských filmů – během akce nebylo zra-
něno žádné zvíře – na nácvik dojení mají Na 
Hrázi umělohmotnou stračenu, která však 
velikostí a barvou připomíná tu skutečnou.

MaKaČKa S vIrtUálNÍMI BrýlEMI
Na Lískovecké jsme si také zasoutěžili, ale 
virtuálně. V učebně VR a 3D si mohli všichni 
žáci vyzkoušet „jízdu na lyžích“ s nasaze-
nými VR-brýlemi. Tím, že se brýle připojují 
k počítači, vidí diváci na monitoru stejný 
obraz jako soutěžící v brýlích. A i když mi 
to asi nebudete věřit, jezdit ve VR-brýlích 
z kopce je pěkná makačka – nejenže musí-
te držet směr jízdy stejným způsobem jako 
na normálních lyžích, ale krom toho se mu-
síte často „odrážet“ hůlkami, abyste udrželi 
rychlost. Nadšení ze hry rychle pohltilo 
celou naši skupinku, atmosféra v místnosti 
se dala srovnat se světovým pohárem 
a tohle nadšení prý bylo slyšet až k vrátnici.

ZNaloStI I DárKy
O poznání méně fyzicky náročná byla hodi-
na v učebně 3D tisku a modelování. Odtud 
si žáci odnesli nejen nové znalosti, ale 
také drobné dárky, které pro ně připravili 
studenti maturitních oborů.

Za organizaci celého dne děkujeme paní 
Kamile Štěrbové ze SOŠ FM a jejím 
kolegyním.

Barbora Dudková

Workshop byl super!

Soutěž na čas v montáži chladícího ventilátoru do motoru traktoru ročník 1946

Základní škola
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Mezi nejlepší zážitky patřilo dojení krávy Deváťáci při prezentaci  3D tisku
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barbora, elena a eliška, odbornice na mateřštinu
Na stránkách prvního letošního čísla Čeladenského zpravodaje jste si, milí čtenáři, mohli přečíst 
o 52. ročníku Dějepisné olympiády. v tomto čísle si vás dovolíme informovat o výsledcích další 
tradiční soutěže a sice o olympiádě  v českém jazyce. Jejího již 49. ročníku se tentokrát zúčastnily 
dvě desítky zájemců z řad osmáků a deváťáků. 

Jako obvykle měl i tento ročník dvě části: 
stylizační – zvolit libovolný slohový útvar 
a napsat práci na téma Na listopadu se mi 
líbí / nelíbí... a mluvnickou, která je ovšem 
náročněji formulována než běžné učivo 
v učebnicích. Potenciální odborníci na 
češtinu si tedy prověřili nejen své znalosti, 
ale také to, jak jsou schopni reagovat na 
samotné zadání úkolu. 

A jakže vše dopadlo? V letošním roce se 
jako nejlepší řešitelé – vlastně řešitelky 
– ukázali žáci z deváté třídy. Na nejvyšší 

příčku celostátně daného hodnocení jedno-
značně vystoupala Barbora Chaloupková, 
za ní se usadila Elena Piňosová a třetí 
místo se ztrátou pouhého jednoho bodu 
vybojovala Eliška Bochenková.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a za 
snaživý přístup k práci. Výše uvedeným od-
bornicím na naši mateřštinu blahopřejeme 
a vítězce přejeme hodně úspěchů a štěstí 
při dubnovém zápolení na okresní úrovni 
konané na Gymnáziu ve Frýdlantu nad 
Ostravicí.                                                  lM

malÁ ochuTnÁvka ze zadaných úkolů:
1. Následující věta z táborového řádu působí úsměvně. Podtrhněte v ní výraz, který 
komičnost způsobuje, a větu upravte tak, abyste komičnost odstranili. Vysvětlete, 
proč byla původní formulace nevhodná.
Po večerce a před budíčkem nikdo neruší ostatní ze svého spánku.

2. Do následujícího textu doplňte interpunkční čárky. Napište, kolik je v textu vedlej-
ších vět příslovečných časových a kolik vedlejších vět předmětných. Jednu z vět ved-
lejších příslovečných časových změňte na větný člen. Jeden větný člen v textu změňte 
na větu předmětnou.
Když mi bylo pět let máma mi říkala že klíčem k životu je štěstí. Když jsem chodil do 
školy ptali se mě čím chci být až vyrostu. Napsal jsem „šťastným člověkem“. Řekli 
mi že jsem úkol nepochopil a já jim řekl že oni nepochopili život. 
(podle Johna Lennona)

3. Použijte tvar studiích ve třech různých větách tak, aby šlo vždy o jiné slovo s odliš-
ným tvarem 1. pádu jednotného čísla. Ke každé větě tento tvar 1. pádu připište.

Své řešení si můžete ověřit na nástěnce ve škole či na adrese:
www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce.

Slohová práce vítězky 
Barbory Chaloupkové

kouzlo liSTopadu

Co se mi líbí nebo nelíbí na listopadu? Dobrá 
otázka. Na listopadu se mi toho líbí mnoho. 
Je to čarokrásné období, kdy se kolem nás 
všechno mění. Příroda se začne oblékat 
do hnědého kabátu, který vyměnila za ten 
svěží, zelený, který už pomalu vypovídá svou 
službu. ani ten však nebude nosit dlouho, 
neboť záhy oděje ten těžký, bílý a chladný.

ale pozastavme se v listopadu. v listopadu 
se k hnědému okolí okrášlenému zbytkem 
zlatých, rudých a nachových listů přidává 
symfonie kapek deště, dopadajících na okna 
našich příbytků, ve kterých je pozorujeme 
zachumlaní do těžké vlněné deky našich 
babiček s hrnkem teplého čaje v rukou. tuto 
atmosféru snad nemůže nic narušit. ani 
spory, války, situace naší planety, bezpráví 
atd. tyto problémy si v tu chvíli nepouštíme 
k tělu, abychom se aspoň na chvíli zastavili 
v uspěchané době a vychutnali si to, co nám 
nabízí příroda.

líbí se mi podzimní bouřka, která láká osa-
mělé knihomolské duše vytáhnout milova-
nou knihu čekající na tuto chvíli a ponořit se 
do příběhu odtrhujícího nás od reality 
a přenášející nás do sfér, kde je všechno 
možné, všechno dovoleno... Nezáleží na tom, 
kdo jsme, protože v té chvíli jsme pouze divá-
ci sledující životy, které se rodí a odcházejí, 
promarňují a využívají, tvoří rozhodnutí, ale 
my žádná dělat nemusíme. Bubnování kapek 
o sklo nás v tom provází svou kouzelnou 
melodií a pomalu ukolébává ke spánku. 
Násilím se tak vracíme zpět do reality, kde si 
však všimneme změny kolem nás, a zjistíme, 
že téměř nežijeme. Protloukáme se životem, 
necháváme se ovlivňovat a nutit k čím dál 
větším výkonům, i když my sami už nechce-
me, nemůžeme. a v tomhle nás podpoří listo-
pad, vyhlídka vánoc a možná i trochy klidu po 
vyčerpávajícím roce plném starostí. Můžeme 
využívat darů přírody, které nám v tomto
období tak ochotně nabízí a my je často pře-
hlížíme, ba přímo nad nimi ohrnujeme nos. 
o co bychom byli šťastnější, kdyby tomu tak 
nebylo? odpovím tedy znovu: na listopadu se 
mi líbí... prožití reality.

v letošním roce v olympiádě z českého jazyka děvčata jednoznačně převálcovala chlapce.  
Zleva Eliška Bochenková, Barbora Chaloupková a Elena Piňosová.
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Tajenka z minulého čísla: LÁZNĚ SE PŘESTĚHOVALY Z BESKYD DO ČELADNÉ. Knihu získává Lubomír Wiltsch. Dnes opět hrajeme 
o historickou knihu Petra Anderle. Odpovědi se jménem a adresou posílejte na OÚ Čeladná nebo na e-mail zpravodaj.celadna@seznam.cz.

Křížovka o ceny



24

pojedeme na lyže
ale jenom jestliže, venku řádně nasněží, o to tu běží. 

A teda bylo to dramatické do poslední 
chvíle, protože ještě pět dní před lyžákem 
byla na sjezdovce na Opálené zelená louka. 
Naštěstí zabraly všechny básničky, pís-
ničky, modlení a bubnování, kterými jsme 
prosili nebe o sněhovou nadílku, a koncem 
ledna jsme vyrazili s dětmi ze školky na 
lyžák. 

Děti nás překvapily hned několikrát. 
Poprvé tím, že ve zdraví dolyžovaly všech-
ny, které v pondělí na lyžák nastoupily, 
podruhé tím, jací to byli dříči a potřetí tím, 

že opravdu všichni udělali velký pokrok ve 
svém lyžařském umění, vyjeli na pomě, 
sjeli z kopce v obloučcích a někteří zvládli 
na lyžích i frajeřinky. Po pěti dnech tak 
všichni odcházeli ze svahu s diplomem, 
medailí na krku a v doprovodu hrdých 
rodičů. 

A ještě poznámka na závěr. Týden před 
lyžákem jsem byla na setkání učitelek 
z celé republiky a mimochodem zmínila, 
že od pondělí máme lyžák. Vyvolala jsem 
tím pozdvižení, u někoho obdiv a někoho to 
vystrašilo. Vůbec mi nedošlo, že lyžařské 
kurzy pro děti z mateřinek jsou v jiných
krajích tak neobvyklé, organizačně ne-

představitelné a uvědomila jsem si, kolik 
energie a srdce do své práce vkládáme. 

Takže posílám pomyslnou medaili všem, 
kteří se na kurzu podíleli, panu Čajánkovi 
za odvoz náročným terénem, instrukto-
rům za trpělivost, Evě Wojnarové za střih 
videa s lyžákem, kuchařkám a školnicím 
za svačinky a všem svým kolegyním, které 
nosily každý den lyžáky dětem do autobusu, 
každou chvíli přepočítávaly děti, pomáhaly 
jim obouvat, vyzouvat, oblékat, běhaly 
v mrazu po sjezdovce, utíraly nosy, dopro-
vázely, zvedaly a povzbuzovaly děti, fotily, 
natáčely, utěšovaly a fandily.

Jana Bartošová

Statečné lyžařky a lyžaři

vzhůru dolů

Matýsek nám mává při jízdě na pomě

MŠ Čeladenská beruška
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už víme, kolik má sluneční soustava planet
Celý leden jsme si ve školce povídali o vesmíru. téma vesmír je pro děti jedno z nejzajímavějších 
témat, kde mohou rozvíjet svoji fantazii, představivost a kreativitu. 

Děti se zájmem zjišťovaly, jaké planety obíhají kolem Slunce, která 
planeta je nejmenší, největší, na které je největší zima a na které 
je zase obrovské teplo. Když jsme si začali povídat o mimozemšťa-
nech, rozvíjely svou fantazii, jak asi takový mimozemšťan vypadá 
a jak mluví. 

Závěrem jsme si povídali o kosmonautech, jak to bylo s prvními 
průzkumy vesmíru, která zvířátka navštívila vesmír jako první. 
Vyrobili jsme si helmy, boty a palubní desku rakety a hráli si na 
kosmonauty.

Kamila Kemrová

výcvik kosmonautů linda s Damiánkem tvoří encyklopedii sluneční soustavy

Péťa přiřazuje pasažáry do rakety podle 
první hlásky jeho jména

Damiánek vyrobil jednohubku 
pro mimozemšťanyJulinka vyrobila létající talíř

Kosmonaut Míša odlétá s raketou na planetu Mars Kubík v dílně vyrábí UFo

MŠ Čeladenská beruška
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karneval, tentokrát vodní
tak jako každý rok uspořádala Čeladenská beruška karneval, tentokrát na téma 
voda, které je i celoročním tématem naší Ekoškoly. 

Byli jsme svědky nebývale originálních masek. Návštěvou nás 
poctili například žraloci a jiné ryby, vodní víly, déšť, a dokonce 
i splachovací záchod. Zaměstnankyně MŠ byly převlečeny za vod-
nice a sladěny vodnickými kloboučky. 

Zábavu zajišťoval klaun Hopsalín se svou partou, která umí 
rozdovádět nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Během tance 
a soutěží návštěvníci využívali fotokoutek s vtipnými doplňky. 
Ke konci programu klaun Hopsalín vymodeloval každému dítěti 
z balonku zvířátko, srdíčko, kytičku nebo meč. 

Na závěr jsme vyhlásili tombolu, v níž 
si děti mohly vybrat malý dáreček. Celá 
akce proběhla v příjemné atmosféře, za 
což bychom rádi poděkovali rodičům, klaunovi Hopsalínovi 
a ostatním organizátorům. 

Velký dík patří vedení a zaměstnancům základní školy, kteří nám 
umožnili akci uspořádat v prostorách ZŠ a zapůjčili vybavení.

anastázie Hejková

Klaun Hopsalín se svou partou umí pobavit děti a k zábavě přivedl i dospěláky

Co by to byl za vodní karneval, kdyby se při něm nelovily rybičky Mořská panna žongluje
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PŘÍJEM VĚCÍ:
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V MŠ 
ČELADENSKÁ 
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A POTŘEB (JARO, LÉTO)

P ř i j í m á m e  č i s t é ,  o z n a č e n é  j a r n í  a  l e t n í  o b l e č e n í
 a  v y b a v e n í ,  ( o z n a č e n é  v a š i m  s y m b o l e m ,  c e n o u ,   

p o ř a d í m  v  s e z n a m u  +  s e z n a m  v ě c í ,  1  p o l o ž k a  =  1  v ě c . )

M a x i m á l n ě  5 0  k s  n a  o s o b u .

2 0 %  z  c e n y  p r o d a n é h o  z b o ž í  b u d e  v ě n o v á n o  
n a  a k c e  p r o  d ě t i  z  M Š .

kouzelné tkaničky
v lednu nás do školky přišla navštívit Eva vychodilová, autorka knihy Kouzelné tkaničky. 

Seznámila děti s příběhem malého kluka, 
který se jmenuje Kája. Kája žije se svými 
staršími bratry, trojčaty, kteří ho neustále 
zlobí. 

Naštěstí na půdě svého domu mezi haram-
pádím objeví tajné útočiště, kde může číst 
své knížky. 

Kromě čtení má i další zálibu, a to mo-
tání provázku a tkaniček. Dokáže uvázat 
spoustu uzlů, třeba dračí smyčku či lodní 
uzel. Když ovšem uváže např. lodní nebo 
liščí smyčku z kouzelných tkaniček, nestačí 
se divit. 

Když si děti poslechly jeden ze zajímavých 
příběhů z knížky, mohly si samy zkusit 
uvázat lodní a dračí uzel. Některým dětem 
se to moc líbilo a zkoušely si uvázat ještě 
další uzly z uzlovací příručky, kterou od 
paní spisovatelky dostaly.

Kamila Kemrová

Jáchymek váže dračí smyčku
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MŠ Krtečkova

zima a olympiáda v květince
tento měsíc jsme se zaměřili na zimu. Probírali jsme s dětmi, co se v tomto ročním 
období děje. a to, že si stavíme sněhuláky, kteří zimu přímo milují. 

JEDNa KoUlE vElIKá, 
DrUHá KoUlE MalIČKá, 
to JE SNĚHUláKova HlavIČKa
Pan sněhulák volal z lesa, aby mu krtek 
donesl hrnec na hlavu a krteček byl tak 
hodný, že mu hrnec donesl. Za to mu sně-
hulák vykouzlil krásnou ledovou klouzačku. 
Tento příběh nás provázel prvním ledno-
vým týdnem. Děti vnímaly zimní proměny, 
proč má sněhulák rád zimu a mráz a proč 
naopak nemá rád sluníčko. Zkoušely se ob-
lékat na čas a byla to zábava. Podporovaly 
se a fandily si. A když jsme se oblékali 
do zimního oblečení, tak jsme si vyrobili 
pořádné čepice. Také jsme procvičovali 
grafomotoriku na panu sněhulákovi a bar-
vili teplé rukavičky.

PoZval vraBEC Na taNEČEK SýKorKU
Další týden jsme se zaměřili na ptáčky 
v zimě. Povídali jsme si o tom, jak můžeme 
být ptáčkům nápomocní. Probouzeli jsme 
v dětech citlivost vůči přírodě. Kdo má 
doma krmítko, čím můžeme ptáčky krmit. 
Které ptáčky známe. Ukazovali jsme si 
jejich fotografie a poslouchali zvuk. Nejvíce 
děti rozesmál datel. Líbilo se jim, jak rychle 
dokáže klovat do stromu. A když jsme šli na 
vycházku, se zaujetím pozorovaly ptáčky na 
stromech. Volaly: „Paní učitelko, poslou-
chejte, tady slyším takového ptáčka.“ Ve 
školce si vyrobily ptačí budky a společně 
tvořily papírové ptáčky v zimě. 

vZPoMÍNKa Na NaGaNo
Vzpomínáte na finále ledního hokeje na 

zimních olympijských hrách v Naganu? 
Dětem jsme pustili krátký záznam z tohoto 
finále a řeknu vám, že fandily jako my tehdy 
v roce 1998. Křičely „Češi do toho, Češi do 
toho a je tam gól!!“Až se celá školka otřá-
sala v základech. 
Vrátila jsem se zpátky do svého dětství 
a vzpomněla si, jak jsme poslouchali ve 
škole rádio a všichni strašně fandili našim 
českým hokejistům. Snažili jsme se dětem 
přiblížit atmosféru zimních olympijských 
her. Připomněli jsme si některé zimní 
sporty, které můžeme na olympiádě vidět. 

Ve třídě jsme bobovali, lyžovali, krasob-
ruslili a užili si spoustu zábavy a legrace. 
Trojitý flip, dvojitý Axel… Adélka, Gábinek, 
Jiříček, Sofinka, tolik nadějných sportovců 
pohromadě. A taky jsme nesli, jako správný 
olympijský tým, naši českou vlajku. 
A u toho zpívali státní hymnu. Děti šly hrdě 
v řadě za sebou a prožívaly atmosféru 
olympiády jako doopravdy. Měly radost 
v očích a o to tady jde. Aby se učily prožit-
kem a s radostí. A jsme rády, když se nám 
to daří.

aneta Profotová, třída Květinka

olympijští sportovci z Květinky

Květinka a olympijští lyžařiNaši olympijští vítězové: Honzík, Gábinek a andrejka
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MŠ Krtečkova

Damiánek, Gábinek, adélka, viktorka a ondrášek mají radost ze 
svých ptáčků Děti z Květinky skládají hokejistu

Mario a jeho sněhulák víteček tvoří zimní čepiciEmilek vybarvuje sněhuláka

ondrášek vyrobil sněhuláka Sofinka vytvořila krásnou čepiciterezka a její barevná rukavice

adélka vybarvila olympijské kruhy dle čísel timinka bobuje na olympiáděJulinka a její hokejista
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Tři králové přišli, Ježíška v betlémě našli...
 a právě nový rok byl ve znamení tří králů, Baltazara, Kašpara a Melichara. Ctíme tradice a proto na 
ně nezapomínáme. tak jako králové přinesli dárky Ježíškovi, tak naše děti rozbalovaly dárky, které 
ještě zůstaly pod stromečkem. Prostě jich bylo tolik, že je před vánocemi děti prohlédnout nestihly. 

V té úžasné nadílce byl také mikroskop s obrazovkou, který jsme 
využily k novému tématu. Následně jsme začaly rozšiřovat vědo-
mosti dětí o poznatky o lidském těle. Rozptýlením byla pro nás jen 
pohádka O hloupém Honzovi v podání divadélka Smíšek. S jeho 
aktéry se nikdy nenudíme a rozveselili pochmurné zimní dny.

A proto jsme se všichni s chutí pustili do práce. Děti se části lid-
ského těla nejen učily pojmenovat, ale dále s informacemi praco-
valy, jak je to u nás zvykem. Těžší už je to o tom, co máme uvnitř. 
Proto využíváme vše, co máme dostupné. Na interaktivní tabuli 
děti mimo jiné zhlédly několik dílů z kresleného seriálu Byl jednou 
jeden život. I přesto, že ho sledovali moji synové ještě jako děti 
(a jsou už dospělí), nic neztratil na své aktuálnosti, protože je stále 
velmi poučný. 

Nezapomínáme ani na knihy, aby s nimi naši malí kamarádi uměli 
pracovat. Máme jich k danému tématu dost. A vzít si knížku, aby-
chom v ní našli potřebné informace, no přiznejme si, podíváme se 
na internet. Ale jinak jsme využívaly zajímavé pomůcky a netradič-
ní materiály.

Naše milé maminky, které pracují ve zdravotnictví, nám zapůjčily 
stetoskopy, hadičky k infuzi, injekční stříkačky... Ještě jednou jim 
děkujeme. Nemůžeme si na spolupráci s rodiči stěžovat a v tomto 
pozitivním duchu určitě budeme pokračovat. Dětem se toto téma 
velmi líbí a tak tvořily kostru z ruliček, svaly z vlny, model oběhové 
a vylučovací soustavy a mnoho dalšího. Pracovaly jak individuálně, 
tak skupinově, aby se naučily spolupracovat. 

Také nám pomáhal sníh venku, děti si procvičovaly koordinaci oka 
a ruky házením sněhových koulí na cíl (ne za krk kamarádovi), 
utužovaly svaly stavěním iglú a bobováním. Když se nedalo jít na 
zahradu, cvičily postřeh a paměť tím, co viděly kolem sebe. 

Zpětnou vazbou od dětí bylo to, že když někdo onemocněl, chtěl jít 
do školky, protože si povídáme o lidském těle. To je hezké. A tak 
někteří bohužel přišli o dobrou tuňákovou pomazánku, kterou děti 
připravily v kuchyňce. Fotografie dokáže, že se povedla.

Únor nám sice přinese jarní prázdniny, karneval a lyžařský výcvik, 
ale i to jde spojit s naším tématem. A než vypukne jaro v plném 
proudu, budeme poznatky o lidském těle dále rozvádět. Je toho 
ještě mnoho, co se děti chtějí dozvědět...

Ivana Chýlková, třída Žabičky

všichni jsme králové!

vyrábíme tuňákovou pomazánku: tak tu cibuli Sebíku přimíchej! terezce a ashleynce to jde moc dobře
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MŠ Krtečkova

Kostlivci jsou ale legrační Pozor, vyplouváme!

ondra: to se mi trošku nepovedlo. Nevadí trénujeme svaly se sněhemtak tahle postava je Klárka

oběhový systém tuší je pro Matýska hračka
Kryštůfkovi se postavičky na svítící tabulce 
líbítak nějak vypadá mozek, že ondro?

Sebík, Míša a David dumají nad zdravými 
potravinami Davídek zvládl vyšívání na jedničkutak jsme srdce i oběhový systém zvládli



32

120 leT ČeladenSkých lÁzní 1902-2022 (6)

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.

Takže takto vznikly Mariánské Hory. Vyhlášku 
podepsal starosta Sýkora, jehož zástupcem byl 
již v té době MUDr. May, zakladatel Lázní Skalka. 
A o šest let později, k 21. dubnu 1907, byly pový-
šeny Mariánské Hory na město. Byla to také ne-
sporně zásluha tehdejšího starosty MUDr. Jana 
Maye. O detailních a skutečných důvodech toho, 
že počátkem roku 1909 MUDr. May Lázně Skalka 
prodává a že 16. října 1909 vzalo obecní zastu-
pitelstvo města Mariánské Hory na vědomí jeho 
rezignaci z funkce starosty, se můžeme s větším 
či menším úspěchem dohadovat. 

Každopádně tento muž zanechal v naší oblasti
výraznou pozitivní stopu. Byl sice v pořadí 
od roku 1850 sedmým starostou, ale prvním 
starostou města Mariánské Hory. Velice se mimo 
jiné zasloužil o postavení chrámu Panny Marie 
Královny (vysvěceného 18. října 1908), o rozvoj 
školství a spolků. 

Proto také jedna z ulic v centru Mariánských 
Hor nese jeho jméno. Nedaleko Mariánského 
náměstí navazuje ulice Dr. Maye na ulici 
Přemyslovců, která vede kolem místní radnice. 
Na opačnou stranu od ulice Přemyslovců vede 
ulice Mojmírovců a ta ústí do ulice Josefa Šavla. 
Pravděpodobně žádný z lidí v ní bydlících či z lidí 

bydlících kolem by dnes nebyl schopen podrobně 
odpovědět na otázku, kdo Josef Šavel byl. A přece 
mají oba tito muži dost společného, byť v jiných 
časových úsecích.

roDáK Z DoMaŽlICKa, SrDCEM oStraváK
Josef Šavel (20. 3. 1875 – 28. 1. 1945) byl rodák 
z Drslavic na Domažlicku, avšak celý svůj život 
zasvětil Ostravsku. V útlém mládí pracuje jako 
horník v severních Čechách, posléze přechází na 
Ostravsko a stává se mimo jiné i jedním z nejbliž-
ších spolupracovníků Petra Cingra (1850–1920), 
významného sociálního demokrata, novináře, 
poslance, senátora a také předsedy hornicko
-hutnického spolku Prokop. Posléze pracoval 
jako novinář, redaktor časopisů Nazdar a Prokop 
(který vydával právě Petr Cingr). Když byla 
v roce 1903 založena odborová organizace havířů 
s názvem Unie horníků rakouských, stal se Josef 
Šavel jejím sekretářem. Po vzniku samostatného
Československa byl v letech 1918–1919 také 
členem Národního výboru v Moravské Ostravě. 

Činnost rakouské sociální demokracie a později 
Českoslovanské sociálně demokratické strany
dělnické byla na konci devatenáctého a na 
počátku dvacátého století nesporně potřebná 
a významná. Vedla k posílení občanské společ-

nosti, napomáhala vzdělání nejchudších a nejšir-
ších vrstev, pomohla demokratizaci společnosti 
(volební právo), zvýšení životní úrovně dělnictva 
a také generovala nové osobnosti. Mnozí, ve snaze
urychlit společenské procesy, se v roce 1921 
v Československu od sociální demokracie odtrhli 
a založili Komunistickou stranu Československa. 
I Josef Šavel ji na Ostravsku pomáhal zakládat. 
Nemohl tušit, jak se jednou tato strana vzdálí 
ideálům, které vyznával on, Petr Cingr a mnozí 
další. Počátkem roku 1919 si Josef Šavel podal 
žádost o přijetí místa správce v Rekon-
valescentním ústavu horníků „Skalka“. Horničtí 
těžaři věděli dobře především o jeho dlouhole-
tém sociálním usilování, takže se jim jevil jako 
více než vhodný kandidát.

v ČElE láZNÍ MEZI válKaMI 
Dne 5. prosince 1919 dostal vyrozumění, že sta-
vební a dozorčí výbor Skupiny I. kamenouhelného
těžířstva se rozhodly ho přijmout do funkce 
správce ústavu s tím, že k jeho povinnostem bude 
mimo jiné patřit „vedení účtů rekonvalescentního 
ústavu při dvojitém účetnictví dle amerického sys-
tému, jakož i správa a dozor pod vedením závod-
ního lékaře a dle pokynů stavebního a dozorčího 
výboru“. V dokumentu se dále píše: „Očekáváme 
zároveň, že budete především věnovat plnou 
pozornost úspornému hospodářství rekonva-
lescentního ústavu dle následujícího ustanovení:
Rekonvalescentní ústav horníků je zařízením 
veřejně prospěšným a dobročinným, nikoli výdě-
lečným. Ústav jest vydržován bratrskými poklad-
nami úředního obvodu revírního báňského úřadu 
v Moravské Ostravě, takže náklady nesou na polo-
vici báňské dělnictvo a bánští podnikatelé ostrav-
sko-karvínského revíru. Vzhledem k této povaze 
rekonvalescentního ústavu jest každý zřízenec 
obzvláště povinen, aby co nejvíce šetřil ústavního
majetku a se vyvaroval jakémukoliv poškození
a všem zbytečným výdajům na úkor ústavu. 
Z těchto důvodů musí každý zřízenec býti osobou 
důvěryhodnou a se ve službě i mimo službu cho-
vati tak, aby byla zachována dobrá pověst ústavu.“ 
Josef Šavel pracoval jako správce ústavu plných 
dvanáct let. V roce 1932 odešel ze zdravotních 
důvodů do důchodu a žil krátce v Klatovech. V roce 
1936 se odstěhoval do Mariánských Hor (Owenova 

příběh JoSeFa Šavla,
následovníka mudr. Jana maye 

Historie
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18/775). A ruce v klín nesložil ani jako důchodce. 
Účastnil se protifašistického odboje, v roce 1940 
byl zatčen gestapem a dne 28. ledna 1945, dva 
měsíce před svými sedmdesátinami, umírá v kon-
centračním táboře v Dachau.

S manželkou Magdalenou rozenou Starou se 
vzali v roce 1911. Měli spolu dceru Miladu a syna 
Eduarda. Josef Šavel založil v ústavu knihovnu, 
kterou nestále doplňoval. Byl to jeden z mála lidí, 
o nichž víme, že dlouho patřili mezi blízké spo-
lupracovníky legendárního lékaře ústavu MUDr. 
Bertholda Storcha. I konce jejich životů jsou si 
tragicky podobné. A takto, skrze jejich odkaz, 
můžeme jen trochu nahlédnout na události tro-
chu jiných „Lázní Skalka“ mezi dvěma světovými 
válkami. 

PoHlEDNICE Do DaCHaU
Josef Šavel měl i v okolních obcích řadu přátel. 
V jeho pozůstalosti se nalezly pohlednice 
s tematikou Beskyd (Staré Hamry, Skalíkova 
louka, Lysá, Kunčice pod Ondřejníkem). Posílali 
mu je mnozí příznivci do koncentračního tábora 
v Dachau. Jak zemřel, nevíme, ale počátkem 
roku 1945 vypukla v táboře tyfová epidemie. 

Dne 11. listopadu 1949 byla Josefu Šavlovi roz-
hodnutím prezidenta republiky udělena in 
memoriam Zlatá hvězda Československého 
vojenského řádu „Za svobodu“, což byl I. stupeň 
Československého vojenského řádu „Za svobo-
du“, udělovaný také „československým státním 
občanům, kteří v létech 1939 až 1945 bojovali 
v zahraničí nebo na půdě vlasti proti vetřelcům, 
a přispěli tím k osvobození Československé re-

publiky, zvláště pak 
těm, kteří pro takovou 
činnost byli žalářo-
váni nebo mučeni“.  
Takže s místy, na 
nichž Jan May zalo-
žil „Lázně Skalka“, 
se Josef Šavel setkal 
poprvé deset let po 
odchodu dr. Maye z 
Beskyd a z Ostravska. 
Později se s ním ja-
koby setkal ještě jed-
nou, avšak to je již 
spíše takový souhrn 
náhod, leč zajíma-
vý. V roce 2009 vydal 
Okrašlovací spolek 
Rozhledna knihu o ži-
votě MUDr. Jana Maye  
s titulem „Lékař Lidumil“. 

V roce 2013 vznikl drobný projekt, jehož účastníky 
a podporovateli byla vedení radnic v Mariánských 
Horách a v Čeladné, dále pak vedení Beskydského 
rehabilitačního centra v Čeladné, vedení firmy 
SECTRON z Mariánských Hor, jejímž zakladate-
lem je člen Okrašlovacího spolku Rozhledna Petr 
Henek, a zástupci občanských aktivit představo-
vanými tehdy Okrašlovacím spolkem Rozhledna 
a občanským sdružením Vlastenecký poutník. 
Na základě tohoto projektu a za finančního při-
spění vedení BRC a firmy SECTRON byl nedaleko 
Léčebného domu dr. Maye v pátek 25. října 2013, 
v den výročí narození dr. Maye, vysazen k uctění 
jeho památky javor červený, pokřtěný jménem 

STROM LIDUMIL. Píšeme o tom i na jiných mís-
tech, avšak v souvislosti s předchozím textem tu 
je jistá zajímavost. Dva roky poté hledalo vedení 
firmy SECTRON místo na výstavbu či přestavbu 
nového sídla firmy (pronajaté prostory již ne-
stačily). Jako nejvhodnější se ukázala možnost 
zakoupit budovu nevyužívaných dílen bývalé 
průmyslové školy. A v roce 2016 bylo sídlo firmy 
umístěno v nádherně a promyšleně zrekonstru-
ované třípodlažní budově. Proč to připomínáme? 
Inu, sídlo této firmy je v Mariánských Horách na 
adrese Josefa Šavla 1271/12. Pochopitelně, zále-
žitost zcela náhodná, nicméně docela zajímavá. 
Svět se točí v kruhu. Oba muži, MUDr. May i Josef 
Šavel, mají (jak psáno v úvodu) v Mariánských 
Horách svoji ulici.

Petr anderle

Historie

Unikátní fotografie z roku 1929 s názvem „Personál Hornického léčebného ústavu“. Bohužel bylo zapsáno pouze jméno jedné ženy, ostatní 
neznáme. takže sedící druhý zleva je topič Janák, korespondentka Karla Braunsteinová, správce Josef Šavel, ústavní lékař MUDr. Berthold 
Storch, pracovník lázní Havelka, masér Uhlář a zahradník Husička. (ostatní personál tvořily kuchařky, pokojské a služky – bohužel se nám 
zachovaly pouze jejich podoby.)

S manželkou Magdalenou rozenou Starou 
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znameniTí lékaři v ČeSkých zemích (26)

doplatil na rozdělený svět. mohli jsme mít Fischerovu chorobu

profesor mudr. oskar Fischer (1876–1942), který minimálně 
ve stejné době jako doktor alois alzheimer (1864–1915) popsal 
stařeckou demenci, kterou dnes známe jako „alzheimerovu 
chorobu“, doplatil několikrát ve svém životě na rozdělený svět 
dvacátého století.

Narodil se ve Slaném, kde byl jeho tatínek 
správcem zemědělské usedlosti. Rodiče 
se hlásili k německé národnosti, navíc byli 
Židé. Nadaný chlapec absolvoval středo-
školská studia v rodném městě a později 
medicínská studia na univerzitách v Praze 
a ve Štrasburku. Již jako student se zajímal
o psychiatrii a od promoce (1900) až do 
roku 1919 pracoval na katedře psychologie 
německé části pražské univerzity.

SaDIStICKý ŠéF
V době první světové války byl doktor
Fischer jmenován hlavním lékařem 
oddělení psychiatrie posádkové nemocnice 
v Praze. Zde byl jeho přímým nadřízeným 
vrchní štábní lékař plukovník doktor Franz 
Halbhuber, který „léčil“ traumatizovaným 
frontovým vojákům „válečné neurózy“ elek-
trickými šoky a posílal je zpět na frontu. 
Doktor Fischer požadoval Halbhuberovo 
propuštění pro jeho téměř sadistické 
chování a pro evidentní projevy duševní 
lability. Halbhuber byl nakonec sesazen, 
leč nijak zvlášť nepotrestán, protože se 
těšil značné podpoře německých nacionali-
stických kruhů v Praze. Zato doktor Fischer 
byl odměněn přeložením do nemocnice 
v Pardubicích, kde setrval až do konce války. 

Za NoMINaCI Do NároDNÍHo 
SHroMáŽDĚNÍ aNtISEMItSKá 
NEvraŽIvoSt
Uměl výborně česky a koncem třicátých 
let kandidoval za německé liberály do 
Národního shromáždění a do pražského 
městského zastupitelstva. To mu přines-
lo mimo jiné nenávistné (antisemitské) 
projevy německých nacionalistů především 
z řad studentů. Neměl ani jisté trvalé mís-
to na univerzitě (jako docent německé části 
pražské psychiatrické kliniky), proto zřídil 
se svým bratrancem MUDr. Leo Kosákem 
(1874–1944) soukromé sanatorium pro cho-
roby nervové a plicní v zámečku Veleslavín. 

v tErEZÍNĚ UBIt K SMrtI
Léčili se zde například prezidentova man-
želka Charlotte Masaryková, spisovatelka 
Milena Jesenská či známý architekt Adolf 
Loos. Působil také jako soudní znalec, vy-
stupoval v jednom z procesů s jasnovidcem 
Erikem Janem Hanussenem. V roce 1939 
doplatil na svoji příslušnost k židovské ko-
munitě a byl propuštěn z univerzity. V roce 
1941 byl zatčen gestapem a deportován do 
Malé pevnosti v Terezíně, kde byl 28. úno-
ra 1942 ukončen jeho život. Podle psychia-
tra MUDr. Vladimíra Vondráčka, který se 
s ním ještě před válkou znal, byl ubit k smr-
ti. Jinak se udává, že zemřel na infarkt, což 
může spolu souviset. Takže v závěru svého 
života doplatil (a předtím i doplácel) doktor 
Fischer, vynikající psychiatr, mimo jiné také 
znalec telepatie a grafologie, na antisemiti-
smus šířící se plíživě Evropou, nacházející 
své nejodpornější projevy v nacistickém 
Německu.  

BratraNEC, MaNŽElKa a DvoJČata
O dva roky později, v říjnu 1944, zahy-
nul v Osvětimi jeho bratranec MUDr. 
Leo Kosák. Oba museli ještě před 
deportací do koncentračních táborů 
podepsat značně nevýhodnou kupní smlou-
vu na prodej zámečku Veleslavín ve pro-
spěch „Vystěhovaleckého fondu pro Čechy 
a Moravu“  (Auswanderungsfond für 
Böhmen und Mähren), z něhož byly para-
doxně hrazeny deportace Židů do koncent-
račních táborů. A to přesto, že ještě v roce 
1939 přepsal dr. Fischer svoji polovinu této 
nemovitosti na manželku, která nebyla 
Židovkou. S manželkou Franziskou, zdra-
votní sestrou, se poznal na konci první války 
v nemocnici v Pardubicích. Měli spolu dvoj-
čata Lotte a Heinze.

o vEtCHoMySlNoStI
Doktor Oskar Fischer se počátkem minu-
lého století velice bedlivě zabýval pitváním

„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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mozků. Voštinové bujení, tak nazýval růz-
ná degenerativní postižení mozků, což 
byly vlastně plaky demence. Tyto případy, 
kterých měl vypozorovaných a bedlivě po-
psaných někdy v roce 1910 několik desítek, 
nazýval vetchomyslností (presbyofrenií) ve 
stáří. Mohla se ta nemoc jmenovat takto 
dosud.

aloIS alZHEIMEr
Ve stejné době dospěl k podobným 
závěrům Alois Alzheimer, i když zdaleka
neměl tolik podrobně vypozorovaných 
a popsaných klinických případů jako 
doktor Fischer. V roce 1907 měl na-
příklad pouze jediný případ pacientky 
Augusty D., jenže to stačilo šéfovi mni-
chovské kliniky, jednomu ze zakladate-
lů moderní psychiatrie profesoru Emilu 
Kraepelinovi (1856–1926), který znal 
závěry doktora Alzheimera, aby dopo-
ručil svým studentům používat pro cho-
roby s degenerativními histologickými 

rysy termín Alzheimerova choroba nebo 
Alzheimerova demence. 

NEMoC StálE PlNá ZáHaD
Doktor Fischer se o tom všem dozvěděl až 
v roce 1915 z německých psychiatrických 
učebnic. V letech předtím vedl s kolegou 
Alzheimerem písemné debaty a pranic mu 
nevadil „nový název“ choroby, jejíž rysy v té 
době popsal přece jen podrobněji a šíře-
ji. Dnes touto chorobou trpí miliony lidí na 
světě a stále jde tak trochu o nemoc plnou 
záhad. V Česku se týká asi 120 000 lidí. 

„vyPátralI“ Ho v CaMBrDIGI
Proto stále pokračuje pátrání po příčinách 
nemoci, kterou popsal počátkem minulého
století doktor Alzheimer, ale minimálně
stejně doktor Oskar Fischer. Proto se 
k jeho jménu a k jeho zapsaným badatelským 
výsledkům uložených v archivu Univerzity 
Karlovy dostal v roce 2008 Michel Goedert 

z Laboratoře molekulární biologie Uni-
verzity of Cambridge. V odborném časopise 
Brain popsal v článku „ Oskar Fischer and 
the study dementia“ v roce 2009 Fischerovy 
odborné závěry. Otázkou je, proč se tak ne-
stalo 
v našich dějinách dříve. A proč s tím někde 
někdy nepřišel nějaký český vědec. 

ČEMU By lUCEMBUrČaN NEroZMĚl
Ono je to složité. Možná, že trochu vadilo, 
že doktor Oskar Fischer byl přece jenom 
Němec. Čemuž by Michel Goedert, půvo-
dem z Lucemburka, asi moc nerozuměl. 

PEtr aNDErlE
 

Snímek doktora oskara Fischera z roku 1936. v té době mu zbývalo pouhých šest let života a další desítky let zapomnění na jeho práce, 
minimálně stejně významné jako práce doktora alzheimera.  Jako Žid skončil v koncentračním táboře. a jako Němec byl po druhé světové válce 
„zapomenut“. až ho musel před pár lety objevit vědec Michel Goedert z univerzity v Cambridgi. a paradoxně v archivu Univerzity Karlovy.  



ProNáJEM aPartMáNU
Nabízím dlouhodobý pronájem malého apartmánu s vlastním 

vchodem cca 32 m2. Apartmán je kompletně zařízený, včetně led-
nice, TV a kuchyňské linky. Topení dřevem v krbu nebo el. konven-

tory. Nájem 6000Kč/měs. plus inkaso. Nástup možný 1. dubna.

Bližší info na tel. 732 807 813.
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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

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

Profesionálové na servis APPLE.
 

podĚkovÁní
v pondělí 16. ledna jsem, zřejmě ráno při vystupování 
z auta, vytratila peněženku se všemi doklady a páru 
korunami a při cestě z práce zjistila, že ji nemám. 
Naštěstí ležela na kapotě auta. 

Pěkné, že se toto ještě může stát. 
Moc děkuji neznámému človíčku. 

Kamila Pokorná

zmĚna Termínu přednÁŠky
vlastivědná přednáška s názvem adolf Hrstka, starosta 
a buditel, se z technických důvodů přesouvá z 23. února 
na 2. března 2023. 
Místo i čas zůstávají stejné: Salonek apartmánového domu 
lara, 18.30 hod.

Petr anderle

kovÁrna hledÁ poSilu
Baví vás vaření / pečení? Není pro nás důležitý výuční list, 

ale pozitivní přístup. 

Kavárna Kovárna Čeladná, 777 201 918
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Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.
Čeladná 42, 739 12 Čeladná

Rehabilitační centrum v Čeladné nabízí volné pracovní místo na pozici PRODAVAČ / PRODAVAČKA na plný 
úvazek do obchodu se smíšeným zboží. Místem pracoviště je Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o., Čeladná 
42, 739 12 Čeladná, okres Frýdek-Místek. Náplň práce: doplňování zboží do regálů, kontrola záručních dob, 
prodej zboží a obsluha pokladny. Nástup možný ihned.

POŽADUJEME:
• Střední odborné vzdělání 
• Praxe v oboru vítána
• Znalost práce na PC
• Hmotnou odpovědnost
• Spolehlivost

NABÍZÍME:
• Týden dovolené navíc
• Firemní benefity  
• Zdravé lázeňské prostředí v podhůří Beskyd

KONTAKT:
Alžběta Veličková Marková, 552 533 298, markova@rcceladna.cz
Libor Pavlů, 552 533 298, pavlu@rcceladna.cz

PRODAVAČ / PRODAVAČKA 

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE 
NA PRACOVNÍ POZICI

IČO 25868951
DIČ CZ 25868951

Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.
Čeladná 42, 739 12 Čeladná

Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.
Čeladná 42, 739 12 Čeladná

Rehabilitační centrum v Čeladné nabízí volné pracovní místo na pozici CUKRÁŘ / CUKRÁŘKA na plný 
úvazek. Minimální požadované vzdělání je střední odborné s výučním listem v oboru. Místem pracoviště 
je Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o., Čeladná 42, 739 12 Čeladná, okres Frýdek-Místek. Nástup možný 
ihned. 

POŽADUJEME:
• Střední odborné vzdělání s výučním listem v 

oboru cukrář, cukrářka 
• Praxe v oboru vítána
• Délka směny 12 hodin, týdenní pracovní doba 

40 hodin (nerovnoměrné rozvržení pracovní 
doby)

NABÍZÍME:
• Týden dovolené navíc
• Firemní benefity 
• Práci v mladém kolektivu a týmového ducha 
• Zdravé lázeňské prostředí v podhůří Beskyd

KONTAKT:
Alžběta Veličková Marková, 552 533 298, markova@rcceladna.cz
Libor Pavlů, 552 533 298, pavlu@rcceladna.cz

CUKRÁŘ / CUKRÁŘKA 

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE 
NA PRACOVNÍ POZICI

IČO 25868951
DIČ CZ 25868951

Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.
Čeladná 42, 739 12 Čeladná

YOGA CAFE
ČELADNÁ
NÁMĚSTÍ 

Jóga
Pilates

Jóga pro sportovce
Chi kung 

Fyzio jóga a zdravá záda
Cvičení pro maminky 

PF 2023

Jóga pro děti

Balet pro nejmenší

Křišťálové zpívající
mísy

Rituals shop 

Rezervace na
 www.yoga-cafe.cz

606 915 641

Rehabilitační centrum Čeladná 

Galerie Lara 
 

Eva Faldynová 
 

Tvoření mého srdce 
 

17. 2. – 22. 3. 2023 
 

 
Výstava je prodejní, galerie je otevřena denně od 9 do 20.30 hod. 
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Čeladná dává dohromady 
nový kádr
Fotbalová Čeladná prožila v I.a třídě 
bídný podzim. Na jaře čeká tým spousta 
práce. a co bude pak?

Čeladná získala z třinácti podzimních zápasů je-
diný bod. Dala jen deset branek, inkasovala jich 
76. „Věděli jsme, že máme mladý tým. Počítali 
jsme s tím, že nám pomohou někteří zkušení 
hráči, ale ti, co pomoc slíbili, nám nepomohli. 
Po mladých pak těžko můžeme chtít, aby hráli 
o záchranu a ještě tým táhli,“ řekl pro Deník 
předseda klubu a stále ještě aktivní hráč Martin 
Valigůra.

Kádr Čeladné se po podzimu znovu hodně 
proměnil. Odešlo asi osm hráčů, naproti tomu 
tým přivítal čtyři posily. „Mladých kluků tady 
máme hodně, snažíme se přivést i ty zkuše-
né,“ prozradil Valigůra, jehož podzimní výkony 
některých hráčů zklamaly. „Měli by si uvědomit, 
že dostali šanci v I.A třídě, což už znovu dostat 
nemusí. Některé zápasy nebyly špatné a z toho 
bychom se měli poučit. Každý si však musí 
zamést ve svém písku, protože ne všichni, kteří 
příležitost dostali, ji využili,“ upozornil Valigůra.

Čeladná je v tabulce poslední, na třináctou 
Lokomotivu Petrovice ztrácí šest bodů a na 
dvanáctý Jablunkov 11. Situace týmu je špatná, 
podle Valigůry ale není beznadějná. „Šance je 
vždycky, a pokud bude, tak se o ni budeme rvát. 
Navíc nikdy nevíte, kolik týmů spadne,“ řekl 
Martin Valigůra.

Petr Sobol

Tady je pavlovo: Čeladná, top adresa, bohatí prý ale hlasování 
moc neovlivnili
Na billboardu u developerské výstavby u cesty na vyhlášené golfové hřiště v Čeladné 
měl reklamu v lepším stavu andrej Babiš nežli Petr Pavel. výsledky prvního kola 
volby prezidenta tu ovšem dopadly – jako v jedné z mála obcí v regionu – právě opačně.

Pro Petra Pavla v Čeladné hlasovalo 649 lidí 
(37,38 %), pro Andreje Babiše 589 (33,92 %). 
Účast u urny čítala v obci s 2930 obyvateli více 
než slušných 70,63 procent voličů. „Výsledek ví-
ceméně odrážel situaci ve zbytku republiky, kde 
Pavel jen těsně porazil Babiše. Dokládá to, že 
zde žijí stejní lidé jako jinde,“ mínil Ondřej Vala 
provozující restauraci a hotel Na Rozcestí.

Čeladná v posledních letech získala reputaci 
jedné z „top“ adres v Beskydech, ne-li celém 
Moravskoslezském kraji. Domy tu koupilo, či 
spíše postavilo, mnoho podnikatelů. „Osobně 
bych ale výsledek voleb nespojoval s tím, že 
máme tolik movitějších sousedů. Může za tím 
být nálada lidí po tom, co byl jeden z kandidátů 
premiérem, a jak si vedl. Nemohou mu to zapo-
menout,“ tvrdil Vala.

vE ŠKolE MĚlI KaŽDoPáDNĚ 
Z GENErála raDoSt
Čeladenští také hovořili o tom, že Pavel je oproti 
Babišovi „novou figurou“, byť poukazovali i na 
jeho kontroverzní minulost spojenou s vojenskou 
rozvědkou komunistického Československa. 
„Já jsem odvolil a uzavřel to. Výsledky v obci 
jsem, pravda, nesledoval. Ale pevně doufám, že 
budou v republice ve druhém kole stejné, jako 
v prvním,“ vzkázal Petr Bernady z místního 
klubu seniorů.

Lokální historik Petr Anderle si též netroufal 
říci, že by generálovo vítězství na Čeladné souvi-
selo se zdejší koncentrací byznysmenů. 
„Je to otázka osobních preferencí a možná 
i momentální nálady či vlivu přátelských nebo 
nepřátelských médií,“ nechal se slyšet. Vedoucí 
místní knihovny Dana Košňovská podotkla, že 
největší boom nových (a movitých usedlíků) má 
tato beskydská obec asi za sebou.

Ve škole měli každopádně z generála radost. 
„Pracujeme trvale a stále podle nějakého řádu 
a s disciplínou. Toto všechno spatřuji u Pavla, 
představuje systém i pravidla, vojáci to tak mají 
a ve školství – jen si to přiznejme – podle toho 
jedeme též,“ prohlásila ředitelka Jana Satinská. 
Voliče ve vesnici považovala za rozumné, 
zvažující a přemýšlející. Výsledek prvního kola 
označila jako skvělý.

„Kdo má jakou profesi či příjmy se na volbách 
u nás neodrazilo. Co já vím, řada podnikatelů ani 
nebyla doma, odjeli například na dovolenou,“ 
popsal čeladenský starosta Pavol Lukša. Co se 
hlasování samotného týkalo, ocenil uvědomění 
sousedů, že dorazili k urně v tak hojném počtu. 
Pavlovo vítězství si vysvětloval náladou ve spo-
lečnosti a „vlastním rozumem“ sousedů.

„Na životě v tak krásné obci, jako je Čeladná, 
se to, kdo usedne v dalším období na Hradě moc 
neprojeví,“ podotkl starosta vesnice, kde se cena 
pozemků pohybuje kolem patnácti set korun 
za metr čtvereční. Časy, kdy se zde dala dobře 
zpeněžit snad i psí bouda, jak upozornil, minuly. 
Přesto se ale staví – příkladem je Rezidence 
Čeladná, u níž je billboard s prezidentskými 
kandidáty.

Rozvoj obce podle Lukši souvisel se třemi 
projekty - vybudováním náměstí podle návrhu 
Oldřicha Gary, Beskydským rehabilitačním 
centrem spojeným s lékaři Romanem Dudysem 
a Milanem Bajgarem a Prosper Golf Resortem 
podnikatele Stanislava Prose. „Dostávali se 
k nám lidé z vyššími příjmy, kteří se tady poté 
začali stěhovat a natrvalo bydlet, na ně se naba-
lovali další,“ dodal starosta.

radek lukša

Čeladná V médiíCh



obecní web a FB

Pořádáte zajímavou akci? Podnikáte 
v obci a máte zajímavý nápad, 

o kterém by měli ostatní určitě vědět? 
Máte námět na reportáž nebo rozhovor 

do zpravodaje, na web nebo FB?

Pište do zpráv na Facebooku 
nebo pošlete e-mail na 

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

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

Sanitky:  558 628 882
záchranná služba: 155

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

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

v Čeladné
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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 1500 ks. 

Uzávěrka:                  24. 2. 2023 

Uzávěrka inzerce:   23. 2. 2023

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

GratUlUJEME K JUBIlEU: 
únor

Jiří Šrubař 70 let
Jan Vyoral 70 let
Pavel Čup 70 let
Radmila Janečková 70 let
Marie Blažková 70 let
Petr Neoral 75 let
Petr Myslikovjan 75 let
Jana Toflová 80 let
Věra Krejčířová 80 let
Věra Čadanová 85 let

Březnové číslo vyjde 3. 3. 2023 

aplikaci obec Čeladná si stáhněte:

SENIor taXI
Čeladenský dostavník

737 135 546
tam i zpět 24 Kč.

objednávky den předem!

SENIor taXI
„do nemocnice“

776 241 220
1 km = 7,50 Kč

Provozuje SSS Frýdlant n. o.

25.2. 2023 od 19:00 

Golf resort Čeladná

PROSPER GOLF RESORT ČELADNÁ
ve spolupráci s Prosecco a ty

Ples ve stylu

Vstupenky k zakoupení na 

recepci v resortu nebo na tel. 

čísle 603 144 070

HTK Band • Hybrids Crew • Petr Kubala • 
Taneční vystoupení latinských tanců •  
Pánský a dámský koutek • Fotobudka • 

Tombola •  Welcome drink

450 Kč


