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Z Prosperu
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Hotel, který obec před rokem koupila, 
má nového provozovatele. Co plánuje 
pro turisty a co pro občany Čeladné?

(Rozhovor na str. 12-17)



2

Slovo StaroSty

vážení spoluobčané, 

paní zima nám snad již dá koncem břez-
na sbohem, ale ještě přijdou zmrzlí, tak ji 
není radno odepisovat. Nicméně sluníč-
ko nám pomalu rozehřívá naše zahrady 
a věřím, že se snad dostane i do našich 
duší. Na první jarní dny si ale opravdu 
stěžovat nemůžeme. Naopak, máme se 
co ohánět, abychom stihli upravit za-
hrádky a všechno zasadit, ať nám zahra-
dy a stromy opět narostou  do krásy, aby 
mohly rozdávat radost. a to nejen jako 
pastva pro oči, ale především jako záso-
bárna potravy pro včeličky, kterých rok 
od roku ubývá. 

vÁlKa JE vŮl
věřme také, že již budeme méně slýchá-
vat ta strašná slova CovID či pande-
mie. Nicméně doběhlo nás slovo daleko 
strašnější – válka!  Buďme rádi, že my 
známe jen onen známý slogan „Servít je 
vůl“. to co se nejprve objevovalo jen na 
záchodcích hospod v okolí ČvÚt či jinde 
v naší zemi jako recese na přísné zkou-
šející pány profesory, později na tento 
slogan a nápis v roce 1968 při okupaci 
naší země navázala mimořádně úspěš-
ná píseň vÁlKa JE vŮl beatové skupiny 
SyNKoPy61. 

PoDĚKovÁNÍ Za SBÍrKU
Dnes, když dennodenně sledujeme brat-
rovražedný boj Slovanů, přinášející nejen 
utrpení, slzy a zmar na obou stranách 
konfliktu, si můžeme jen povzdechnout, 
že pravdu, co bylo skutečnou příčinou 
tohoto nesmyslného krveprolévání, se 
zřejmě nikdy nedozvíme. Přichází to na-
víc v době, kdy jsme se my a celý svět za-
čali po dvou letech pandemie opět stavět 
tzv. na nohy. Platí a platit bude, že tam, 
kde se dva perou, třetí se směje. obávám 
se, že my, jako již v historii tolikrát, to 
opět nebudeme. I tak vám všem děkuji 
nejen za vaše dary do sbírky pro Ukraji-
nu, ale také za nezištnou pomoc, které si 
ženy a děti z oblasti válečného konfliktu 
zaslouží. Nezbývá než věřit, že nám ta 
počáteční euforie a otevřená srdce ješ-

tě nějakou dobu vydrží, ale musíme být 
všichni připraveni na to, že to nebude 
jednoduché a snadné také ne. 

Když se ještě vrátíme k předchozímu 
měsíci, tak od 1. března je již plně zpro-
vozněn Hotel yUra Čeladná. Jeho náv- 
štěvou se můžete sami přesvědčit, že je 
již k dispozici plný hotelový provoz včet-
ně bazénu pro veřejnost a v blízké době 
i zahrada. 

yUra: BaZÉN a SaUNy Pro vŠECHNy
Pro ty, kteří budete mít zájem bazén 
v hotelu využívat: Můžete si zakoupit 
na obci (do budoucna i v knihovně a IC) 
wellness poukaz za 150 Kč na 2 hodiny, 
včetně sauny a fitness. Nerad bych to za-
křiknul, ale první ohlasy po otevření jsou 
veskrze pozitivní, ať již z řad návštěvníků 
obce, ale především od vás, občanů Če-
ladné.

Už to bude rok, zpívá ve své písničce 
zpěvačka Helena vondráčková, ale bude-
me-li ji parafrázovat, tak stejně i v naší 
obci už to bude rok a ukazuje se ve světle 
stávající situace, nejen v naší zemi, ale 
i ve světě, že 1. dubna 2021 učinilo obecní 
zastupitelstvo nikoli aprílový žert, ale dle 
mého názoru prozíravý a dobrý nákup to-
hoto hotelového komplexu (včetně všech 
okolních pozemků) do majetku obce.

tato koupě sice rozpoutala nenávist-
nou a lživou kampaň proti vedení obce, 
ale i za tak krátkou dobu po zakoupení 
nemovitosti se ukazuje, že toto rozhod-
nutí bylo nejen prozíravé, ale především 
správné.   ve škole nás učili, že opako-
vání je matkou moudrosti a tak bych rád 
znovu a všem připomněl parametry to-
hoto nákupu nemovitých věcí do majetku 
obce:   
výše úvěru  68.000.000 Kč
úroková sazba 1,95% p.a.
splatnost 20 let
zajištění  nakupovanými nemo- 
  vitostmi, obecná odpo- 
  vědnost obce
fixace úvěru 10 let 
(při dnešní inflaci, nárůstu cen staveb-
ních prací a materiálu to bylo správné 
rozhodnutí) 

GratUlaCE ŘEDItElCE BErUŠKy,
PoDĚKovÁNÍ vŠEM
Moravskoslezský kraj každoročně pořá-
dá u příležitosti narození Jana amose 
Komenského slavnostní ocenění peda-

gogických pracovníků škol a školských 
zařízení zřizovaných krajem, obcemi 
i soukromými a církevními subjekty. tato 
akce je veřejností vnímána jako forma 
poděkování a morálního uznání náročné 
a společensky vysoce prospěšné práce. 
ocenění za dlouhodobou pedagogic-
kou činnost se dostalo ředitelce Mateř-
ské školy Čeladenská beruška Bc. Janě 
Bartošové. ocenění si převzala v zámku 
v Kravařích 29. března 2022. rád bych 
jí za všechny občany poděkoval za její 
dlouholetou práci pro děti naší obce. 
Jsem rád, že jsme měli před léty jejím 
jmenováním ředitelkou Mateřské školy 
Čeladenská beruška šťastnou ruku. 

Každý z nás ví, že ocenění je sice jen jed-
no, ale za úspěchem stojí vždy celé ko-
lektivy – a to nejen pedagogických, ale 
i správních zaměstnanců naší základní 
školy, mateřských školek i dětského do-
mova. rád bych vám všem za naše ob-
čany a děti ještě jednou poděkoval za 
dlouhodobě odváděnou – a mnohdy ne-
doceněnou – pedagogickou práci ve pro-
spěch našich dětí.

Co SCHvÁlIlI ZaStUPItElÉ
ve čtvrtek 31. března se konalo veřejné 
zasedání zastupitelstva, které mimo jiné 
projednávalo závěrečný účet obce a audit 
obce za rok 2021, stanovilo počty členů 
zastupitelů pro nadcházející volební ob-
dobí či dar pro Ukrajinu. Celý zápis z jed-
nání naleznete na webových stránkách 
obce. 

PoZvÁNKa Na vÝStavU 
Do PaMÁtNÍKU JoSEFa KalUSE 
Někteří lidé chodili mezi námi, aniž by-
chom si jich všimli, či jim věnovali pozor-
nost více než ostatním.  Nezajímaly nás 
jejich problémy, stejně jako je ty naše. 
až když jsme se s nimi rozloučili, začí-
náme zjišťovat, že byli jiní, než jsme je 
doopravdy znali. Někteří po sobě zane-
chali díla, která nám mohou napovědět 
o jejich životě více, než nám oni sami za 
své životní pouti po tomto světě ukázali. 
Jedním z takových lidí byl i Marek ožana. 
Proto si vás dovoluji pozvat na výstavu 
malířů DUa Pavla Samlíka a Marka oža-
ny, in memoriam. výstavu můžete navští-
vit v Památníku Josefa Kaluse. Zahájena 
bude 1. května ve 14:30 a lze ji shlédnout 
až do konce července 2022. 

Pavol Lukša

YURA

jede!

Aktuality: FB Čeladenský Rej  Zpravodaj v PdF: www.celadna.cz   Zprávy z obce: www.celadna.cz
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Slovo StaroSty

vElIKoNoCE
vážení spoluobčané,
v dubnu oslavíme největší křesťanské 
svátky – velikonoce. Jejich původ sahá 
až do předkřesťanského období, kdy se 
jednalo o svátky jara oslavující příchod 
nového života a porážku zimy. Domi-
nantní kulturní vrstva velikonoc je spja-
ta s křesťanstvím, s památkou smrti 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Základem křesťanských velikonoc, kte-
ré představují výchozí a nejstarší bod 
i obřadní cyklus křesťanství, je biblická 
zvěst o ukřižování, smrti a zmrtvýchvstá-
ní Spasitele Ježíše Krista. Přípravu na 
svatý týden začneme v sobotu 9. dubna, 
ve 14:00 v areálu Památníku Josefa Ka-
luse – podrobnosti o této akci a pozvánku 
najdete na poslední straně zpravodaje. 
v neděli 10. dubna, v tuto poslední neděli 
v rámci čtyřicetidenního půstu (Květná 
neděle) zahájíme nejdůležitější období 
velikonoc – Svatý týden. Květná neděle 
je dnem, kdy si křesťané připomínají pří-
jezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a počá-
tek jeho utrpení. 
Následují 11. duben – velikonoční Modré 
pondělí, 12. duben – Žluté úterý veliko-
noční, 13. duben – Škaredá středa a 14. 
duben – Zelený čtvrtek, kterým začíná 
velikonoční triduum, které je vrcholem 
celého křesťanského liturgického roku. 
Začíná na Zelený čtvrtek večer, pokra-
čuje velkým pátkem, Bílou sobotou, jeho 
střed tvoří velikonoční vigilie a končí 
se na Neděli Zmrtvýchvstání. Připomí-
ná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježí-
še Krista. Naposledy doznívají kostelní 
zvony, které tak symbolicky přecházejí 
do Říma. Znovu se zase ozvou až o Bílé 
sobotě.  
Na velký pátek si 15. dubna připomíná-
me utrpení Ježíše Krista, jeho cestu na 
vrch Golgota, ukřižování a pohřeb. velký 
pátek je také dnem přísného půstu. 
Bílé sobotě – 16.dubna se rovněž pře-
zdívá Svatá nebo Světelná. Den ticha 
a rozjímání je tichým předznamenáním 
nejdůležitější části velikonoc – Zmrt-
výchvstání Páně. Zároveň končí postní 
období a vracejí se zvony, které symbo-
licky odletěly do Říma na Zelený čtvrtek. 
věřící se také chodí pomodlit k symbolic-
kému Ježíšovu hrobu, který bývá umís-
těn v každém kostele. Už večer se opět 
rozeznívají v kostelích zvony a přicházejí 
oslavy velikonoční vigilie, což je noc ze 
soboty na neděli, kdy vstal Ježíš z hrobu. 
Neděle 17. dubna – Boží hod velikonoč-
ní či velikonoční neděle je prvním dnem 
následujícím po konci Svatého týdne 

a posledním dnem velikonočního tridua. 
Nese se v duchu velkých oslav. v tento 
den se slaví vzkříšení (Zmrtvýchvstání) 
Ježíše Krista. 
v pondělí 18. dubna – na velikonoč-
ní pondělí, které následuje po Božím 
hodu, oslavíme Zmrtvýchvstání Páně. 
Pondělí tak bude patřit hlavně lidovému 
veselí. Proto po dvou letech půstu opět 
napleťme pomlázky a pořádně vyšlehej-
me všechny ženy, i ty dříve narozené, 
a děvčata. Pořádně je také zalejme vo-
dou, aby nám neuschly a po celý rok zů-
stávaly jen usměvavé a svěží. 
velikonoční pondělí je plné různých zvy-
ků a tradic a nezbývá než věřit, že jsme 
na ně za ty dva roky nezapomněli. 

DoPravNÍ oMEZENÍ
v  dubnu budou probíhat opravy na míst-
ních komunikacích. Především v loka-
litách nad Dejmonem, k nádraží i nad 
nádražím směr Pstruží a také v centru 
obce si dovoluji požádat řidiče o trpěli-
vost a omluvit za dočasné omezení va-
šeho komfortu. Řiďte se prosím doprav-
ním značením, vyspravené cesty budou 
bezpečnější a myslím si, že o to jde nám 
všem. 

FaCEBooK a NovÝ WEB
Prvním dubnem také spouštíme nové 
webové stránky obce. věřím, že se vám 
budou líbit a myslím si, že budou i uživa-
telsky příjemnější. Zároveň jsme se roz-
hodli vyjít vstříc vašim žádostem, a proto 
i naše obec prvním dubnem vstoupí na 
tenký led sociální sítě Facebook. vstupu-
jeme na tenký led, staneme se rukojmí-
mi všech těch vykladačů jediných pravd 
či obchodníků se štěstím, ale já věřím, že 
to bude síť především přátelská. I když… 

vážení spoluobčané,
duben má již léta své významné dny 
a proto si připomeňme, že:   
1. duben je Mezinárodním dnem ptac-
tva. v tento den je v plném proudu pohyb 
tažných ptáků, proto byla roku 1906 po-
depsána mezinárodní Konvence o ochra-
ně užitečného ptactva. Československá 
republika k této konvenci přistoupila 
až roku 1924. tento den se zároveň řadí 
k významným mezinárodním dnům pro 
přírodu.
7.duben oslavíme Mezinárodní den zdra-
ví, který vznikl v roce 1950. v tomto roce 
také vznikla Světová organizace zdraví. 
Každý z nás by si měl neustále budovat 
a zlepšovat svou kvalitu života. Světová 
organizace zdraví se snaží o vymýcení 

různých nemocí a o snižování nemoc-
nosti a úmrtí po celém světě, a to hlav-
ně u sociálně slabších částí populace. 
Činnost této organizace je zaměřena na 
prevenci.

9. duben – Vítání Velikonoc v Čeladné. 
Na již tradiční vítání velikonoc v sobotu 
před Svatým týdnem, které letos pořádá 
obec Čeladná ve spolupráci s hotelem 
yUra, vás srdečně zveme tentokráte 
k Památníku Josefa Kaluse. vítání 
velikonoc začíná ve 14 hodin. Parkovat 
můžete na louce naproti Památníku Jo-
sefa Kaluse. ve 13:30 pojede od zastávky 
autobusu u hotelu yUra obecní autobus 
a stavět bude na každé zastávce až k pa-
mátníku, odkud po ukončení akce, které 
se předpokládá okolo 17 hodiny, budete 
svezeni zpět. Na této kulturní akci vystou-
pí žáci základní školy i děti z mateřinek. 
K jarnímu veselí nám zahraje cimbálov-
ka valašský vojvoda z Kozlovic. Nebude 
chybět poctivý guláš za 30 a pivo za 20. 
Přijďte se pobavit a podpořit vystoupení 
našich nejmenších při znovuobjevování 
velikonočních tradic.

11. dubna si připomeneme Mezinárod-
ní den solidarity osvobození politických 
vězňů a bojovníků proti fašismu. ten-
to den vznikl jako oslava osvobození 
koncentračního tábora Buchenwald na 
konci války v roce 1945. Zároveň slouží 
pro uctění památky všech, kteří koncen-
trační tábory nepřežili (což bylo kolem 
6 milionů lidí). Právě v současné době, 
kdy se tak snadno daří prostřednictvím 
médií toto období tendenčně zjednodu-
šovat, bychom se měli více zamýšlet nad 
tím, jak jeden člověk může obrátit naru-
by životy celých rodin a národů.
24. dubna oslaví svůj svátek Jiří, ale má-
lokdo již ví, že tento den je také Meziná-
rodním dnem skautů a skautek, jejíchž 
patronem právě svatý Jiří je. 

vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem jménem 
zastupitelstva, rady, paní místostarost-
ky, ale i jménem svým popřál milostipl-
né prožití velikonočních svátků v kruhu 
vašich nejbližších. Mějme pevnou víru 
a společně tak překonáme všechny těž-
kosti dnešního světa. Nikoho jiného než 
sami sebe a své blízké na to totiž nemáme. 
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Zprávy z obce

děkujeme…
v tomto textu pro aktuální vydání našeho zpravodaje bych ráda 
vyslovila díky za aktivity a počiny, které se v průběhu uplynulé 
doby udály. 

1. poděkování:
Aktivní zapojení do sbírky 
na pomoc válkou zmítané 
Ukrajině

Obec Čeladná akčně vyhlásila materiální 
sbírku na pomoc Ukrajině, protože víme 
nejen z reakcí Vás, občanů, ale i z obrovské 
vlny solidarity, že osud trpících lidí není ni-
komu z nás lhostejný.  Materiální sbírka se 
ihned setkala s velkým zájmem a lidé nám 
postupně do budovy obecního úřadu začali 
přinášet skutečně pěkné a potřebné věci. 
Zde se snad jen chci omluvit, že původně 
velmi naléhavě žádané věci, jako např. 
spacáky nebo karimatky, byly v průběhu již 
zahájeného sběru stopnuty s tím, že jich 
už nadále není potřeba. Tak se stalo, že po 
získání této informace z Charity Frenštát 
pod Radhoštěm jsme pár lidí ve snaze 
doručit další spacáky a karimatky zastavili. 
Nicméně i nadále pak lidé přinášeli tolik 
potřebné věci jako např. hygienické a zdra-
votnické potřeby, pleny, trvanlivé potraviny 
apod.

Chceme touto cestou opravdu ze srdce 
poděkovat všem, kteří se zapojili či zapojují. 
Moc díky také za vstřícnou nabídku několi-
ka občanů k případné pomoci při rozdělo-
vání, třídění, manipulaci a jinými potřebami 
v souvislosti s materiální sbírkou. Tím, 
že jsme tzv. jen sběrné místo a sesbíra-
ný materiál předáváme Charitě Frenštát 
pod Radhoštěm, nebylo zatím nutno tyto 
nabídky využít. Je ale  fajn vědět, že jsme 
solidární! 

Finanční sbírku naše obec nevyhlašovala, 
neboť jak víte z médií, je mnoho zavedených 
organizací  a společností, které veřejné 
sbírkové akce provozují. Finanční prostřed-
ky je tedy možno poukazovat jejich pro-
střednictvím. I zastupitelstvo obce má na 
programu projednat poskytnutí finančního 
daru ve prospěch válkou stižené Ukrajiny.

A na závěr tohoto „prvního poděkování“ 
si dovolím uvést citaci, převzatou z textu 
uveřejněného na serveru aktualne.cz:

„Je mi hluboce líto všech nevinných a zby-
tečných obětí, které se pro nic z toho, co se 
dnes děje, nerozhodly. Co můžeme dělat 
my, kdo jsme stranou válčení? Především 
mít, zachovat si co možná střízlivý, co 
nejrealističtější a umírněný pohled na 
celý konflikt (ohlídat si, abychom do něj 
nevtahovali vlastní staré rány a trauma-
ta, nepodléhali nejslabším svým strán-
kám, prvotním impulzům hněvu, vzteku, 
pomstychtivosti, odložili ideologický filtr, 
neposuzovali své přátele podle svých ne-
přátel ani naopak, tedy nedefinovali ne-
přátele podle přátel…). A konat s jasnou 
představou toho, po jakém světě toužíme, 

až tato válka skončí, protože máme pře-
ce jen – na rozdíl od bojujících, kteří ničí 
a boří – jistý odstup, tedy prostor a čas na 
úvahy a jednání „zúrodňující“. Tohle snad 
nakonec může pomoci najít východisko 
přímým účastníkům konfliktu. Na každém 
postoji záleží.“

Čeladenský tým přivezl ze Zubrohlavy diplom a pohár za druhé místo

Slovo solidarita znamená vzájemnou 
pomoc a soudržnost mezi lidmi 

v rámci nějaké skupiny.
Ochotně otvírej ruku utištěnému 

a potřebnému.
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2. poděkování: 
Úspěšná expedice 
„čeladenských borců“ 
na 14. ročník volejbalového 
turnaje v Zubrohlavě

V pondělí 7. března 2022 se vypravili se-
niorští sportovci – volejbalisté z Čeladné, 
za doprovodu svého fanklubu, do naší 
partnerské obce Zubrohlava na Slovensko. 
Natrénování a odhodlaní sportovci včetně 
svého doprovodného týmu nastoupili do 
autobusu k panu Edovi Čajánkovi a mohli 
jsme tak, po roční přestávce způsobené 
covidem, uhánět vpřed za dobrodružstvím.  
V Zubrohlavě nás jako vždy čekalo milé 
a vstřícné přijetí, bohaté pohoštění a další 
sportovní týmy, stejně jako naši borci 
z Čeladné připraveni na výhru. Podrobněji 
se tomuto tématu včetně bohaté fotogalerie 
věnuje na dalších stránkách Petr Bernady 
ze seniorského klubu.

Patří se ale na tomto místě vyslovit velké 
poděkování a uznání celému týmu, který 
Čeladnou reprezentoval v tomto složení:  
Josef Milata (kapitán), Ivona Ambrozová, 
Rostislav Ambroz, Miroslav Droždiak, 
Vítězslav Kozel, Miroslav Mohelník, Lenka 
Němcová, Josef Siuda, Richard Šnajder 
a Irena Štefková. Největší dík patří ovšem 
Josefu Milatovi, kapitánovi čeladenské se-
stavy, který dal celý tým dohromady, zajistil 
secvičení a další organizační záležitosti 
s tímto související. Takže díky za to a i za 
krásné druhé místo!

3. poděkování: 
Za nabídku na zapojení naší 
obce do projektu Akademie 
stříbrného věku 

U naší partnerské obce Zubrohlava ještě 
zůstaneme. Byli jsme osloveni s možnou 
účastí a participací naší obce na projektu 
„Akademia strieborného veku“. V případě, 
že projekt s tímto názvem, o který se 
aktuálně slovenská strana uchází, bude 
úspěšný a získá finanční prostředky, bude 
možné zapojit 5 až 10 seniorů do akademie, 
kde bude účast plně hrazena z tohoto 
projektu. O grant se uchází a odborně jej 
také garantuje Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnavě, fakulta sociálních věd 
a veřejné správy, konkrétně paní docentka 
– proděkanka pro vědeckou a výzkumnou 

činnost.  Pokud se projekt bude realizovat 
a univerzita přislíbený grant získá, je 
potřebné, aby senioři, kteří budou mít 
zájem se zapojit, měli dostupný internet 
a počítač s web kamerou.

Náplní projektu je orientování seniorů na 
zájmové a neformální vzdělávání ve volném 
čase. Cílem je snaha překonat změnu 
životní situace, která nastává při ukončení 
aktivní pracovní činnosti odchodem do dů-
chodu. Seniorský věk s sebou přináší řadu 
změn a omezení, které mají přímý vliv na 
kvalitu života. Jedním z takových omeze-
ní může být i těžší přístup k informacím, 
snížená schopnost vyhodnocovat různé 
nabídky, kdy právě senioři se stávají častou 
a snadnou obětí neférových obchodních 
praktik. Těžko také někdy hledají základní 
postupy pro řešení svých životních situa-
cí, jako je např. zajištění kompenzačních 
pomůcek, vyřízení různých příspěvků či 
jiných nárokových složek. Pokud tedy pro-
jekt bude úspěšný, určitě pomůže i našim 

seniorům, kteří by projevili zájem, 
k lepší orientaci v digitálním i reálném svě-
tě. Budeme si držet palce, aby to vyšlo 
a mohli jsme se do projektu zapojit!

4. poděkování:
Za krásné přátelské gesto

V březnu přišel na obecní úřad jeden náš 
občan a přinesl vlastnoručně vyrobené po-
stavičky – figurky pana starosty a mé s tím, 
že je vyrobil od srdce, tak jak to dokáže. 
A že nám to udělal pro radost, neboť vnímá 
ne vždy příznivou atmosféru obecního dění, 
spojenou s útoky a osočováním vedení 
obce určitými skupinami… Říkal, že takový 
způsob jednání mezi lidmi se mu nelíbí, tak 
nám chtěl udělat radost. Moc velké díky za 
toto potěšení a krásné povzbuzení k práci, 
velmi si toho vážíme a ceníme! 

věra Golová, místostarostka

Starosta Pavol lukša a místostarostka věra Golová mají díky originálnímu daru 
čeladenského občana svůj první „pomník“
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Proč se zvýšily poplatky 
za odpady?
Poslední dobou se na mne obrací stále více občanů 
s dotazem, proč jsme zdražili poplatky za likvidaci 
komunálního odpadu. 

Tyto fotografie ukazují, proč se tak stalo a nebude tomu jinak ani do 
budoucna. Opakuji pořád dokola, že to nemůže být lhostejno každému 
jednomu z nás. Tedy, pokud někoho s takovýmto nákladem vidíme, je tře-
ba jej nahlásit. Jen společně si můžeme ohlídat všichni svoje peněženky. 

Mnozí jsou šikulové a stavební suť dávají na samotné dno kontejnerů na 
směsný odpad a nahoru nenápadný odpad. Jiní zase koupí chatu či dům 
a uklidí nám to ke kontejnerům, namísto toho, aby si nechali přistavit 
kontejner,  jak je zdokumentováno na  fotografiích. 
Oni se nestydí, však my to za ně všichni společně  zaplatíme. Přestaňme 
být lhostejní a nestyďme se na ně upozornit. Děkuji vám.
S úctou váš starosta

Pavol lukša

Harmonogram sběru 
nebezpečnéHo 
a velkoobjemovéHo odpadu

Termíny svozu v roce 2022:
duben   23. 4.
říjen       8. 10. 

Místa:
restaurace Kněhyně   8:00 – 8:30 
autobusová zastávka u pily  8:40 – 8:55 
u sběrny kovového šrotu   9:05 – 10:05

Nebezpečný odpad: 
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a jiných chemikálií, zbytky barev, 
laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

velkoobjemový odpad: 
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. 

Žádáme vás, abyste nenaváželi nebezpečný a vel-
koobjemový odpad na stanoviště na svozová místa 
v pátek, ale skutečně až v sobotu, aby si váš odpad 
mohli převzít pracovníci firmy AVE CZ a naložit přímo 
do sběrného auta! 

Žádáme vás o udržování pořádku a odkládání odpadů 
dle druhů již před příjezdem sběrných aut a uposlech-
nutí pokynů přítomné obsluhy, která bude dohlížet na 
správnost třídění odpadů. 

na čov můžete odevzdávat celoročně
•	 Kompletní elektrozařízení – lednice, mrazničky, 

sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací 
hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, moni-
tory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče.

•	 Kovy a jiný železný šrot, jako plechovky.
•	 Bioodpad – větve po ořezání stromů, trávu,      

plevel, slupky z ovoce a zeleniny apod. 

Otevírací doba ČOV: 
PO    8:00 – 16:30 
ÚT, ST, ČT, PÁ   6:00 – 14:00

Velkoobjemový odpad bude možno odevzdávat 
i o těchto sobotách:  
2. 4. 2022
7. 5. 2022
4. 6. 2022 
2. 7. 2022
6. 8. 2022
3. 9. 2022
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Solární dobíječka kol i mobilů 
Čeladná neustále rozvíjí obecní infrastrukturu nejen pro své 
občany, ale také pro návštěvníky – a nejen pro  turisty, ale i 
pro cyklisty. 
Od konce března můžete využívat solární dobíjecí stanici SPOT, jejímž 
dodavatelem se stala firma  JD ROZHLASY s.r.o. z Horní Bečvy. 
Možnost využití: 
•	 pumpa (kompresor) na kola,
•	 uzamykatelné boxy na dobíjení telefonů – 3 ks (po vhození  5 Kč box 

zamknete, vytáhnete klíček, po nabití telefonu klíčkem otevřete       
a 5 Kč se vám vrátí)

•	 meteostanice (teplota, rychlost větru)
•	 4x autozásuvka 12V
•	 4x zásuvka 230 V pro nabíjení elektrokol  a koloběžek
•	 4x uzamykatelný stojan na kola

Příslušenství:
•	 kamera, osvětlení, v případě nedostatku napájení slunečním svitem 

dobíjení přívodem elektro                                                                     red

Stojící rozum
Dovoluji si pokusit se zveřejnit svou reakci na část 
úvodníku pana starosty v březnovém čísle Čeladenského 
zpravodaje.

Jsem si vědom, že ve světle událostí na Ukrajině, jsou 
všechny tyto spory, na štěstí, jen žabomyšími válkami, 
ale nechci, aby si žáby myslely, že se myši smířily s jejich 
názory a činy.

Při příležitosti otevření hotelu YURA, bývalého 
Prosperu, pan starosta uvádí, že mu zůstává rozum stát, 
nad nedostatečným odvlhčením prostoru bazénu tohoto 
zařízení. V každé běžné kupní smlouvě bývá uvedeno, že se 
kupující seznámil s faktickým i právním stavem kupované 
nemovitosti. Jestliže se kupující neseznámil dostatečně se 
stavem objektu, asi nebyla 48 hodinová lhůta, kterou dal 
předchozí majitel zastupitelstvu obce k rozhodnutí o koupi, 
dostatečná.

Možná, že kdyby byla lhůta delší, mohlo se vedení obce 
lépe seznámit s objektem, za který zaplatilo o 12 milionů 
více, než byla cena stanovená soudním znalcem, který měl 
asi více času seznámit se se skutečným stavem objektu.

Jiří Finger

Ve světle příspěvku návštěvníka obce Fingera se ukazuje, 
že část citátu doktora Štrosmajera ze seriálu Nemocnice 
na kraji města „Kdyby hloupost nadnášela, tak se budete 
vznášet jako holubička“ nestárne, je opravdu nesmrtelná. 
Obec zahájila jednání s majitelem v únoru 2021. Výklad 
v časových jednotkách byste si měl nechat patentovat, tedy 
pokud se najde patentový úřad, který uvěří, že od 12. 2. 
2021 do 1. 4. 2021 uplynulo toliko 48 hodin. 

Na radě 12. 2. 2021 byla zahájena jednání s majitelem 
Ing. Skopalem o prodeji tohoto hotelu a schvalování jeho 
koupě proběhlo až 1. 4. 2021. Naštěstí naši skvělí učitelé 
matematiky v Čeladné – Kahánková a Kyselovský – nám 
vštěpovali do hlavy, že měsíce v roce mají od 28 do 31 dnů, 
ale i to, že den má toliko jen 24 hodin, takže měnit to kvůli 
vám nehodlám.    

I když neúprosná matematická logika, s jakou jste se do-
počítal k tomu, že od 12. 2. 2021 do 1. 4. 2021 uplynulo jen 
48 hodin, není ani tak  odvážnou logickou tezí, jako zoufalý 
a nešťastný pokus zavděčit se. Věřím jen, že ne mně.    

Návštěvníku obce, jsem rád, jakou dojemnou a setrvalou 
starost máte o mne, zastupitelstvo či obecní hotel. Proto 
je jen škoda, že ani tak častý návštěvník bazénu jako vy 
si nepoložil stejnou otázku, kterou jsem si dal já, když byl 
znovu obnoven provoz bazénu. Kde asi museli „soudruzi 
v NDR udělat chybu“,  že když se prováděla taková velko-
lepá přístavba bazénu, určitě ne v jednotkách  miliónů,  
tak je jen s podivem, že se nikde nenašlo čtyři sta tisíc na 
odvlhčení bazénových prostor? Přece když něco děláme 
pro sebe, tak to děláme většinou pořádně. Nechci se 
s vámi přít, jestli to pro vás neplatí. 

Nechci vám napovídat, ale to byl smysl mého příspěv-
ku. Váš inteligentní komentář  ani vaše vědomá lež o 48 
hodinách na něm nic změnit nemůžou, ať stojí rozum nebo 
jen tak nějak došel.

Pavol lukša

DoPIS ČtENÁŘE

rEaKCE StaroSty

Kraj ocenil „Berušku“ janu Bartošovou 

Řediteka MŠ Čeladenská beruška Jana Bartošová převzala u příle-
žitosti Dne učitelů od náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje 
Stanislava Folwarczného „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou 
činnost“. Do Kravař, kde se slavnost pro oceněné učitele odehrávala, ji 
přišel pogratulovat i starosta Čeladné Pavol Lukša. (Viz také poděková-
ní ve Slově starosty na str. 2.)

„Mám opravdu velkou radost, protože je to ocenění pro celý náš 
tým  a zároveň i velké poděkování pro vedení obce, které naši práci 
dlouhodobě podporuje,“ řekla dojatá ředitelka.
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děti malují pověsti a legendy Beskyd
Kulturní centrum Frýdlant nad ostravicí v roce 2021 úspěšně podalo projekt 
z Fondu mikroprojektů, programu INtErrEG v-a Česká republika - Polsko, 
s názvem Beskydské legendy a pověsti - kulturní dědictví na obou stranách 
hranice. 

Cílem projektu je seznámit veřejnost, 
a hlavně mladou generaci, nejen s po-
věstmi našeho regionu, ale i s pověstmi 
na polské straně Beskyd. Ve spolupráci 
se školami Mikroregionu Frýdlantsko-
Beskydy proběhla od září do prosince 
výtvarná soutěž, v níž měly děti po sezná-
mení s pověstmi zvolenou pověst nakreslit. 
Stejným způsobem probíhala také soutěž 
ve školách na straně polského partnera.

Aby se i veřejnost mohla seznámit s těmito 
pověstmi a prohlédnout si velmi zdařilé 
výtvarné počiny dětí, probíhá v jednotlivých 
obcích mikroregionu putovní výstava těchto 
kreseb, která v dubnu zavítá i do Čeladné.
Výstupem projektu bude kniha pověstí 
ilustrována nejhezčími obrázky dětí 

a omalovánka, jejíž obrázky téměř profe-
sionálně ztvárnily děti z výtvarného oboru 
frýdlantské ZUŠ. Slavnostní křest knihy 
a omalovánky proběhne v červnu 2022 
na slavnostní vernisáži v KC Frýdlant nad 
Ostravicí s programem a vystoupením dětí 
z folklórního souboru Lašánek. 

TeRMíNY VýSTAV V OBCíCH:
28. 3. – 10. 4.  Kunčice, ZŠ galerie
13. – 28. 4.  Čeladná, základní škola
2. – 11. 5.  Pstruží, obecní úřad
16. – 27. 5. Pržno, obecní úřad
1. – 12. 6.  Metylovice, muzeum 
15. – 29. 8. Frýdlant n. O., KC
1. – 14. 9.  Janovice, základní škola
19. 9. – 14. 10. Baška, základní škola

turistické informační centrum Frýdlant n. o.

VZPOMíNKOVá AKCe K UCTěNí  
VýROČí OSVOBOZeNí 
A KONCe dRUHé SVěTOVé VáLKY
 
Jakkoli se to může jevit optikou aktuál-
ního dění nepatřičné, i letos v naší obci 
uctíme při krátké vzpomínkové akci 
výročí osvobození a konce II. světové 
války. Nelze zapomenout oběti těch, 
kteří položili životy za naši svobodu.  

Akce proběhne v úterý 5. 5. 2022 
ve 13.00 hod. u památníku partyzána 
na křižovatce.
 

 vedení obce

nepoteče voda
Společnost SmVaK ohlásila plánovanou 
odstávku vody, naštěstí jen dvouhodino-
vou. Proběhne ve středu 6. dubna od 8:00 
přibližně do 10 hodin.
Ve svém oznámení firma uvádí, že v době 
odstávky bude v obci k dispozici cisterna. 

red

ladíte televizi přes 
anténu a zHoršil se vám 
signál?
Český telekomunikační úřad oznamuje, že 
bude v našem regionu uvádět do provozu 
základnové stanice nových mobilních sítí, 
což bude znamenat pro obyvatele zlepšení
kvality a dostupnosti mobilních datových 
služeb. 
To ale může za určitých nepříznivých 
podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu 
televizního signálu přes anténu. Tato nepří-
jemná situace může být způsobena tím, že 
nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, 
které dříve byly určeny k šíření televizního 
vysílání a nyní, po přechodu televizního 
vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny 
pro nové mobilní sítě.
Další informace a návod na řešení najdete 
na úřední desce.

red
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Pozvánky

Vlastimil Bjaček

(ne)VŠEDNÍ OKAMŽIKY  
Z BESKYD

Galerie Lara
Rehabilitační centrum Čeladná

25. března – 4. května 2022

Zahájení výstavy 25. 3. v 15.30 hod.
(ne)všední hudbu zahraje Kapela historických lidových nástrojů  

RukyNaDudy

PO UZáVěRCe: AKTUáLNí UPOZORNěNí K VýVOZU OdPAdŮ
Dne 30. března jsme od vedení firmy zajišťující svoz odpadu – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – dostali informaci, že z důvodu 
nemocnosti ve firmě bude na čtvrteční (31. 3.) svoz odpadu nasazen nový řidič. odvoz odpadu se proto protáhne až do příštího týdne 
a může se stát, že někde se sběrná nádoba vůbec nevyveze a proto si vás všechny dovolují požádat o pochopení, pokud nebude 
někde odpad vyvezen. Takové případy, prosím, nahlaste na obecní úřad paní Kateřině Milatové, budeme se snažit tento odvoz pořešit 
dodatečně. Děkujeme za pochopení.                                                                                                                                                        vedení obce
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Čeladenští senioři druzí na volejbalovém 
turnaji v Zubrohlavě
v pondělí 7. 3. 2022 se výprava čeladenských seniorů vydala do družební slovenské obce Zubrohlavy. 
Po dvou předchozích účastech jsme byli pozváni i na 14. ročník seniorského volejbalového turnaje 
(vloni se ze známých důvodů akce nekonala). 

Sešla se pětice týmů ze Zubrohlavy a okolí 
a také z Čeladné, hrálo se systémem každý 
s každým. Naši sice neobhájili předloňské 
vítězství, nicméně i letošní druhé místo je 
skvělým úspěchem. Pomohly k tomu též 
společné tréninky v naší školní tělocvičně 
a také velké nasazení bylo jasně patrné.

Akce, konaná v místní škole, byla opět per-
fektně zorganizovaná. V tělocvičně se bojo-
valo (úroveň hry byla celkově velmi slušná), 
v sousední jídelně bylo k dispozici hojné 
občerstvení a také neúnavná harmonika 
„naší“ Jarušky Ručkové a společný zpěv 
slovenských a českých písniček.
výsledky našeho týmu: 
Nižná – 2:0, Zubrohlava – 0:2, Námestovo – 
2:1, Vavrečka – 2:0 
Pořadí turnaje: 
1. Zubrohlava – 6 bodů, 
2. Čeladná – 6 bodů, 3. Námestovo – 4 body, 
4. Nižná – 4 body, 5. Vavrečka – 0 bodů

velké poděkování:
•	 starostovi Zubrohlavy Pavlu Bugelovi, 

předsedkyni seniorské organizace Ludmile 
Mokošákové a jejich skvělému týmu za po-
zvání, pohoštění a krásné zážitky,

•	 vedení obce Čeladná za organizaci         
a realizaci naší účasti na této akci,

•	 hasičům za autobus a Edovi Čajánkovi 
za bezpečnou přepravu,

•	 všem hráčům za bojovnost a vý-
borné umístění (Rostislav Ambroz, 

Ivona Ambrozová, Miroslav Droždiak, 
Vítězslav Kozel, Josef Milata, Miroslav 
Mohelník, Lenka Němcová, Josef Siuda, 
Richard Šnajder, Irena Štefková),

•	 našemu fanklubu za neúnavné povzbu-
zování,

•	 všem zainteresovaným za vytvoření 
krásné, přátelské atmosféry.

Na tuto skvělou akci budeme opět dlouho 
vzpomínat a třeba nás pozvou i na 15. ročník.

Petr Bernady

Náš starosta pronáší úvodní zdravici

Týmy nastoupeny k slavnostnímu zahájení

Z vyrovnané bitvy s Námestovem
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Fotoreportáž

o obětavé zákroky nebyla nouze Děkovačka po vítězství nad Nižnou

oficiální foto zaslané mezinárodní asociaci Jaruška ozvučuje zákulisí

vítězný tým Zubrohlavy Společně s manažery

Gratulace od ludmilky Mokošákové Jedna památeční
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Manažer hotelu yUra David Koschaný:

Chystáme bistro, kváskový chléb 
a lepší wellness
Po dvou měsících příprav a úvodním měsíci zkušebního provozu je čas na první ohlédnutí. 
Jak noví provozovatelé hotelu na náměstí hodnotí svůj start v Čeladné a jaké novinky letos chystají? 
Proč chtějí péct domácí chléb, pro koho chtějí otevřít první čeladenské bistro a čím by rádi vybavili 
wellness? odpovídá manažer hotelu David Koschaný. 

Jak jste se dostali do Čeladné 
k provozování hotelu?
Pět let jsme působili v hotelu Odra 
v Ostravici, kde jsme měli nájemní smlou-
vu na dobu určitou a ta skončila v prosinci 
loňského roku. Hledali jsme vhodný objekt 
v okolí, kde bychom na to mohli navázat, 
a v Čeladné nám to časově přesně sedlo. 

Říkáte „my“…
Samozřejmě hlavně otec, to je šéf. Já jsem 
dlouho pracoval mimo region a teprve 

v posledních dvou třech letech jsem mu 
s podnikáním trochu pomáhal. Ale tím 
„my“ myslím i celou naši rodinu, bratra, 
jeho přítelkyni, mamku, i naše zaměst-
nance, jejichž velká část s námi přešla 
z Ostravice na Čeladnou. A věřím, že nám 
zůstanou věrní i klienti, kteří k nám na ho-
tel Odra jezdili.

Na jaké klienty cílíte?
V Ostravici jsme se zaměřovali hlavně na 
firmy, které k nám posílaly své zaměst-

nance na rehabilitační pobyty. Původně to 
byla hlavně společnost OKD, ale vzhledem 
k situaci jsme trošku přeorganizovali svou 
obchodní strategii a začali k nám jezdit za-
městnanci dalších společností i různých 
organizací, například hasiči, zaměstnanci 
nemocnic, obchodních řetězců a podobně.
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dOBRá AdReSA

Proč jste se rozhodli, že právě hotel 
na čeladenském náměstí bude tím 
pravým místem pro pokračování vašeho 
podnikání?
Základem je dobrá adresa – i když pochá-
zím z Opavy, Čeladnou znám už od devade-
sátých let, kdy tady začínaly první investi-
ce. Od té doby má obec skvělé jméno nejen 
na severní Moravě, ale po celé republice.

A důležitý byl samozřejmě i objekt hotelu, 
který má historicky velice dobrou pověst. 
Dříve patřil k nejvyhlášenějším hotelům 
v Beskydech, takže máme na co navazovat. 
Zároveň mám od prvního dne pocit, že je 
velice dobře promyšlený a koncipovaný, 
prostě funkčnost objektu je tady nesrov-
natelně lepší než například u hotelu Odra, 
kde jsme působili dříve.

v čem?
Odra byla taková slátanina několika po-
stupně postavených budov, spojených 
chodbami. Hotel nebyl přizpůsoben pro 
pohybově hendikepované, tady je všech-
no vyřešeno mnohem lépe. Tato budova 
je postavena poctivě a zároveň promy-
šleně, například tím, kde jsou umístěny 
jednotlivé provozy. Dole pivnice, na druhé 

straně bývalá cukrárna, ze které chce-
me otevřít bistro, hotelová restaurace, 
v patře konferenční sál, kde už teď začínají 
školení a další akce, všechno je to přiroze-
ně propojeno chodbami s ubytovací částí. 

Promyšlené jsou i prostory pro personál,
aby měli zaměstnanci přístup do všech 
středisek a přitom nemuseli moc chodit 
mezi hosty. Jednoduše řečeno – koncepč-
ně je ten dům velice dobře vymyšlený, což 
je dobré pro nás i pro zákazníky.

ale přece jen jednu koncepční věc už jste 
změnili.
Asi máte na mysli pivo. Máte pravdu – dob-
ré pivo je jednou z našich priorit. Jenže 
dosud byla jeho cesta od sudů do výčepu 
příliš dlouhá – sudy sice až tak daleko od 
výčepu nebyly, ale trubky šly přes sklep 
a pak zase zpátky nahoru, a tím pivo zby-
tečně ztrácelo na kvalitě. Tak jsme zapojili 
odborníky z pivovaru a hledali jsme způ-
sob, jak to co nejvíce zefektivnit. Pravidelně 
také pořádáme školení výčepních postupů 
a technik.  

Podařilo se?
Podařilo, teď máme sudy tři metry od vý-
čepu.

Co máte na čepu?
Chceme, aby si lidi mohli vybrat, takže 
čepujeme Plzeň, Radegast desítku i dva-
náctku a nealkoholický Birell. Na léto 
připravujeme také Výběr sládků. A navíc 
chceme být pivnicí pro lidi, kteří mají pivo 
opravdu rádi, takže čepujeme na hladinku, 
šnyt i mlíko.

Máte za sebou už více než měsíc provozu, 
ale tomu asi předcházely velké přípravy.
Budova hotelu pro nás byla jedna velká 
neznámá. Samozřejmě je tady spousta 
technologií, které nebyly funkční nebo se 
nepoužívaly, například klimatizace, odtahy 
vzduchu a podobné věci, takže ty dva mě-
síce před otevřením jsme se snažili přijít 
na to, jak co funguje, co kdo umí udržovat 
a opravit. Teď už ten dům zhruba známe 
a víme, co nás tady může a nemůže pře-
kvapit. Ale je tady ještě spousta práce, tak 
jako na každé jiné nemovitosti s takovou 
kapacitou.

Našli jste tady nějaké, obrazně řečeno, 
mrtvoly ve skříni (nebo v bazénu)?
Nic strašného jsme neobjevili, vlastně šlo 
jen o to, že se hotel několik měsíců nepo-
užíval. Ty zásadní problémy jsou vidět na 
první pohled – staré zábradlí, opadávající 
podhledy… Velké problémy nám působil 
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bazén a jeho revitalizace, ale povedlo se… 
Ale to jsou všechno řešitelné věci a už na 
nich začínáme pracovat, aby byl hotel ne-
jen funkční, ale i příjemně útulný.

CO Se BUde LeTOS OTeVíRAT

Hotel je v provozu od prvního března, 
ale ještě o pár týdnů dříve jste otevřeli 
pivnici. Jaká byla premiéra?
Hned první večer už přišlo pár lidí a bylo 
to příjemné. Ale úplně první přišel už od-
poledne pán s turistickými holemi – hned 
patnáct minut po otvíračce. Požádal nás 
o turistické razítko, vyfotili jsme se a do-
stal první pivo zdarma. Od té doby je trend 
vzestupný a teď už jsou večery, kdy míváme 
opravdu plno. Na to, jaká je dnes doba, tak 
je to docela překvapující. Myslím, že jsme 
lidem dokázali, že ten provoz bereme váž-
ně, že chceme určitý standard nejen piva, 
ale i jídla. 

Co ještě chystáte?
Teď máme v plánu otevřít další provoz – 
z bývalé cukrárny chceme udělat bistro. 

Bistro jsme ještě v Čeladné neměli. 
Jak bude fungovat?
Předpoklad je takový, že budeme mít 
otevřeno od šesti do šesti, aby sloužilo 
nejen turistům, kteří přijedou na víkend 
a budou se chtít někde rychle najíst nebo 
občerstvit, ale i místním lidem, kteří jezdí 
do práce mimo obec. Chceme, aby měli 
možnost zastavit, vzít si jídlo s sebou,
k tomu do kelímku dobrou kávu, a posnídat 
třeba až v práci. Prostě klasické „take-
away“, pěkně zabalené tak, aby se nikdo 
nemusel stydět vybalit si jídlo třeba 
i v kanceláři.

Co budete prodávat?
Na sortimentu ještě pracujeme, ale měl 
by samozřejmě zahrnovat teplá i studená 
jídla, sladká i slaná. Prostě takový správně 
vyvážený mix. Aby se u nás mohla posadit 
na terasu maminka s dítětem, která bude 
mít chuť na dobrý čaj a něco sladkého, 
a zároveň ať si vyberou i chlapi cestou do 
práce, poctivý hot-dog nebo sendvič. 

Kdy bude bistro v provozu?
Chtěli bychom otevřít v průběhu dubna. 
A rovnou včetně terasy, která je krásná, 
slunečná a věřím, že si své klienty najde. 
Hlavně teď na jaře, když lidi hledají každý 
sluneční paprsek.

Budete otevírat i zahradu?
Provoz venkovní zahrady s výčepem 
chceme zahájit v květnu, rádi bychom tam 
obnovili populární grilování. Hodně se na 
to těšíme – zahrádka s dětským hřištěm 
a terasou u bistra má potenciál uspokojit 
spoustu lidí, nejenom turistů, ale taky 
místních, kteří tady byli zvyklí dříve chodit. 
Je to správná věc na správném místě.

Ještě se nadechujete – chcete představit 
další novinky?
Co se týče gastroprovozů, tak to bude 
určitě pro letošní rok všechno, už tak 
je to dost velké sousto. Ale chystáme 
rozšíření wellness provozu – zatím jsme 
otevřeli bazén a sauny, ale chceme hotel 
i tímto směrem posunout ještě někam dál. 
Zatím není nic definitivně rozhodnuto, ale 
rádi bychom wellness rozšířili například 
o vířivé vany, parní kabiny a další služby, 
které by nabídku zatraktivnily. Nabízíme 
také služby v MINI LÁZNÍCH. Jedná se celou 
řadu zdravotně zážitkových procedur, jako 
masáže, oxygenoterapie, suché uhličité 
zábaly, Hydrojet 

a řadu dalších procedur. V Ostravici máme 
otevřeno (v prvním patře obchodu COOP) 
zdravotnické zařízení s lékařem a fyziote-
rapeuty pro pojištěnce zdravotních pojiš-
ťoven i samoplátce a chtěli bychom tento 
provoz otevřít i na Čeladné a rozšířit tak 
naše služby občanům tady.

Bude wellness k dispozici i lidem 
z Čeladné a okolí, kteří v hotelu nejsou 
ubytovaní?
Určitě! Už teď máme bazén a saunu pro 
veřejnost otevřenou každý den od 9 do 21 
hodin a někteří zákazníci už nás začínají 
opakovaně navštěvovat i zde. Až bude 
obsazenost hotelu větší, možná vyčleníme 
speciální hodiny, kdy bude wellness 
a bazén pouze pro místní.

ZAMěSTNANCe BeReMe!

lidí určitě začne přibývat – v hotelu, 
bazénu i pivnici. 
Bude je mít kdo obsluhovat?
Situace v gastronomii teď není vůbec jed-
noduchá. Dva roky covidu zdecimovaly 
personál natolik, že spousta lidí z gastra 
uteklo a našli si práci někde jinde. Už dříve 
se kvalitní zaměstnanci sháněli složitě, ale 
teď je to ještě mnohem těžší.

Jak z toho ven? Pomůžou uprchlíci 
z Ukrajiny?
Tak jednoduché to nebude. Mnozí Ukrajinci, 
kteří v hotelnictví pracovali, se naopak mu-
seli vrátit do války. A ti, co přijeli, většinou 
zatím neovládají jazyk, takže bude nějakou 
chvíli trvat, než se dokážou rekvalifikovat, 
aby mohli dělat v gastro provozech. Věříme 
ale, že se i mezi nimi najde spousta šikov-
ných a ochotných pracovat.
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Podívejme se konkrétně do vašeho 
hotelu.
Teď máme zhruba 35 zaměstnanců a s tím, 
jak budeme otevírat další provozy, budeme 
potřebovat i další personál. Už teď hledá-
me číšníky a servírky, kuchaře, pokojské, 
ale i maséry, fyzioterapeuty nebo lékaře se 
zaměřením na neurologii či rehabilitaci.

Co jim nabídnete? Co u vás můžou noví 
zaměstnanci očekávat?
Mohl bych tady jmenovat deset věcí, jako 
zajímavé finanční ohodnocení nebo benefi-
ty, ale ty dneska nabízí každý. U nás můžou 
zaměstnanci očekávat moderní, otevřený 
a pozitivní přístup.

Co tím myslíte?
Chceme dělat společnou práci, která bude 
mít své výsledky a zároveň bude lidi bavit. 
Když se zaměřím třeba na gastronomii 
– v tom oboru byli mnozí lidé zvyklí dělat 
dvacet třicet let všechno pořád stejně. My 
jim nabízíme otevřenost a společné hledá-
ní efektivních řešení. 

Můžete být konkrétnější?
Když už jsme u gastra, tak se můžu vrátit 
k pivu, protože hladinku, šnyt nebo mlíko 
jen tak někde nedostanete. A samozřej-
mě to vyžaduje aktivní přístup výčepního, 
protože jednodušší je načepovat pivo nad-
vakrát nebo natřikrát a nic neřešit. Nebo 
chléb…

Budete dávat k pivu chléb?
Jedním z nosných produktů našeho 
gastra by měl být vlastní chléb, který si 
chceme sami péct. To je další věc, na které 
společně pracujeme a zapojili jsme do toho 
více lidí a odborníků, kteří vyvíjí předem 
jasně definovaný produkt.  

to je zajímavý nápad… Jaký bude?
Vždy čerstvý, na povrchu křupavý a uvnitř 
vláčný, ale zatím jsme ho nedoladili do 
takového stádia, abychom ho představi-
li veřejnosti. Přijít na ten správný recept 
a vyladit pracovní postup, to není práce na 
hodinu. Je to o vývoji, surovinách, techno-
logických postupech, teplotách, vlhkosti 
vzduchu a tak dále. Ale věřím, že během 
jara už si ho u nás lidi v pivnici dají třeba 
s tvarůžky nebo k utopenci. Nabízet ho 
chceme i na bistru, aby si zákazníci moh-
li koupit například poctivý obložený chléb, 
který bude chutnat už na pohled.

Pivo jako křen, křupavý chléb… 
a co budete vařit?
Naše kuchyně by měla stát na pocti-
vých čerstvých surovinách, pokud možno 
lokálních – to je základní filozofie hotelu. 
Oslovili jsme některé místní výrobce, na-
příklad z pohankového mlýna Šmajstrla 
ve Frenštátě kupujeme pohanku, dostává-
me čerstvé bylinky, na pivnici a i na bistru 
chceme nabízet výborné místní produkty.
Do nového jídelníčku zařadíme další 
produkty od místních výrobců.

Jak se vyrovnáváte se zvýšenými 
náklady? Ještě před dvěma roky jsme si 

mohli v Čeladné dát polední meníčko za 
osmdesát korun, teď už jsou ceny úplně 
jinde…
Musíme se vyrovnat s několika věcmi 
najednou – první je situace v cestovním 
ruchu, protože dva roky covidu poznamenaly 
všechny hotely a gastroprovozy doslova na 
celém světě. Teď navíc konflikt na Ukrajině 
– zatím netušíme, jak se bude vyvíjet, ale 
nepředpokládám, že by nastala doba, 
kdy budou firmy přemrštěně utrácet za 
konference nebo teambuildingy. A do toho 
zvyšování nákladů – za poslední dva roky 
šly nahoru hlavně mzdy, teď neuvěřitelně 
rostou ceny energií. Takže nic nenahrává 
tomu, že by měla přijít zlatá éra hotelnictví, 
ale věříme tomu, že pokud budou naše 
služby na dostatečné úrovni, tak si hotel 
svou klientelu najde i v těžkých dobách.

POCHVALA PRO KONKUReNCI

Kde spí manažeři hotelu?
Domov máme v Opavě, ale z velké části 
bydlíme v hotelu. Až spustíme celý provoz 
a nějak si to sedne, tak se snad doma oto-
číme častěji – zatím se mi to daří tak dva 
dny v měsíci.

jak vznikl název Yura?
Je to kompilace několika faktorů. 
Jsme v Lašsku a tady je skoro 
každý druhý ten správný „Jura“. 
Naše rodina je také plná podobné-
ho jména a v neposlední řadě má 
tento výraz i několik zajímavých 
významů v cizích jazycích. No a „Y“ 
tomu mělo dodat trochu mystiky 
i světovosti, což, jak se zdá, se 
docela povedlo…
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takže jste vlastně pořád v práci. Jak 
odpočíváte?
Samozřejmě jsem vyzkoušel bazén 
a saunu, ale raději se chodím projít. Mám 
rád hory se vším, co k nim patří, takže 
příležitostí k relaxaci je tady pro mne 
v okolí spousta. 

Kam jste až došel?
Na žádnou velkou celodenní túru zatím 
nebyl čas, ale někdy i hodinka pomůže.

takže zatím chodíte spíš po okolí. to jste 
musel narazit i na nějaké konkurenční 
podniky?
Ke konkurenci chodím rád, už proto, abych 
měl přehled. Rád zkouším nové věci a rád 
si i u konkurence koupím něco dobrého. 

a býváte spokojený? 
Kam chodíte nejvíce?
Konkurence tady má úroveň. Věřím, že i my 
se mezi ni brzy s určitou hrdostí zařadíme. 
Ale abych odpověděl na vaši otázku – nej-
častěji chodím do Kovárny, kavárny Amici 
a Zelenkavé na náměstí, na pivo si občas 
rád zajdu do pivnice U Pařezu. A pak mám 
na seznamu hodně podniků, které ještě 
chci navštívit.

to je pravda, v čeladenském údolí není 
dobrých ubytovacích zařízení 
a restaurací zrovna málo.
Já to beru jako výhodu, pokud budeme 
pracovat společně. Jestli chceme přilákat 
lidi z větší dálky, kteří tady – nejen u nás, 
ale v celé obci – utratí peníze, tak vzájemná 
spolupráce je jediná správná strategie. Od 
koordinace akcí, aby nebyly ve stejných 
termínech, až po výměnu klientů, když 
bude mít o ubytování zájem větší skupina, 
která se do jednoho hotelu nevejde.

Kolik hostů zvládnete ubytovat vy?
Momentální kapacita je sto lůžek.

OCHUTNáVAČ dORTŮ

to je velká výzva, i se všemi dalšími 
provozy. Jak jste se vlastně k tomuto 
oboru dostal?
Šéf je táta, ten má v oboru velké zkušenosti. 
Já se budu snažit hlavně nastartovat 
byznys – mám na starost marketing, trošku 
i vizuální stránku hotelu a získávání nových 
klíčových zákazníků. Osobně v hotelnictví 
moc velké zkušenosti nemám, až 
z posledních dvou let, kdy jsem otci pomáhal 
na Odře. Jako mladý jsem pracoval 
v obřím hotelu v Coloradu, a musím říct, že 
i po dvaceti letech z této zkušenosti mohu 
čerpat.

Kromě toho jste pracoval kde?
Po Vysoké škole báňské, kde jsem vystudo-
val marketing a obchod, jsem dělal v Praze 
obchodního ředitele ve společnosti Sweet 
Delight. Vyráběli jsme cukrovinky a dorty, 
které se pak šokově mrazily a posílaly do 
celého světa – od Evropy přes Hongkong až 
po Austrálii. 

takže jste vlastně pekař, proto ten 
chléb…
Ani pekař, ani cukrář nejsem, ale umím 
dobře ochutnávat (směje se). V Praze jsem 
za první rok přibral asi deset kilo, než jsem 
se naučil ochutnávat tak, abych se z každé 
ochutnávky nepřejedl. 

ochutnáváte i pokrmy z vašeho 
hotelového jídelníčku?
Jasně, příprava jídelníčku je kolektivní 
práce od vzniku koncepce, přes první 
nápady až po ochutnávání a hodnocení 

kvality. Třeba když vymyslíme domácí 
bramborový placek, tak společně hledáme 
řešení, jak to udělat, aby byl nejen chutný 
a vyrobený z kvalitních surovin, ale 
zároveň aby jeho příprava byla efektivní 
a dlouhodobě udržitelná.

Co vám ještě práce v zahraničním 
obchodě dala?
Měli jsme zákazníky z celého světa, takže 
jsem jako obchodní ředitel hodně cestoval 
a poznal spoustu hotelů. To se mi dnes hodí 
– mám přehled, jak by měl dobrý hotel vy-
padat a co by v něm nemělo chybět. Ale než 
všechno vyladíme podle těchto představ 
i tady v Čeladné, bude to ještě chvíli trvat – 
je toho hodně.

a jak jste se dostal z Prahy do Čeladné?
Ještě mezí tím jsem měl malou živnost 
na reklamu ve Vídni. Ale když mi táta řekl 
o Čeladné, dlouho jsem neváhal. Téměř ze 
dne na den jsem podnikání ve Vídni ukončil, 
abych tady pomohl otci i já pohnout 
s některými věcmi v co nejkratším čase. 
Stejně se rozhodl i bratr s partnerkou, kteří 
sbírali zkušenosti v gastronomii na Novém 
Zélandu a teď mají svůj druhý domov tady. 
Sestra je fotografka a má svůj vlastní 
byznys, takže jakmile otevřeme všechny 
provozy a bude co fotit, budeme mít i pěkné 
fotky na náš web.

teď jste v Čeladné tři měsíce. 
Nelitujete, že jste opustil zavedenou 
živnost ve vídni?
Beru to jako velkou výzvu a mám radost 
z každého dne tady. Což mě vlastně trošku 
překvapuje – dříve jsem si říkal, že nejhorší 
je práce s lidmi, ale tady zjišťuji, že je to 
právě naopak. Jen k nim musíte mít ten 
správný přístup a oni vám to pak vrátí.
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Hladinka, šnYt nebo mlíko?
Těmto výrazům rozumí v hospodách, kde výčepní rozumí pivu a štamgasti i další hosté za to své výčepní milují. Chuť piva totiž ovlivňu-
je styl čepování. Šikovný výčepní vám může během večera nabídnout několik chutí, přestože mu z pípy pořád poteče jeden druh piva.

Hladinka
Základní styl, ve kterém se naplno projeví umění výčepního. Hladinka je velké pivo s pěnou až po okraj sklenice, čepované na jeden 
zátah. Výsledkem je pivo o perfektní teplotě, se správným poměrem piva a krémové pěny s mírným kopečkem.

Šnyt 
Vypadá jako malé pivo s velkou pěnou. Nemusí se pít tak rychle, protože má bohatou krémovou pěnu, která pivo chrání, aby zůstalo 
studené a krásně čerstvé.
Karel Čapek o šnytu v roce 1936 v Lidových novinách napsal: „Piják piva, když se nechce napít, nýbrž toliko zavlažit, nedá si třetinku, 
za niž by se jaksi před celým 
světem styděl, nýbrž šnyt.“

Mlíko
Velmi svérázný způsob čepo-
vání. Pivo připomíná na první 
pohled sklenici s mlékem, pro-
tože půllitr je plný krémové až 
smetanové pivní pěny. Kouzlo 
mlíka se projeví, když se vypije 
na ex. Po napití překvapivě ucí-
títe pivo, které je však jemnější 
a především sladší, proto je 
oblíbené hlavně mezi ženami 
nebo štamgasty, kteří si ho dají 
po čtvrtém či pátém pivu místo 
panáka, protože pěkně probere.

S využitím informací 
z webu o české gastronomii 
CzechSpecials.cz připravil 

vs

Jak takový správný přístup vypadá?
Snažíme se být k lidem otevření. Když se 
nám něco nelíbí, tak mu to slušně řekneme 
a nebereme to tak, že bychom je poučovali 
nebo komandovali. Jsme rádi, když se spo-
lečně zamyslíme, jak by se určitý problém 

dal vyřešit. Otevřenost a hledání společ-
ných cest je základ.

vladislav Sobol yurahotel.cz
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Senioři

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

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

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 
čtvrtek (7. a 28. 4.) 10:30–12:30 

Malování kraslic         
čtvrtek 7. 4., 14:00
Předvelikonoční posezení s malováním 
kraslic jako obvykle pod  vedením paní Evy 
Lapčíkové. Vyfouklá vejce s sebou! 
Vstupné se nevybírá.

Cesta kříže                  
čtvrtek 14. 4., 15:00
Ve vztahu k Velikonocím nabízíme reprízu 
videoprojekce zhudebněné křížové cesty 
v podání mariánskohorské scholy, natočené 
v lednu 2015 pro TV Noe v ostravském kostele 
sv. Václava s názvem Cesta kříže. 
Vstupné se nevybírá.

Výprava do Ostravy       
čtvrtek 21. 4., 11:50 
Hasičským busem zavítáme do Ostravy. 
Nejprve navštívíme ostravský rozhlas, kde nás 
bude čekat pan Bělohlavý. Posléze zhlédneme 
Ostravu a okolí z vyhlídkové věže Nové radnice, 
třetí akce je prozatím s otazníkem. Sraz v 11:50 
před DPS, odjezd ve 12:00, návrat cca 18:00. 
Zájemci hlaste se u p. Bernadyho, záloha 200 
Kč (včetně vstupného). Přednost mají dříve při-
hlášení.

Na úsvitu českých dějin 9            
čtvrtek 28. 4., 15:00
Volné pokračování přednáškového cyklu paní 
Jany Bártové o vzniku a historii zemí koruny 
české. Nosné téma: Vymření Přemyslovců po 
meči. Vstupné dobrovolné.

Májové posezení    
čtvrtek 5. 5., 15:00
Posedíme v májové atmosféře 
s programovými vložkami a popřejeme si 
pěkné májové dny. A možná přijde i… 
Vstupné se nevybírá.

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

ProGraM Na DUBEN

DUBNovÉ aKCE

Přednášková trilogie a květiny ženám       

také březen u nás dobrý  
Jak již nadpis napovídá, měsíc březen proběhl 
v našem klubu ve znamení tří přednášek (každá 
z úplně jiného soudku) a také důstojného 
připomenutí svátku žen. Ještě zbývá uskutečnit 
plánovanou vycházku s cílem v restauraci 
Kněhyně v posledním březnovém odpoledni. 

Jinak březnové akce proběhly dle plánu, 
krom níže uvedených programů probíhaly 
další pravidelné akce v klubovně, tzn. zdravotní 
cvičení obou skupin, úterní karetní posezení 
a angličtina.
 
FENoMÉN lySÁ Hora
U příležitosti nedávného vydání stejnojmenné 
knihy jsme si do klubu přizvali její autorku paní 
Pavlu Zemaníkovou z Ostravice. Dozvěděli jsme 
se, jak kniha vznikala, co v ní najdeme, kdo jsou 
spolupachatelé apod. Povídání doplnila krátká 
videa jak jinak než o Lysé.

oDPolEDNE Pro ŽENy
Hudbou, tancem a květinami jsme důstojně 
oslavili svátek žen. Oblíbený bard Vláďa Volek 
z Val. Meziříčí nás nešetřil a tím pádem se 
na „parketu“ pořád něco dělo, prostě jsme to 
rozbalili jako zamlada a radovali se ze života. 

FENoMÉN KrESlENÍ PravoU HEMISFÉroU
S interesantní tématikou nás ve své přednášce 
seznámila osoba nad jiné povolaná - známý malíř 
Alexander Mosio z F-M. Hlavním mottem bylo 
tvrzení, že se může naučit kreslit každý, pokud 

k tomuto zapojí pravou mozkovou hemisféru. 
Obsahem přednášky byl také nástin různých 
malířských technik a pomůcek. Závěrem 
vyplynula možnost realizace specifického kurzu 
na toto téma v případě zájmu.
Bližší informace případným zájemcům poskytnu 
telefonicky.

vĚJÍŘ BoŽENy NĚMCovÉ
S povídáním o tajuplném „rodokmenu“ a životě 
významné české spisovatelky mezi nás opět 
zavítala již „naše“ Olga Szymanská z F-M. 
Dozvěděli jsme se mj. informace o mnoha 
osobách, jež hrály různé role v nelehkém 
životě BN.     

Pár slov závěrem
Navzdory všemu nedobrému přeji čtenářům 
našeho zpravodaje smysluplné prožití Velikonoc 
a mnoho radosti z příchodu jara. A buďte zdrávi.
.

Petr Bernady

Pan Alexander Mosio o kreslení pravou hemisférou

Růže pro paní Pavlu Zemaníkovou

Charakteristický pohled paní Olgy 
Szymanské

Z oslavy svátku žen
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SlUNEČNÉ Jaro
a CHlaD vÁlKy

Jaro je tady a přišlo se vším, co 
k němu patří – s prvními kvítky, 
hřejivým sluníčkem, ptačím zpě-
vem… 

Do jarních slunečných dnů však dopadá stín a chlad vál-
ky. Naše země se od počátku válečného konfliktu snaží 
Ukrajině pomáhat. I naše škola se připojila k humani-
tární pomoci. Děti přinesly spousty potřebných věcí. od 
21. března  se stala našimi žáky skupina ukrajinských 
dětí.

Jsem mezi našimi dětmi denně a žasnu, jak rozumně 
situaci zvládají. Pořád jsou to neposední rarášci, smějí 
se, ustavičně štěbetají, běhají, ale taky bedlivě sledují, 
co se děje. 

tento školní rok je těžký. Musíme se vyrovnávat s dů-
sledky covidu, s vysokou nemocností, velkou zátěží byla 
hloubková inspekce a teď to válečné neštěstí. 

Den za dnem spolu s žáky zvládáme svoje povinnosti, 
radujeme se, pomáháme, kde je třeba a těšíme se, že 
bude líp. 

Jana Satinská

Slovo ŘEDItElKy

Krásné svátky, krásný čas, Velikonoce tu máme zas
Velikonoce jsou tra-
dičním svátkem, který 
rozhodně není na ústu-
pu. A nedomyslitelně 
jsou s ním spojeny také 
symboly jara v podobě 
roztomilých berán-
ků, slepiček, kuřátek 
a ušatých zajíčků. 
Atmosféru blížících 
Velikonoc si navodily 
i děti v keramickém 
kroužku vyráběním 
různých velikonočních 
dekorací. Všem šla 
práce dobře od rukou 
a výsledné výtvory 
byly velmi vydařené. 
Určitě se budou krásně 
vyjímat na slavnostně 
prostřeném stole, 
okenním parapetu nebo 
třeba na zahradě.

Petra Jurečková

KoMENSKÝ By CHvÁlIl!
Naše vedoucí vychovatelka, paní Martina Marková, srší nápady. o jeden svůj 
počin se podělila s odbornou veřejností v časopisu Řízení školy – Speciál pro 
družiny. Zajímá vás, čím zabodovala? text najdete na www.zsceladna.cz  
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Školáci řešili selského Klokana
Na jaře se probouzí příroda a pro nás učitele je to znamení, že se blíží klokan, vlastně Klokan. Hned 
v prvním poprázdninovém týdnu nakouknul i do hodin matematiky na prvním stupni. 

Žáci 2.-5. třídy soutěží v řešení netradič-
ních úloh v kategoriích Cvrček (2. a 3. třída) 
a Klokánek (4. a 5.třída). Zdá se vám, že 
by mohli mít třeťáci a páťáci výhodu oproti 
mladším dětem ze své kategorie? Není 
tomu tak, v Klokanovi jde spíše o důvtip, 
snahu, porozumění textu a ve velké míře 
i o selský rozum. Ze všeho, co se doposud 
naučili, mají poskládat řešení úloh, nad 
kterými se občas, byť jen na malou chvilič-
ku, musí zamyslet i učitel. 

Úlohy podobného typu pro ně však nejsou 
úplnou novinkou, protože je zařazujeme 
během celého školního roku jako doplněk 
ke klasickým „učebnicovým“ příkladům. 
A vůbec nejvíc se mi na Klokanovi líbí, že 
oproti jiným soutěžím zveřejňují zadání 
i výsledky na internetu a my můžeme 
z těchto zadání čerpat, jak je nám libo.

Klokan skáče také na druhém stupni a to 
v kategoriích Benjamín (6. a 7. třída) 
a Kadet (8. a 9. třída). Ač logické úlohy do 
hodin matematiky zařazujeme, jsou často 

vnímány jako obtížné. Shodli jsme se se 
žáky na tom, že „jsou divné“. A co to zna-
mená? Asi nejlepší odpovědí je, že zadání 

připadají žákům nejednoznačná. Nejde 
o to něco jednoduše sečíst nebo vynásobit. 
Postup je pokaždé jiný a „matematiku – 
rozumějte: počty“ je potřeba v textu najít. 
Někomu se to daří lépe, někomu hůře, ale 
v tom je krása těchto příkladů.

V březnu proběhla také soutěž Pangea, 
letos na téma Cestovatelské objevy a Hry. 
Tato soutěž probíhá na matematickou sou-
těž netradičně – je zadávána počítačem. 
Úlohy jsou ze společenskovědních 
a přírodovědných oborů. Velkou motivací 
této soutěže je to, že se finálové kolo 
společně s doprovodným programem 
a předáváním cen uskuteční opět v Nové 
budově Národního muzea v Praze. 
O výsledcích budeme informovat v příštím 
vydání – ještě nejsou známy.                                                                                         

JŽ

Zkusíte si to taky? Nabízíme jednu starší úlohu ze soutěže pro kategorii Klokánek (4. a 5. třída).

Kluci a holky se matematiky nebojí a neváhají se přihlásit do matematických soutěží

Pekelné soustředění při matematické soutěži Pangea
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Hurá do kniHovnY

Přestože nás jarní sluníčko láká do příro-
dy a děti k oblíbeným hrám, čas na četbu 
dobré knihy si jistě všichni rádi uděláme. 
Pestré možnosti výběru literatury rozma-
nitých žánrů nám nabízí naše čeladenská 
knihovna. 

A nejen to! Paní knihovnice Kosňovská ten-
tokrát pozvala všechny třeťáky a násled-
ně i čtvrťáky k návštěvě tohoto kulturního 
stánku. Nabídla nám skvělé pohoštění 
v podobě křížovek, kvízů, úkolů pro dvojice 
ale i skupiny. Seznámili jsme se s pohád-
kami lidovými a moderními, třídili pohádko-
vé předměty, vymýšleli příběh O kouzelné 
truhle. Dokonce jsme se dověděli spoustu 
nových informací o literatuře sci-fi a fan-
tasy. Také nás upoutala prohlídka nových 
knih. Zájemci mohli získat průkaz čtenáře. 

Tyto pravidelné návštěvy knihovny jsme si 
velmi oblíbili. Paní knihovnici za příjemně 
strávené dopoledne děkujeme a už dnes se 
těšíme na další návštěvu.

JJ, rZ

Předškoláci na výzvědách
Předškoláci z mateřských školek Beruška a Krteček navštívili 
nejmladší školáky ZŠ Čeladná. Jejich cílem bylo nakouknout, jak 
dnes již naši zkušení prvňáčci tráví čas ve školních lavicích. 

Se zájmem je sledovali, jak 
umí plynule číst, hravě počí-
tat a snadno rozkládat čísla. 
Na prvňáčcích bylo vidět, že 
se snaží a pracují ještě s vět-
ším zápalem než obvykle. 

Ani předškoláci však nezů-
stali pouze u pasivního kou-
kání a brzy se, za podpory 
celé třídy, pustili do počí-
tání teček a čtení písmen. 
Společně pak na interak-
tivní tabuli přiřazovali čísla 
k prvkům a třídili obrázky. 

Na závěr, za pomoci prv-
ňáčků, vypracovali svůj 
první školní pracovní list.

Celá třída, obohacená 
o předškoláky, si vedla skvě-
le a vysloužila si tak jedničku 
s hvězdičkou. Naši prvňáčci 
v průběhu hodiny několikrát 
svou mladší návštěvu oceni-
li a některým předškolákům 
se nechtělo školu opustit. 
My jen doufáme, že všem 
zúčastněným toto nadšení 
zůstane co nejdéle.

Také rodiče měli možnost 
k nám zavítat na Den ote-
vřených dveří. Zájemci si 
prohlédli školu, podívali se 
do výuky a při malém ob-
čerstvení si mohli popoví-
dat s paní ředitelkou Janou 
Satinskou a budoucí paní 
učitelkou 1. třídy.  Zápis do 
1. třídy proběhne 7. dubna. 
Věříme, že tento den bude 
pro všechny úspěšný.                                                                                            

JJ, rW

na HoubY
Jiří Kapsa

Když jsem šel z hub, ztratil jsem čip.
Nikdo ho nenašel, v tom je ten vtip.
Jak budu jíst? Budu stát před branou?
Ještě tam umrznu, to už je za hranou!

Příchody, odchody, všechno je na čip,
ten kdo to vymyslel, musel mít důvtip.
Zapomněl na jedno, až přijde blackout,
všechny ty systémy budou nám klekat.

Nikdo nic nezmůže, budeme plakat,
nespěchat, nevařit, na práci kakat.
A pak si vzpomenem, jak bylo fajně,
bez PC, bez drátů, stáli jsme v lajně.

Pryč je ten zlatý věk klidu a pohody,
teď jenom hárujem, všechno je naruby.
Neplačme, nezuřme, přežijme bídu,
zastaví atomky, budem zas v klidu.

Až vypnou proud a zdraží nám plyn,
po všech těch čipech zbude jen dým.
Klíče a píchačky, v jídelně lístky,
k obědu krupice z dřevěné misky.

Do práce na koni, domů pak pěšky,
aspoň nám neztuhnou v kolenou čéšky.
Do rukou motyky, netřeba fitka,
bez proudu budeme tencí, jak nitka.

Předškoláci přišli okouknout, jak to vypadá v první třídě...

... a hned si vyzkoušeli první úkoly
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jAK TO VIdíM já
(z hodiny slohu v V. třídě)

více než měsíc se všichni denně ocitáme ve víru informací o dění na Ukrajině. ve slohu měli žáci 
možnost napsat, jak situaci vnímají a jejich úkolem bylo poté, co dopíší, si svůj text přečíst a dát mu 
co nejpřiléhavější název/titulek.   Pak se mohli žáci rozhodnout, zda se o svoje názory a postřehy 
chtějí podělit se čtenáři Zpravodaje. většina se podělit chtěla. Následující věty napsaly jedenáctileté 
děti. Jsem na ně pyšná. 

válka na ukrajině
Válka na Ukrajině je hrozná věc. Ruský pre-
zident Putin plánoval invazi, která se stala 
realitou. Avšak odvážní Ukrajinci se snaží 
bránit svou zemi, což oceňuji. NATO zve-
řejnilo zprávu, že pokud Rusko zaútočí na 
nějakou zemi, která je v NATO, tak zaútočí 
na Rusko.  Ruská armáda zabíjí nevinné, 
a to ruský prezident říkal, že posílá přátel-
ské jednotky. Děti, které tam spokojeně žily, 
teď můžou umírat hladem a nedostatkem 
vody. K nám do školy přišli Ukrajinci a my 
máme za úkol se k nim chovat hezky.
Naše země jim poslala spacáky, plínky, jíd-
lo… Je toho moc, čeho bychom si teď měli 
vážit. Já si myslím, že tato válka je špatná 
věc, a že lidé umírají zbytečně… 

JK

už mě to nebaví
Už mě to štve, že je všude jenom válka. 
V novinách, v televizi, v mobilu, no prostě 
všude. Všichni se o tom baví a každý si 
myslí něco jiného, ale skoro všichni podpo-
rují Ukrajinu tím, že dělají koncerty, dávají 
Ukrajincům práci, bydlení, peníze na jídlo 
a mnoho dalších věcí. Někteří lidé toho ale 
zneužívají. Myslím si, že Putin chce, aby se 
na Ukrajině všichni pozabíjeli a aby získal 
další území. Nejlepší by bylo, kdyby si to 
vyřídili jenom prezidenti. Doufejme, že nás 
to taky nezasáhne. Musí to být hrozné 
s pomyšlením na to, že usneš a nemusíš 
se probudit. Nedovedu si to představit. Asi 
jsem se narodila v blbém období. Nejdřív 
covid, potom válka, co přijde ještě?! 
 tF

Útěk

…U nás ve škole jsou Ukrajinci, protože 
utekli ze svých domovů do jiných států. Nu 
a vybrali si i Česko. Utekli, protože v jejich 
rodném státu je válka. A proč? No je to tak, 
že ruský prezident chtěl Ukrajinu. A proč, 
když už tak má obří stát? Protože mu to po-
řád není dost. Ale proč mu není stále dost 
toho, co má? No, je to takhle: Ukrajina byla 
kdysi s Ruskem. A teď ji chce Rusko zpátky. 
Kvůli tomu vypukla válka. A teď Rusko válčí 
s Ukrajinou, s nevinnými lidmi, kteří nic 
neudělali. Vybuchují jim domovy a nemají 
kde bydlet. Já bych prosila MÍR!

tv

ať už to skončí!
Všude ve zprávách se furt mluví o válce. 
Je mi líto všech Ukrajinců, co utíkají před 
válkou a ztratili domov. Chtěl bych jim 
pomoct. Hodně lidí chodí do války, aby 
pomohli. Do školy k nám chodí Ukrajinci, 
protože se jim podařilo utéct z Ukrajiny. 
Vím, že stovky Ukrajinců teď čekají na 
hranicích a doufají, že před válkou utečou. 
Každý člověk by měl pomoct. Aspoň trochu. 
Pomozte  Ukrajincům ještě teď. Chci, aby to 
už skončilo.

aB

vrazi

Válka je celkově strašná. Občas ji podnítí 
obyvatelé, a občas jsou to hádky vysoce 
postavených. Ale proč? Z jakého důvo-
du se vždycky najde někdo, kdo ji zaviní? 
Proč jsme se nepustili svých primitivních 
kořenů? 
Když si to přeberete, je to jako hádka 
malých dětí, které díky jakékoli pitomosti 
začnou jedno po druhém házet všechno, 
co jim přijde pod ruku a když se někdo 

dostane moc blízko, je poměrně možné, že 
ho něco trefí.
Je neuvěřitelné, že se to děje i teď. A zase 
jsou oběti i civilisté. Představte si, že 
sousedi zahynou kvůli tomu, že jim u domu 
vybouchla raketa. Ale proč? Zase hádka 
vysoce postavených? Proč si neuvědomují 
nebo nechtějí uvědomit, že mají na rukou 
krev? Je až směšné, že vojáci zase bojují 
v zákopech jako v první světové. A i tak 
nepřestanou a než se usmíří, budou se obě 
země topit v krvi. Opravdu je tohle nutné? 
A pokud ne, proč s tím nikdo nic neudělá? 
Proč většina pouze nečinně přihlíží?

aN

invaze na ukrajině
Zajímá mě  válečná historie, ale nikdy jsem 
si nepředstavoval, že nějaká válka bude 
právě teď. Putin říkal, že na Ukrajinu pošle 
přátelské jednotky, ale Rusi tam vedou 
invazi a bombardujou města. Většina lidí  
kvůli tohodle odjíždí do zahraničí. Hodně 
statečných lidí zůstává na Ukrajině a bojuje 
za svou zemi.

xxx

zabít toHo … !
Myslím si, že je to strašné, když vám do 
města (vesnice) spadne bomba, rozbije 
vám celý byt a zabije polovinu rodiny. Tohle 
je podle mě naprosto strašné, a proto 
by podle mě měl … zemřít. Když si to tak 
vezmu, tak si nedokážu představit, že bych 
musela jet někde na západ do Německa, 
kde bych chodila do nějaké školy, kde bych 
nikomu nerozuměla ani slovo a nikoho tam 
neznala. Já být v kůži těch Ukrajinců, tak 
bych to silně nedávala.
Bojím se jenom jedné věci – že válka dorazí 
k nám…

xxx

proč válka?
…Každý den večer v televizi běží válka, vál-
ka a zase válka. Nikdy by mě nenapadlo, že 
po nějakých 70 letech bude válka. Ukrajinci 
kvůli ní utíkají sem do České republiky, 
Polska atd. Je to jakoby Poláci řekli, že od 
teď budeme taky Poláci, ale my jim na to 
odpovíme tak, že nebudeme Poláci, ale 
Češi. Polsku se to nebude líbit a řekne, že 
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pokud nebudeme souhlasit, tak proti nám 
nastavějí tanky a je to. Začne válka… 

lW

můj názor

Určitě už všichni víme o válce. 
Co si o tom myslím?
Většina z nás nesnáší Rusko, protože proti 
Ukrajině vede válku. Jenže si taky většina 
z nás neuvědomuje, že za to nemůže celé 
Rusko, protože většina Rusů válku nevyža-
dovala.

Co si přeju?
Já si přeju jen dvě věci. Mír a svobodu!
Jak vidím názory ostatních?
Pořád se o válce všude mluví a pokaždé 
slyším jiný názor. 

lM

bez titulku
Na škole visí ukrajinská vlajka. Proč? 
Ukrajina nyní zažívá velice těžké období. 
Asi všichni víme, o co jde. Naše rodina 
přispívá na humanitární pomoc… Nechtěla 
bych do nové země, do nové školy a čekat, 
až mi někdo něco dá. V této pozici se u nás 
nacházejí lidé z Ukrajiny…

xxx

tHe 3rd W. W. 
Ukrajinci potřebují pomoc. Pokud někdo 
zakročí nebo na druhou stranu nezakročí, 
mohla by být 3. světová válka… Musíme 
Ukrajině pomoct. Pošlete na charitu, co 
můžete. Od peněz až po zásoby. 

xxx 

…a jeHo sebranka

Já jsem si myslela, že za můj celičký život 
nebude ani jedna válka, ale v roce 2022 
začalo Rusko a Ukrajina proti sobě válčit. 
Válku zahájil ten, koho od té doby nená-
vidím. Nestačí mu to, co má, že se nestydí...

tS

Připravila Jana Satinská

Kdo měl zájem, mohl vyjádřit svou podporu

...a zájem byl

Žáci a přátelé 
naší školy 
podpořili 
humanitární 
sbírku, kterou 
vyhlásila obec 
Čeladná

téma Ukrajina se probírá i u nás ve škole

aktuální fotoreportáž:

„mobilové“ děti 
nejsou lhostejné
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školní poradenské pracoviště

Naše děti a elektronika: 
jak se mění jejich zdraví a psychika
Pravděpodobně tušíte, že čas, který vaše dítě stráví před obrazovkou, monitorem nebo displejem, 
není moc zdravý. Možná však zcela nevíte, jaký dopad mají tyto výdobytky doby na dorůstající populaci, 
na její zdraví a dokonce i mentální schopnosti. a možná se utěšujete tím, že vaše dítě přece nestráví 
ve virtuálním světě tolik času a jde zkrátka jen o normální součást života v jednadvacátém století, 
zejména patříte-li k té části populace, kterou již tento fenomén také zasáhl.

Odborný svět se studiem nejrůznějších 
škodlivých návyků a závislostí zabývá již 
dlouho a potřeba být v neustálém kontaktu 
s digitální a komunikační technikou se mezi 
ně zařadila velmi rychle po svém masovém 
rozšíření. Rčení „co se v mládí naučíš…“ 
stále platí, bohužel zde však se všemi 
zápornými důsledky. Přinášíme vám 
stručný přehled nejnovějších poznatků, 
k nimž vědci ohledně vlivu elektroniky 
na děti a mládež dospěli.

Závislí teenageři
Ohledně toho, kdy by děti měly dostat svůj 
první mobil nebo jak by mělo být regulován 
čas, který stráví s elektronikou, nemají jas-
no ani odborníci. Nicméně podle American 
Academy of Pediatric by děti mladší dvou 
let měly trávit před obrazovkami, displeji 
a monitory jen naprosté minimum času. 
Jenže celá polovina teenagerů přiznává, 
že je na svém mobilním telefonu závislá. 
Téměř osmdesát procent si kontroluje 
mobil minimálně jednou za hodinu a skoro 
tři čtvrtiny dospívajících cítí potřebu na 
doručenou zprávu odpovědět okamžitě.

Poškozený mozek a nižší IQ (!)
Pro rodiče, jejichž děti používají chytré 
telefony, počítače či tablety víc než sedm 
hodin denně, mají vědci extrémně špatnou 
zprávu. Rozsáhlý výzkum z loňského roku, 
kterého se zúčastnilo víc než jedenáct tisíc 
dětí ve věku devět a deset let, ukázal, že 
takto intenzivní používání elektroniky mění 
strukturu dětského mozku, snižuje IQ, zhor-
šuje paměť a kognitivní funkce. Nicméně 
zhoršení paměti a verbálních schopností se 
objevilo už u těch dětí, které na tabletu či 
chytrém telefonu tráví denně dvě hodiny.

K velmi zajímavým závěrům ohledně 
vlivu rodičů na to, jak jejich děti používají 

elektroniku, dospěl výzkum, jehož výsledky 
byly zveřejněné před několika dny. Jeho 
autoři upozorňují, že povolovat elektroniku 
jako odměnu (případně zakazovat mu ji jako 
trest) je zcela kontraproduktivní. Zjistili 
totiž, že děti těch rodičů, kteří se takto cho-
vají, tráví před obrazovkami, monitory 
a displeji mnohem víc času než ostatní. 

Je to podobné, jako když dáváte dětem 
sladkosti za odměnu. Čím více sní sladkos-
tí, tím méně se do nich vejde mrkve. 
A pokud mají čas strávený u telefonu, tab-
letu, počítače nebo televize za odměnu, je 
to pro ně tím atraktivnější.

Deprese a obezita
Teenageři, kteří tráví s telefonem, tabletem 
nebo počítačem víc než pět hodin denně, 
mají o jednasedmdesát procent větší prav-
děpodobnost, že budou ohroženi depresí, 
úzkostnými poruchami či se u nich objeví 
sebevražedné tendence. 

Už po hodině strávené před obrazovkou či 
displejem klesá u dětí sebekontrola, emoční 
stabilita i otevřenost k novým podnětům 
a naopak se zvyšuje riziko úzkostí a deprese.

Celkem logický je potom závěr, ke které-
mu výzkum dospěl  již v roce 2016. Znovu 
potvrdil, že děti a dospívající, kteří tráví 
mnoho času s elektronikou, mají mnohem 
větší riziko obezity. Protože při surfování po 
internetu, hraní her a sledování televize po-
píjejí spoustu slazených nápojů a konzumují 
sladkosti a fast food, pravděpodobnost, že 
se budou potýkat s nadváhou nebo obezitou, 
je větší o celých třiačtyřicet procent.

Negativ a rizik je tedy celá řada. Nechceme 
nikoho zbytečně strašit, ale jako vždy je 
třeba zvážit všechna pro a proti a hledat 
vhodný způsob, jak děti ochránit před ne-
žádoucími dopady moderních technologií. 
Také my se touto problematikou neustále 
zabýváme a jistě víte, že náš Školní řád po-
užívání mobilů a podobných zařízení během 
výuky zakazuje. U některých žáků již tako-
véto původně občasné porušování pravidel 
přerůstá v opravdovou závislost, se všemi 
typickými projevy, a vyvolává neustálé 
konflikty s pedagogy, kteří jsou povinování 
na dodržování pravidel striktně dbát.
V zájmu pořádku, předcházení nebezpeč-
ných precedentů a v neposlední řadě 
v zájmu zdraví našich žáků.

Zem, Moh, Kap
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dobrý sluha, špatný pán
Mí kolegové se rozepsali o závislosti dětí na moderních technologiích a já bych chtěla v tomto článku 
alespoň trochu vylepšit obraz tabletů.

Je to už mnoho let, kdy se ZŠ Čeladná stala jednou z prvních škol, 
které měly počítačovou učebnu, v níž mělo každé dítě svůj počí-
tač. Zdá se to jako dávná minulost, ale v tehdejší době opravdu 
bývalo zvykem, že jeden přístroj sdíleli dva či tři žáci. Čím víc bylo 
nemocných spolužáků, tím více se děti těšily, že budou mít počítač 
jen pro sebe. 

Dnes ho mají…a k tomu ještě další a další vymoženosti, 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Zpravidla si vyberou tu nejsnazší cestu – 
zábavu v podobě her, tlachání na sítích a jiné aktivity, které mají se 
smysluplným využitím technologií pramálo společného. 

Mnohdy k tomuto sklouznou jen proto, že netuší, kde najít chyt-
rou zábavu. Tuto cestu jim máme ukazovat právě my, učitelé. I pro-
to škola využila nabídku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 
a zapojila se do projektu Rozvoj digitálních kompetencí pedagogic-
kých pracovníků základních škol v MSK, ze které jsme obdrželi 15 
žákovských iPadů a sérii školení na toto téma. V letošním školním 
roce jsme je začali využívat spolu s vzdělávacími aplikacemi 
a webovými stránkami s výukovým obsahem.

Dobře si pamatuju na to překvapení v dětských očích, když jsem 
jim poprvé v hodině tablety rozdala – vždyť jim co chvíli říkám, že 
nemají čučet do telefonu a najednou jim dám do ruky „většího brá-
chu“ mobilu?! Následovaly rozpaky z toho, že si nebudou moci hrát 
hry a bude se pracovat. Velmi rychle si i ti nejmenší osvojili práci 
s QR kódy, které využíváme na zadávání úkolů i testů. Koneckonců si 
i vy můžete vyzkoušet, jak vypadá písemka z převodů jednotek (kvíz 
bude přístupný cca jeden měsíc, stačí naskenovat QR kód u tohoto 
článku). Stejně jako žáci si i vy můžete okamžitě po ukončení testu 
projít všechny své odpovědi a porovnat je s těmi správnými.

I když využívání tabletů ve výuce stále roste, vždy budou jen 
doplňkem ke klasické metodě „tužka-papír“.

Barbora Dudková



26

Základní škola



27

reportáž

Student  jan Šik z Čeladné 
na výstavě expo Sciences Asia 2022 v dubaji
 

od 21. do 25. 2. proběhla v Dubaji mezinárodní výstava Expo Scinces asia zabývající se studentskými 
projekty v různých oblastech vědy. Možnost prezentace České republiky zde měli pod záštitou asociace 
malých debrujárů studenti gymnázia Cihelní ve Frýdku-Místku Jan Šik a Marek Matyskewicz. Se svým 
projektem Water in action, který se zabýval fyzikálními vlastnostmi vody (drobnými pokusy), ale 
hlavně sběrem dat o jejím šetření a využití dešťové vody, abychom si uvědomili cennost této kapaliny. 
Jako hlavní zdroj informací k projektu sloužil statistický průzkum od studentů z našeho regionu.
 
Na výstavišti panovala dobrá atmosféra 
a my jsme měli možnost prohlédnout si 
stánky ostatních studentů z celého světa, 
rozšířit si znalosti z jiných oborů a získat 
nové kontakty. V rámci kulturního večera 
proběhlo představení jednotlivých zemí, 
ve kterých představili svou jedinečnou 
kulturu. Společně s dalšími debrujáry jsme 
zatančili polku na píseň Škoda lásky.
 
Během světové výstavy jsme také měli 
možnost podívat se na unikátní místa, 
například na nejvyšší budovu světa Buir 
Khalifu, velké Expo 2020 v Dubaji, The 
Dubai Frame, vyhlídku na palmový ostrov 
(The View at the Palm) nebo také historic-
kou část dříve malého města proslulého 
sběrem perel.
 
Možnost zúčastnit se výstavy byla velkým 
přínosem k dalšímu studiu, ale také skvělý 
zážitek při poznávání nových kultur, míst 
a vytváření nových kontaktů.
 
Chtěli bychom poděkovat obcím Čeladná 
a Dobrá, městu Frýdek-Místek, nadaci 
Nabla a Asociaci malých debrujárů s pre-

zidentem AMD MSR Liborem Lepíkem za 
finanční podporu a pomoc při realizování 
našeho projektu.

Jan Šik
čeladenský student 

frýdecko-místeckého gymnázia

Jan Šik (vpravo) s kamarádem Markem Matyskiewiczem

O prezentaci našich studentů byl na výstavě velký zájem Studenti s učitelem matematiky Liborem Lepíkem



Čáp a žabka 
na bále
Jaro se blíží a my jsme zvědaví, 
co se děje na statku a kolem 
něho. Na komín naší farmy 
přiletěl čáp Pepa a provázel nás 
celým týdnem. 

Zatančil si s žabkou a dětmi na bále. 
Pozorovali jsme v přírodě různé ptáky 
a poslouchali zvuky ptáků v lese. To máme 
výhodu, že bydlíme kousek od lesa, kde 
se vždy nějaký ptáček najde. Děti volaly: 
„Dívejte se, tam je Krakonošova Sojka.“ Ta 
byla krásná. A na tom komíně na náměstí: 
„Dívejte, na komíně je veliké čapí hnízdo.“ 
Také si ho ihned ve školce namalovaly 
a vystavěly mu veliký komín, aby se mu 
dobře bydlelo. 

traktor frk, frk na silnici, 
jede frk, frk k oranici
K čemu mají farmáři pole a co se s ním 
děje, tak i to jsme se snažili přiblížit dětem. 
Povídali jsme si o orbě pole, proč se musí 
pole zorat – aby se poté mohly zasadit 
různé plodiny. Děti vyprávěly o svých za-
hrádkách a o zahradničení s rodiči. Někteří 
sadí rajčata, někteří i brambory. A tak se 
všechny děti dozvěděly, že bez pole by to 
prostě nešlo. Začaly vnímat důležitost půdy 
jako naši obživy. Vyřádili jsme se pohybově, 
když děti ztvárnily traktor, který orá půdu, 
a musely u toho zvládat i prostorovou ori-
entaci. Zasadili jsme si společně semínka, 
abychom viděli proces růstu, proces života. 
Určili jsme si zahradníky a všichni se 
o semínka krásně starali.

tip tip kdo to je, tip tip co to je, 
to kuřátko ve vajíčku

Na farmě se nám vylíhla kuřátka. A kdo se 
o ně jako vzorná máma stará? Naše slepička 
Jaruška. Celý další týden jsme si povídali 
o slepicích a kohoutech – jaký význam mají 
pro nás, kde je jejích obydlí, čím se živí, jak  
si z vajíček můžeme udělat různé dobroty. 
Naučili jsme se písničku Na našem dvoře 
všechno to krákoře. Tu jsme si ztvárnili pohy-
bově i s pomocí orffových nástrojů. 

Další den nás čekala exkurze do kurníku. 
Děti viděly, jaké krmivo zobou slepice, kde 

snášejí vajíčka a odpočívají na svých bidýl-
kách. Viděli jsme ukázku domácího drtiče, 
na kterém se drtí kosti a suché pečivo pro 
slepice. Ten se dětem líbil a lákaly slepice 
na rozdrobený rohlík. Slepičky přilákaly, 
ale kohout nebyl moc nadšený a raději se 
šel schovat pod traktor. Výlet se dětem 
moc líbil, reakce na něj byly pozitivní. Děti 
by si jej nejraději zopakovaly. Sluníčko nám 
svítilo na cestu a dobrá nálada nám ne-
scházela. A tak se těšíme, že nás takových 
slunečných dnů bude čekat víc a víc. 

aneta Profotová, třída Květinka

28

MŠ Krtečkova

Děti z obou školek při vynášení Morenytraktoristé Maty, adélka, Maty a ostatní děti z Květinky

„Exkurze“ dětí z Květinky v kurníku
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Péťa a jeho sýkora koňadra

Klárinka, Evička, Martínek, Gabinek a Péťa u slepiček

„Exkurze“ dětí z Květinky v kurníku

zápis do mateřské školY čeladná
ÚTERÝ 10. 5. 2022

13:00 – 16:00 hodin

oBČaNSKÝ PrŮKaZ ZÁKoNNÉHo ZÁStUPCE a roDNÝ lISt DÍtĚtE S SEBoU!

MŠ Krtečkova

adélka a čáp na komíně

Děti z Květinky pozorují drcení rohlíků



MŠ Krtečkova

Za kamna jsme v březnu nevlezli...  
Naopak jsme začali sportovně, lyžařským výcvikem v areálu Bílá. Naši lyžaři zvládli 
všichni malou pomu, kopec sjet obloučky a zastavit, občas svérázným způsobem. Závěr 
výcviku byl slavnostní, na většinu dětí se přišli podívat i jejich rodiče. odměnou za 
sportovní výkon byla medaile pro všechny a láhev dětského šampusu.
Lyžovat nebyli všichni, jen větší polovina. Ti, 
co zůstali ve školce, se zaměřili na zimní 
sporty a hokej si zahráli alespoň s míčkem. 

Protože byly předchozí týdny velmi aktivní, 
rozhodli jsme se pro pohádku. A zvítězila čes-
ká klasika: Hrnečku,vař! Ale neprobíhalo to 
jen v duchu rozhovorů nebo poslechu (to sa-
mozřejmě také), děti měly v nabídce spoustu 
zajímavých činností. Různými způsoby tvo-
řily hrníčky, uvařili jsme si krupicovou kaši 
s máslem, čokoládou a oříšky. Nechyběl 
také opravdový „kouzelný hrneček“. Kaše 
jím vyrobená byla sice jen na dívání, ale ne-
stačili jsme říct ani „hrnečku,dost!“ (Pokud 
chcete kouzlo vyzkoušet doma, tak dejte do 
hrnečku trochu jaru s jedlou sodou a zalijte 
vše octem. Je to fofr, určitě si hrnek něčím 
podložte.) V závěru našeho pohádkového týd-
ne si děti zahrály divadlo. Protože pohádku 
už i samy dokázaly vyprávět, vžít se do role 

herců už bylo jednoduché a potlesk diváků na 
konci představení určitě nechyběl.

O jarních prázdninách si většina dětí ze 
školky užívala volno na horách nebo u ba-
bičky a tak různě. Název prázdnin byl před-
zvěstí jara v pravém slova smyslu. Další 
pondělí byl opravdu nádherný, slunečný, 
jen ještě trochu chladný první jarní den. 
Celá Krtečkova školka a s námi také školka 
Čeladenská beruška jsme vynesli Morenu. 
Za zvuků rytmických nástrojů a říkanek, 
např. „Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě 
vezmu bič...“ jsme společně prošli přes če-
ladenské náměstí a zamířili k řece, ve které 
jsme zapálenou Morenu utopili a poslali po 
vodě od nás pryč...

Milí předškoláci, blíží se zápis!
A tak si opakujeme všechno, co sice pro-
cvičujeme v různých tématických celcích 

během celého školního roku, ale opaková-
ní je matkou moudrosti – barvy, rozlišování 
tvarů, jméno, bydliště, protiklady, počítání, 
vyprávění děje, poznávání písmen, rozklad 
na slabiky a mnoho dalšího. Probouzející 
se příroda nám v tom pomáhá např. prvními 
jarními květinami. Aby ti naši nejstarší vě-
děli, kam po prázdninách půjdou, navštívili 
jsme první třídu základní školy, kde se děti 
na chvíli proměnily na školáky. 

S jarem se také můžeme těšit na krásné 
velikonoční svátky. A tak přejeme, abychom 
je všichni prožili šťastně, v klidu a míru. 
Ten hlavně přejeme lidem z Ukrajiny, aby 
se mohli brzy vrátit do svých domovů a žít 
zase normální život bez války, který v dnešní 
době považujeme za samozřejmý.

Ivana Chýlková
třída Žabička
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MŠ Krtečkova

Žádné obavy, to zvládneme s úsměvem!

Kája s Davidem: kdo bude rychlejší? tomáš: Já chci ještě jednou!

Kája, nový žák lyžařské školy

Šikovné byly i holky: lyžařka Josefínka

Ještě chvilka čekání v šatně a jde se lyžovat
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MŠ Čeladenská beruška

Letem světem celým světem
v březnu jsme v naší školce cestovali napříč všemi 
kontinenty. 

Začali jsme v Asii, kde jsme zjistili, 
jaké jídlo jedí v Číně či Japonsku, jak 
se oblékají Indky nebo jak se jmenu-
je největší budova světa v Dubaji. 

Z Asie jsme odcestovali do Afriky, 
kde jsme prozkoumávali pyramidy 
a život egyptských faraónů. Ameriku 
poznávaly děti prostřednictvím 
aktivit, které byly zaměřené na život 
indiánů a kovbojů. 

O jarních prázdninách děti nezahá-
lely a povídaly si o Austrálii. Celé 
putování jsme ukončili v Evropě, kte-
rá dětem byla nejbližší. Věděly, kde 
se peče nejlepší pizza, kde vládne 
královna, či kde stojí Eiffelova věž. 

A jak se jim při práci dařilo, můžete 
vidět na fotografiích.

Kamila Kemrová

Filipek s oliverkem rýžují zlato lesanka ochutnává čínské nudle hůlkami
Matoušek postavil z kostek indiánské teepee 
s bitevním polem

africké muzicírování vyrábíme egyptský náhrdelník

Julinka jako vietnamka
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MŠ Čeladenská beruška

Recyklací oblečení k pomoci dětem
tradiční bazárek, který probíhá v naší MŠ 2x ročně, vždy na jaře a na podzim je 
v posledních dvou letech trochu jiný. Nikdy nevíme do poslední chvíle, zda a za 
jakých podmínek nám různá opatření dovolí ho uskutečnit. Zrušit jsme ho museli 
ale zatím jen jednou. 

Letošní jarní bazárek byl přece jen jiný. 
Těsně před začátkem jsme učinili rozhod-
nutí, že tentokrát výtěžek nebude použit 
pro děti z naší MŠ, ale použijeme ho pro 
ukrajinské děti, kterým alespoň trochu 
zpříjemníme nelehkou situaci. 

Zapojili jsme se do projektu „krabice od 
srdce“ a ve spolupráci s místním hračkář-
stvím a paní Kopeckou jsme naplnili 

celkem 9 krabic od bot věcmi, které děti 
potěší.  Bylo to možná poprvé, co jsme 
nějakou takovou akci podnikli zcela bez dětí 
a bez jejich pomoci a diskuse. Je to proto, 
že děti sice situaci okolo války vnímají, ale 
chceme, aby školka pro ně byla bezpečným 
prostředím, kde si užívají šťastné dětství. 

I přesto, že byl bazárek slabší než v před-
chozích letech, jak na straně prodávajících, 

tak kupujících, povedlo se udělat radost 
devíti ukrajinským dětem, které musely 
opustit své domovy. Proto děkujeme všem, 
kteří se bazárku zúčastnili a přišli si k nám 
nakoupit.

Eva Wojnarová

tradiční bazárek ve školce... ...přinesl alespoň malou radost pro ukrajinské děti

Pytlomat se vrací
Každým rokem pořádáme úklidovou akci, při které procházíme prostředím 
Čeladné a společně s dětmi a rodiči uklízíme, co do přírody nepatří. 

Letos jsme se zaměřili na údržbu a úklid 
naší školní zahrady, která to po zimě 
opravdu potřebuje. Je nám trochu líto, že 
nevyrazíme do čeladenských lesíků za 
úklidem společně, a tak jsme se rozhodli 
zopakovat loňskou úklidovou výzvu a na 
plot školky umístit PYTLOMAT. 

Po celý měsíc duben si můžete vyzvednout 
pytle a rukavice z našeho PYTLOMATU 
a vyrazit za úklidem. Posbírejte vše, co do 
přírody nepatří, a vyhoďte to tam, kde to 
patří. Než odpad vytřídíte a vyhodíte do po-

pelnice, vyfoťte se s úlovkem, pošlete nám 
fotografii na ms@celadenskaberuska.cz 
a připište odhad, kolik kilogramů odpadu 
jste uklidili. 

Tomu, kdo nám pošle fotografii z úklidu 
s největším úlovkem odpadků, darujeme 
stylové triko. Když do aktivity zapojíte děti, 
naučíte je být všímavými k životnímu pro-
středí a pomůžete jim si uvědomit, že i malé 
skutky mají význam. A kromě toho budeme 
mít zase o něco krásnější Čeladnou.

Jana Bartošová Pytlomat na plotu školky



MŠ Čeladenská beruška

jak to chodí v první třídě
Zbývá už jen pár měsíců, kdy si předškoláci nasadí na záda aktovky a vyrazí vstříc nové životní etapě. 

Možná něco o škole ví od rodičů, sourozen-
ců nebo kamarádů, ale osobní zkušenost 
je nepřenosná. Díky pozvání do ZŠ Čeladná 
mohli naši předškoláci zažít na vlastní kůži, 
jak to v té velké škole chodí. 

Paní učitelka Weselowská spolu s paní 
asistentkou Oślizlok a prvňáčky připravila 

zážitkovou hodinu, při které mohli budoucí 
školáci nejen pozorovat, co už jejich starší 
kamarádi umí, ale i odpovídat na otázky 
paní učitelky, počítat, poznávat písmena, 
číslice a pracovat s interaktivní tabulí.

V jednu chvíli se prvňáčci proměnili 
v pomocníčky, kteří pomáhali předško-

lákům vyplnit 
pracovní list, který 
jim pak oznámkovali 
samými jedničkami. 
Věříme, že taková 
návštěva u dětí 
odbourala obavy 
z neznámého a do 
školy se budou těšit 
o to více.

Jana Bartošová

Před rokem byla rozálka ještě ve školce, 
teď pomáhá předškolákům při vyplňování 
pracovního listuDěti si vyzkoušely, jak pracují prvňáčci s interaktivní tabulí

Všichni předškoláci si odnesli pracovní list s velkou jedničkou
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MŠ Čeladenská beruška

Zimo, zimo, 
táhni pryč
Volaly děti z obou mateřských škol ve 
společném průvodu v čele s Morenou. Už 
se všichni těšíme na hřejivé sluníčko a vůni 
jara. A aby k nám zavítalo, vyhnali jsme 
paní zimu s pořádným rambajzem, když 
jsme šli přes centrum obce až k Čeladence. 
Tam jsme Moreně zapálili sukýnku a utopili 
ji. Morenu jsme vyrobili z pečiva, snad tedy 
poslouží i vodním živočichům. Nakonec 
jsme ozdobili líto pentličkami a odnesli si 
jej do školky, aby se k nám zima nechtěla 
vrátit. 

Jana Bartošová

 
 
 

KDO JSME: 
 Jsme státní mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec Čeladná, školné činí 700,- měsíčně 
 Jsme mateřská škola pracující v programu Začít spolu 
 Jsme zaměřeni na osobnostně sociální výchovu dětí 
 Jsme mateřská škola zapojená do mezinárodního programu Ekoškola 
 Jsme škola blízká přírodě, věnujeme se mimo jiné environmentální a polytechnické 

výchově a vzdělávání, předčtenářské a předmatematické gramotnosti 
NABÍZÍME: 
 Rodinnou atmosféru 
 Individuální přístup 
 Kvalitní přípravu pro vsup dětí do základního vzdělávání 
 Podnětné prostředí ve třídě i na zahradě 
 Další aktivity – kroužek keramiky, angličtiny, taneční pohybové průpravy, kurz plavání, 

lyžování, návštěvy solné jeskyně, kulturní a zábavné akce nejen pro děti 
 

Jestliže zvažujete docházku Vašeho dítěte do MŠ Čeladenská beruška, p.o., doporučujeme 
Vám přijít podívat se do MŠ třeba i s dítětem ještě před zápisem a seznámit s prostředím 
i prací s dětmi. Pro dohodnutí termínu návštěvy nás kontaktujte na tel. 777 364 188 
nebo na e-mailu ms@celadenskaberuska.cz 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 
do Mateřské školy Čeladenská beruška, příspěvková organizace bude probíhat 

10. 5. 2022 od 13:00 do 16:00 v budově MŠ 
 

Tohoto zápisu se dle zákona č. 67/2022 Sb. nemohou zúčastnit cizinci. V případě, že nebude po zápise dětí z ČR 
naplněna kapacita MŠ, vyhlásíme do 15. 7. 2022 další zápis pouze  pro cizince. Відповідно до Закону № 67/2022 
Зб. іноземці не можуть брати участь. У випадку, якщо після реєстрації дітей з Чеської Республіки місткість 
дитячого садка не буде заповнена, ми оголосимо ще одну реєстрацію лише для іноземців до 15 липня 
2022 року. 
 

Podrobné informace k zápisu a veškeré formuláře naleznete na www.celadenskaberuska.cz 
Pokud nemáte možnost tisku, vyzvedněte si formuláře v MŠ 
 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí obsahovat: 
- Vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
- Potvrzení registrujícího lékaře dítěte  
- Kopii rodného listu dítěte (nebo jeho originál k nahlédnutí při osobním předání žádosti) 
- Originál rodného listu dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů k nahlédnutí 

pro kontrolu uvedených údajů 

Čeladenská beruška, p.o., Čeladná 389, pro školní rok 2022/2023 
 
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

 

 

 

 

 

Na Vás a Vaše děti se těší 
tým zaměstnanců MŠ Čeladenská beruška 

 
 

Ej Morena, Morena, už bude utopena

Nesem, nesem Morenu, ej pěkně pristroje-
nu, musime ju nositi, už nemože choditi

Morenu jsme utopili, zimu vyhnali, pentlič-
kami ozdobili líto a jaro přišlo do vsi
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Historie

ZE vZPoMÍNEK JoSEFa KalUSE
Josef Kalus: 

Vzpomínky

Na učitelském ústavě v Příboře (IX)

V r. 1882 z jara pořádala se na ústavě oslava buď 
nějakého slavného předka z rodu habsburského 
nebo nějaký významný den z dějin Rakouska, 
dnes opravdu nevím si již vzpomenout, čí nebo 
čeho oslava. Sděloval nám to ve třídě učitel 
češtiny, prof. X. Na programě byly slavnostní 
řeči, recitace, zpěvy a hudební produkce. 

„Někteří z kandidátů přednesou oslavné 
básně“, referoval prof. X., „a z prvního ročníku 
vybral jsem Vás, Hajdušku, máte k tomu 
pěknou postavu, měkký, lahodný hlas, který 
pěkně při přednášení modulujete!“ (Byl to 

opravdu hoch krásného vzrůstu, výrazného, 
vždy zasněného obličeje, milý, dobrý, tichý, 
ale churavý na plíce a smrt zkosila ho ještě 
na ústavě anebo na počátku dráhy učitelské.) 
Hajdušek vstal a očekával svůj osud s tváří 
ne právě rozradovanou. „Je velikou chybou“, 
pokračoval prof., „že k takové památné události 
nemáme ani vhodné básně příležitostné.“ – „Je 
tu Kalus: ať on napíše něco!“ volali polohlasně 
někteří chovanci a ohlíželi se důvěřivě po mně. 
– „Kdybyste raději mlčeli a nepřáli mi takového 
nadělení!“ Šeptal jsem, zle a posupně se mrače. 

Památník josefa Kaluse

Prof. X. ničeho neslyšel anebo dělal, že ničeho 
neslyší, a mluvil zcela klidně dále: „V čítance 
je sice nějaká taková příležitostná báseň již 
od staršího spisovatele“, rozevřel čítanku, 
„na straně té a té, která nepřiléhá sice docela 
k našemu slavnostnímu aktu, ale když jiné rady 
a pomoci není, bude dobrá.“ – „Ať napíše něco 
Kalus“, zase ještě hučel přede mnou sedící 
přítel Němec. „Bratře, nekopej mi hrobu!“ 
krotil jsem ho a popotahoval za kabát. Prof. 
X. však již dokončoval své poslání: „Do tří dnů 
doufám, Hajdušku, že se označené vám básni 
dobře nazpaměť naučíte a pěkným vzletným 
přednesem neuděláte hanby I. ročníku. Pozejtří 
v pátek vás vyzkouším.“ Když bylo po hodině, 
pustil jsem se do svých kolegů, co že mi to 
chtěli spískat, když mne navrhovali, abych 
psal příležitostnou báseň. „A či bys to nebyl 
doved?“ „Možná, že ano, možná, že ne, něco 
takového, bratři, není vyznamenáním ani slastí, 
ale pravou torturou pro spisovatele. A konečně 
mi, přátelé milí, leda škodíte, poukazujete-li na 
mne jako básníka a takřka mne vnucujete panu 
profesorovi, co si o mně pomyslí? Ví tak dobře 
o mně jako vy, ale nedá si přece diktovati vámi!“ 
ukončili jsme debatu, protože již vstupoval St., 
profesor přírodopisu.

Po pozejtří v přestávce před hodinou 
češtiny přijde ke mně kolega Hajdušek a jako 
mimochodem se ptá, co pravím na báseň, 
které se měl na dnešek naučiti. „Co bych pravil. 
Jenom to, co již řekl prof. X., že vhodná není, ale 
když není jiné na vybranou, nutno se spokojiti 
s takou, jaká po ruce je, nezbývá, milý 
bracháčku, nic jiného, nežli vyvolené básničce 
se naučit.“ – „Mně se pranic nelíbí a nemám do 
ní ani za mák chuti.“ – „Příteli, to je tvoje věc 
a tu si vyřiď s panem profesorem sám!“ 
S takovou jsme se rozešli. Po zvonění vstoupil 
profesor X. hned do třídy a kandidáta Cibulku, 
který chvatně s tabule utíral jakousi podezřelou 
kresbu, štípl žertovnými slovy, že ho vidí věčně 
se točiti kolem tabule jako kuchařku u plotny 
a pak počal přednášeti nějakou lekci. Před 
ukončením hodiny vyvolal Hajduška, který 
seděl úplně vpředu, aby přednesl žádanou 
báseň a přede všemi dnes ukázal a osvědčil své 
recitační umění.
(pokračování příště)

Připravila: Zuzana Bajgarová
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Křížovka o ceny



38

Historie

ZNAMeNITí LéKAřI V ČeSKýCH ZeMíCH (17)

Patočkovi a Mayovi – dvě úžasné rodiny 
rodina filozofa a prvního mluvčího Charty 77 Jana Patočky je tak 
trochu historicky spjata s rodinou MUDr. Jana Maye, zakladatele 
čeladenských lázní. Jan May byl původem rodák z turnova, jeho 
rodina byla v tomto městě velmi vážená. Mayovi se zabývali 
broušením drahých kamenů a obchodem s nimi. Počátkem 
20. století obchodovala firma i na australských a amerických trzích.

V roce 1904 se do Turnova přistěhovala rodina 
středoškolského profesora, klasického 
filologa Josefa Patočky (1869-1951). 
Manželka Josefa Patočky Františka, rozená 
Procházková, byla svého času operní sólistkou 
Budilovy plzeňské divadelní společnosti 
a do Turnova přišli již s prvorozeným synem 
Josefem. Tatínek Josef Patočka vystřídal 
předtím šest učitelských štací a ne vždy 
vycházel dobře se svými nadřízenými. Měl, jako 
student profesora T. G. Masaryka (1850-1937) 
a profesora Otakara Hostinského (1847-1910), 
poněkud odvážnější názory na rozvoj českého 
školství. Nakonec však, jako to již někdy bývá, 
ho jmenovali v Turnově okresním školním 
inspektorem. A teď, si poraď, říkali si možná. 
První, kdo jeho rodině podal pomocnou ruku, 
byl majitel brusírny drahokamů a obchodu 
s drahými kameny, starší bratr MUDr. Jana 
Maye Josef May (1857-1912), a nabídl jim velice 
slušný byt ve svém domě. A s jejich začátky 
v místě pomohla i jejich sestra Marie Mayová, 
provdaná Matějková. Jejím manželem byl totiž 
okresní hejtman v Turnově, Tomáš Matějka.  

Do PraHy
Byl to pro Patočkovy konečně dobrý start. 
Sedm let zde bydleli a narodili se jim tu 
postupně další tři kluci. František (1904-
1985), Jan (1907-1997) a Cyril (1909-1982). 
Josef Patočka měl úspěch a byl v roce 1911 
jmenován ředitelem Učitelského ústavu 
v Poličce. Zdejší zatuchlé poměry se snažil 
provětrat různými reformami, avšak ouha 
– na stranu „protestujícího učitelského 
sboru“ se přidal i zemský inspektor. A tak 
se Patočkovi, po několika letech marných 
bojů, přestěhovali do Prahy na Královské 
Vinohrady. A všichni nejmladší tři kluci 
absolvovali Vinohradské reálné gymnázium 
ve Slovenské ulici. A dýchali další léta stejný 
vzduch s nedaleko ordinujícím doktorem 
Janem Mayem (v Mikulandské ulici), který 
se po smrti nejmladšího syna Oldříška vrátil 
z Čeladné a z Mariánských Hor zpět do Prahy. 
Jaká neuvěřitelná spojení mezi komunitami 
vynikajících osobností.  

tŘI BratŘI
Nejstarší Josef  byl výborný 
prvorepublikový soudce. František Patočka 
se stal vynikajícím lékařem imunologem 
a zakladatelem moderní české bakteriologie 
a virologie. Nejmladší Cyril Patočka byl 
oblíbeným profesorem na Českém vysokém 
technickém učení v Praze a Jana Patočku 
známe jako jednoho z nejlepších českých 
filozofů a neohroženého bojovníka za 
svobodu a demokracii (jeden ze tří prvních 
mluvčích Charty 77).

Klasický filolog, znalec estetiky, literatury 
a umění Josef Patočka vychovával své syny 
mimo jiné i v  lásce k řeckým dějinám. V mládí 
se totiž dokonce zúčastnil archeologické 
expedice s německým architektem 
a archeologem Wilhelmem Dörpfeldem 
(1853-1940) v řeckém Tíryntu (mykénská 
kultura), který byl také spolupracovníkem 
Johana Ludwiga Heinricha Schliemanna 
(1822-1890). Josef Patočka byl mimo jiné 
i redaktorem první české esteticko výchovné 
revue „Za uměleckou výchovu“. 

„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

František Patočka
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PoSlÁNÍ: MEDICÍNa
František Patočka si vybral jako své poslání 
medicínu. Na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy promoval v roce 1928, když již 
při studiu získával základní biologickou 
orientaci jako demonstrátor v Biologickém 
ústavu profesora Vladislava Růžičky (1870-
1934), který ústav v podstatě v roce 1911 
založil (oficiálně od 1917). Hned po promoci 
nastoupil jako asistent v  Bakteriologicko-
sérologickém ústavu Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy. Již tehdy se výrazně 
projevil jeho nadšený a vysoce odborný 
zájem o mikrobiologii. V roce 1929 
absolvoval kurz alergických chorob vedený 
prof. Louwenem v Holandsku. V letech 1930-
1931 absolvoval stáž na Pasteurově institutu 
v Paříži, kde mu byli učiteli profesoři Lepine, 
Dujarric de la Riviere, Dujardin-Beaumetz 
a další.  V roce 1932 absolvoval krátkou stáž 
v Bruselu u profesora Bordeta. Tři roky 
po návratu z Paříže se habilitoval a v roce 
1946 byl jmenován profesorem (se zpětnou 
platností od roku 1939) a také přednostou 
Ústavu lékařské mikrobiologie a imunologie 
Fakulty všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy, kteroužto funkci zastával až do 
roku 1976. 

ŠaNCE
Hned po promoci se Františku Patočkovi 
nemohlo dostat lepší šance. Bakteriologický 
ústav od roku 1919 vedl profesor 
MUDr. Ivan Honl (1866-1936), tehdy již 
významný bakteriolog a bojovník proti 
tuberkulóze, který v roce 1899 spoluzakládal 
institut pro léčbu tuberkolózy. Předmětem 
jeho výzkumů byla antibiotika. Izoloval 
produkt Bacterium pyocyaneum, který 
byl až do objevu penicilinu používán jako 
lék pod názvem Anginol. Ivan Honl se 
habilitoval již v roce 1898 pod vedením 
profesora MUDr. Jaroslava Hlavy (1855-
1924), ředitele Českého ústavu patologické 
anatomie. Hlava byl jedním z prvních našich 
průkopníků bakteriologie.

Ještě jako medik publikoval František 
Patočka svoji první práci, v níž popsal 
novou metodu přípravy standardů při 
měření zákalů. Další jeho práce se již věnují 
mikrobiologii a virologii. Jeho habilitační 
práce se týkala antagonismu bakteriální 
povahy, další práce se týkaly klostridií a také 
anaerobních bakterií. V souvislosti s nimi 
zavedl do praxe novou metodu hemokultivace 
(použita známá Patočkova nádobka). 
A konečně v roce 1941 vyšlo několik jeho prací 
týkajících se experimentů s virem chřipky. 

lIKvIDaCE EPIDEMIE v tErEZÍNĚ
Vědeckou činnost Patočkovu přerušila 
druhá světová válka. On sám se podílel 
na protifašistickém odboji (naštěstí 
neprozrazeném) a ústav byl přeměněn na 
vyšetřovací laboratoř Všeobecné fakultní 
nemocnice. Na konci války se spolu 
s dalšími kolegy podílel na likvidaci 
epidemie tyfu v Terezíně. Publikovat začal 
znovu až v roce 1950, ale to již jako vysoce 
uznávaný odborník; pracoval také jako expert 
Světové zdravotnické organizace (World 
Health Organization založené Spojenými 
národy 7. dubna 1948) v Africe a v Indii. 

PatoČKova ŠKola
Období po roce 1950 je označováno za 
„zlatou éru ústavu“, někdy se též používá 
právem termín Patočkova škola. Profesor 
Patočka byl neuvěřitelně pracovitý, 
málokdy si vybíral dovolenou. Měl velice 
kolegiální přístup k mladým lékařům 
a vychoval znamenité odborníky. Patří 
mezi ně například prof. MUDr. Vladimír 
Wagner, doc. MUDr. Milada Závadová, CSc., 
akademik Dionýz Blaškovič a mnozí další. 

Profesor František Patočka byl velmi 
dobrým pedagogem, výborným 
řečníkem, milovníkem výtvarného umění 
a architektury, rovněž tak se netajil se svým 
pozitivním postojem k víře v Boha. Měl 
vynikající přehled o světové kultuře a vědě, 
avšak politicky nebyl dobře zapsán, čímž 
byl v podstatě izolován od světové vědecké 
komunity. Mnozí odborníci ze zahraničí 
jezdili tedy za ním. I tak byl pro svoji 
vynikající odbornou erudici navzdory všemu 
(a s rozpaky) respektován. Teprve v roce 
1965 se stal členem-korespondentem ČSAV 
a v roce 1970 vydal se svými kolegy dodnes 
velice ceněnou vysokoškolskou učebnici 
s názvem „Lékařská mikrobiologie“. 

Byl prvním u nás, kdo zavedl metodu 
tkáňových kultur, velice přínosné jsou jeho 
objevy týkající se virů obrny a chřipky, 
zajímavá je i jeho práce o tvorbě protilátek 
při léčbě antibiotiky.

V červnu 1928 byla založena Československá 
společnost mikrobiologická, jejímž prvním 
předsedou se stal zmíněný již profesor 
MUDr. Ivan Honl. Na její práci se ve třicátých 
letech podílel aktivně i profesor František 
Patočka, který při své pařížské stáži poznal, 
jak je francouzským mikrobiologům velice 
užitečné společné setkávání a intenzivní 
výměna informací. Po druhé světové válce 
byl krátce i jejím předsedou. Od roku 
2000 tato společnost uděluje „Patočkovu 
medaili“ určenou pro vynikající vědce, 
kteří se zasloužili o českou a slovenskou 
mikrobiologii. Mimochodem, medaili navrhla 
známá slovenská akademická sochařka 
a medailérka Ľudmila Cvengrošová (*1937) 
a vyrobila ji mincovna v Kremnici.
 
Jejím prvním nositelem se v roce 2000 
stal profesor MUDr. Ctirad John, DrSc. 
(*1920), který na podzim roku 1949 zahájil 
u profesora Patočky aspiranturu a poté se 
stal odborným asistentem Ústavu lékařské 
mikrobiologie a imunologie. Od té doby, až 
do Patočkovy smrti, patřil k jeho nejbližším 
spolupracovníkům.

Úspěšní vědci musí mít mnoho předností 
a vlastností. Mimo jiné i cílevědomost, 
nezměrnou trpělivost, pevnou vůli a také 
představivost. V mikrobiologii to platí 
dvojnásob. František Patočka byl v dětství 
fyzicky poněkud slabší a sem tam se mu 
mezi jeho vrstevníky dostávalo různých 
ústrků. Řešil to v době dospívání dokonale. 
Sportoval. Například v době gymnazijních 
studií se věnoval i boxu. Získal tak, jak 
dnes říkáme, slušnou “fyzičku“, která mu 
v dospělém věku pomohla překonávat různá 
psychická traumata a infekční onemocnění. 
I to patří k úžasnému životu tohoto 
mimořádného člověka a vědce.

Petr anderle

v roce 1970 vydal František Patočka vysoko-
školskou učebnici lékařská mikrobiologie

Patočkova medaile se uděluje vědcům, 
kteří se zasloužili o českou a slovenskou 
mikrobiologii
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Ambrož Zdražila (vpravo)  s Adolfem Dostálem na Morávce.

Plných třicet pět let putoval facír (jako náhradní hajný) ambrož Zdražila od jedné beskydské hájovny ke druhé. 
Přinášel zvěsti z jiných revírů a hájoven, dle potřeby hlídal děti a štípal dříví. V září 1964 odešel mezi hajné, z nichž drtivá většina je 
v nebi. Možná tam potkal i svoji pražskou životní lásku, v době jeho dospívání bohužel neopětovanou. Ale určitě se zde potkal se spo-
lužáky z lesnické školy v Hranicích a s mnoha dalšími hajnými, jimž často nosil ke křtu jejich děti. Ambrož Zdražila patří právem mezi 
„abecedníky“ připravované publikace ABECEDA BESKYD.

A snad ještě jeden snímek jako „loučení se zimou“ od naší kmenové fotografky Stanislavy Slovákové.
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2022 - XII. ROČNÍK 
VLASTIVĚDNÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU 

 

Přednášky organizuje BRC Čeladná 
a Okrašlovací spolek Rozhledna 

pro klienty Beskydského rehabilitačního centra, 
pro členy a příznivce spolku a pro všechny zájemce z okolních 
                                           i vzdálených obcí 

 

 

Tématem přednášek na roky 2022 a 2023 budou osudy význačných jedinců, kteří se 
narodili v Beskydech, nebo se zasloužili o jejich popularizaci a rozvoj. 
Tyto osobnosti (zejména pak málo známé) budou součástí obsahu zamýšlené knihy 
ABECEDA BESKYD, jejíž vydání plánuje Okrašlovací spolek Rozhledna na 
prosinec 2023. Půjde o značně rozsáhlý slovník mužů a žen, o nichž se často mnoho 
neví. Někdy jich v přednášce bude více, než je uvedeno v programu. 

PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
Salonek Apartmánového domu Lara, poslední čtvrtek v měsíci v 18.30 hod. 

 

28. dubna 2022  Oldřich Blažíček (1887–1953), malíř a pedagog 

26. května 2022 František Chvostek (1835–1884), neurolog, 
 rodák z Frýdku-Místku 

30. června 2022  Josef Loriš (1808–1884), 
 zakladatel kostela sv. Josefa v Janovicích 

25. srpna 2022  Bonifác Buzek (1788–1839), 
 vynikající piaristický profesor z Příbora 

29. září 2022  Mauric Remeš (1867–1959), přírodovědec a spisovatel, 
 rodák z Příbora  

27. října 2022  Karel Jaroslav Maška (1851–1916), objevitel zlomku čelisti 
 neandrtálského dítěte v jeskyni Šipka ve Štramberku 

24. listopadu 2022 Adolf Landsberger (1840–1914), majitel textilní továrny 
 ve Frýdku  

31. prosince 2022  sobota, silvestrovská přednáška 
 Humor Evropy v posledních dvou stoletích 
 
Přednášky trvají přibližně 60 minut. Součástí každé je i prezentace obrazového materiálu, diskuse 

a odpovědi na otázky. Přednáší Petr Anderle, historik, spisovatel a publicista, 
místopředseda Okrašlovacího spolku Rozhledna. 
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Inzerce

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

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

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

návrh na zabezpečení vašeho objektu.

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

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

cos@cosas.cz, 733 311 311



EL-BA Group
+420 775 126 591

 elbatzb@gmail.com
www.tepelnacerpadla-cz.eu

TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA

ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY

PODLAHOVÉ TOPENÍ

FOTOVOLTAIKA

REKUPERACE 

OD NÁVRHU PO REALIZACISNIŽTE SVOU SPOTŘEBU ENERGIÍ 

TECHNIKA PRO VAŠE POHODLÍ 

Autorizovaný záruční a pozáruční servis tepelných čerpadel  STIEBEL ELTRON oblast  ,,MORAVA‘‘

DOTACE
SNIŽTE SVOU SPOTŘEBU ENERGIÍ 
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Informace pro občany

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

Čistírna odpadních vod 558 684 046
Autodoprava Kopecký Rich. 605 864 379
Pila Mikeska  605 706 707
Pneu Macura  773 083 186
Sruby Pacák - Pavel Pacák 737 248 246
Sruby Pacák - Mich. Pacák 603 569 096
Nervy-Machander Oldřich 558 684 522
Přádelna vlny p. Mitura 558 684 241
Stavebniny Bělidlo 739 624 344
Palivové dřevo Běčák 731 000 706
Železářství Martin Špíl 731 045 032
Řeznictví Kohut Čeladná 734 854 072
Potraviny Kohutová Čel. 558 684 048
Hračkářství Kopecká 604 806 211

Hasiči   558 684 441
   150
Policie ČR  158
Policie ČR - Frýdlant n.O. 974 732 731
   558 442 011
Záchranná služba  155
   112
Poliklinika Frýdlant n.O. 558 616 111
LDN FM, Revoluční ul. 558 630 327
Nemocnice FM  558 415 111
Koroner (volat při úmrtí) 725 440 155
Horská služba  558 677 393
   606 769 011

ČEZ - poruchová služba 800 850 860
MARA-TAXI (non-stop) 603 720 357
Chirurgie Frýdlant n.O 558 679 011
Správce hřbitova Čeladná 731 073 659
Pohřební služba Frenštát 777 835 626

 

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

HaSIČSKÁ PoHotovoSt
724 179 160

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

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

Sanitky:  558 628 882
Záchranná služba: 155
MUDr. al-Saheb (603 244 551)
Pondělí 7:00-10:00
Úterý 7.00 -   9.30 (pozvaní)
 9:30-11:00
 (1. a 3. týden v měsíci poradna)
Středa     7:00-10:00   12:00-15:00
Pátek    10:00-12:00  (12-13 pozvaní)

Zubní ordinace  
MUDr. Záškodná  MDDr. Schotliová 
(724 780 732 nebo 558 684 066)
Po   13:00-19:00      12:00-19:00
Út      7:30-13:00        7:00-14:00
St       8:00-15:00       ZMĚNA!
Čt       7:30-13:00       7:00-14:00
Pá       neordinuje       7:00-14:00
Zdravotnické zařízení Čeladenka
Po, Čt     8:00-12:00   12:30-17:00 
Úterý     7:00-12:00   12:30-17:00
Středa   7:00-12:00     12:30-15:30
Pátek      8:00-12:00     12:30-14:00

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

Úřední hodiny
vracíme se „k normálu“, od 1. 3. platí:
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



44

Závěrem

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

Uzávěrka:                  22. 4. 2022 

Uzávěrka inzerce:   21. 4. 2022

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

GratUlUJEME K JUBIlEU: 
dUBeN

Olga Kozlová 70 let
Zdenka Přadková 70 let
Anna Čajánková 70 let
Jiří Motyka 70 let
Karel Gubič 70 let
Vlastimila Zemánková 75 let
Rudolf Vabroušek 75 let
Josef Dustor 80 let
Květoslava Kováčová 80 let
Jaroslava Boháčová 85 let
Jiří Tofel 85 let

Květnové číslo vyjde 29. 4. 2022 

aplikaci obec čeladná si stáhněte:

Obec Čeladná ve spolupráci s hotelem Yura 
zve všechny Čeladňany i přespolní na 

VÍTÁNÍ VELIKONOC 
v sobotu 9. 4. 2022 od 14.00 hodin 

u Památníku Josefa Kaluse 
v Čeladné 

- vystoupení dětí z Mateřské školy Krteček                                      
a Mateřské školy Čeladenská Beruška 

- vystoupení tanečního kroužku Anety Sovják Majerové 
s názvem „Jaro, vítej!“ 

- tvořivé dílničky malování kraslic Základní školy Čeladná 
- stánky s tradičními výrobky 

- výborný a poctivý guláš „za třicet“a pivo „za dvacet“ 
- k poslechu lidové písně v podání 

Cimbálové muziky Valašský vojvoda z Kozlovic 
- OBECNÍ AUTOBUS jede ve 13:00 od hotelu YURA,        

zpět po programu cca v 17 hodin 
 

SENIor taXI
Čeladenský dostavník

737 135 546
tam i zpět 24 Kč.

objednávky den předem!

SENIor taXI
„do nemocnic“

776 241 220
1 km = 7,50 Kč

Provozuje SSS Frýdlant n. o.

Vzpomeňte s námi 
na paní 
Miroslavu Švarcovou, 
která nás 
opustila 9. 4. 2020. 
S láskou vzpomíná 
manžel 
a děti s rodinami.
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