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             Zlato ze Zubrohlavy
Volejbalový tým kapitána Mirka Mohelníka 
byl v Zubrohlavě nejlepší a přivezl zlato!

5   Ke dni učitelů
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           Seniorská oslava
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Slovo StaroSty

vážení spoluobčané,
únorové počasí nehýřilo zimním časem la-
dovských pohádek, a když, tak počasím to 
určitě nebylo, naopak spíše zabijačkovými 
hody. Jinými slovy – čekali jsme od něj více 
sněhu, ale dočkali jsme se opaku. Místo 
sněhu hlavně ledovky, která komplikovala 
život nejen chodcům, či řidičům, ale pře-
devším těm, kteří udržovali ve sjízdnosti 
a schůdnosti naše místní komunikace, 
chodníky a veřejná prostranství. 

Ne vždy se to dle vašich telefonátů dařilo 
tak, jak bychom si společně s vámi před-
stavovali. I kdyby totiž firma Gajďák s.r.o., 
která již několik desítek let udržuje obci 
v zimě místní komunikace, měla ještě více 
techniky (a podotýkám, nemá jí málo), tak 
pří vší vůli není schopna vyslyšet všechny 
požadavky z oblasti, kde sice žijete trvale, 
ale jsou to rekreační lokality, tedy lokality 
okrajové. víme, že existují v naší obci mís-
ta, která vás očarují, chytnou za srdce, ale 
my každému na rovinu říkáme, že i zima je 
v těchto místech krásná, ale právě v zimě 
nelze očekávat takový komfort jako ve 
středu obce. 

všechna místa v naší krásné obci mají pro 
své obyvatele svá pro a proti. Jedno však 
mají všechna společné. totiž to, že každá 
zima jednou skončit musí a tak tomu bude 
i letos.  Proto bych rád na stránkách 
zpravodaje poděkoval za nás všechny těm, 
kteří po nocích brázdí a uklízejí naše ko-
munikace a chodníky, jmenovitě Patriku 
Sliackému, Jarkovi Magnuskovi, radku  
tošenonovjanovi, Jiřímu Kowalikovi, Jar-
kovi a Matěji Blažkovi.         

Konec února však již je v době, kdy píšu 
tento úvodník, téměř na dosah, a přejeme 
si, aby nastupující měsíc březen přinesl to 
pravé jarní počasí a my si nemuseli uka-
zovat či připomínat krásu vesnického jara, 
kde se všechno kolem nás probouzí k životu 
a hýří barvami, jen z obrázků Josefa lady.  

Popeleční středou nám skončila dlouhá 
doba veselí, která začíná svátkem tří krá-
lů a končí právě popeleční středou. letos 
připadla na dvaadvacátý únor. v naší obci 
se dlouhá léta spojovala s ostatkovou zá-
bavou a pochováváním basy. 

Pár let se o toto vzkříšení tradiční ostatko-
vé pochování basy snažila hrstka nadšen-
ců. ostatky byly zřejmě pro větší atraktivi-
tu a vtažení většího počtu občanů do této 
tradice nahrazeny masopustním rejem. 
Počátečnímu nadšení doslova, jak se říká 
lidově, zatnul tipec CovID 19 a tím snaha
o obnovení tradice vzala za své. 

obec to nechtěla jen tak vzdát a nakonec 
padlo rozhodnutí obnovit tradici ostatko-
vých pochování bas, jak to před námi dělali 
naši dědové a otcové. tato akce  byla vždy 
pod patronací našich hasičů, jenže neštěs-
tí, jak se říká, nechodí po horách, ale po li-
dech, nakonec krátkodobě upoutalo naše-
ho velitele hasičů rosťu Pavelce na lůžko, 
takže to ještě letos na ostro nevyšlo. Přes-
to jsme neseděli se založenýma rukama 
a zakoupili na jižní Moravě slaměnou basu, 
která byla letos „pochována“ v Památníku 
Josefa Kaluse, kde si ji můžete při návště-
vě prohlédnout. věřím, že v roce 2024 se 
nám společně s hasiči podaří krásnou tra-
dici obnovit. 

Nakonec se i bez „pověstné“ basy naši ha-
siči v pátek 17. února  důstojně rozloučili 
v myslivecké chatě lípí hasičským ve-
čírkem s dobou hojnosti. Nám všem ná-
sledně ve středu popeleční středou začala 
doba postní, která bude trvat čtyřicet dní 
a skončí v sobotu 8. dubna. Bude záležet 
na každém z nás, jak tento čas využijeme. 

poUKáZKY platí do ČeRvna
obracíte se na úřad takřka denně, že máte 
poukazy na bazén do HotEl yUra ČElaD-
NÁ, které měly platnost jen do konce roku 
2022. Nájemce hotelu pan Jiří Koschany 
vyšel obci vstříc a zakoupené poukazy bu-
dou platit do konce června roku 2023. 

oSvětlení i fotovoltaiKa
obec Čeladná požádala o dotaci na rekon-
strukci veřejného osvětlení a 27. ledna 
vyhlásila veřejnou zakázku na „rEKoN-
StrUKCI vEŘEJNÉHo oSvĚtlENÍ oBCE 
ČElaDNÁ“. 

Pokračují práce na dodávce fotovoltaic-
ké elektrárny (86,40 kWp – ZŠ Čeladná) 
v rámci projektu 146 výzvy Po 5 – Energe-
tické úspory. 

co Se ještě chYStá?
Probíhají projekční práce na projektu 
„turistické informační centrum v Památ-
níku J. Kaluse v Čeladné (návštěvnické 
centrum)“, který je evidován nositelem 
Strategie ostravské metropolitní oblasti. 

Máme připraven projekt na zkapacitně-
ní a rekonstrukci Čov, ale bez vhodného 
nalezení dotačního titulu nebudeme úvě-
rem zatěžovat plátce stočného. věřím, že 
zásady pro spolupráci s investory budou 
schopny do toho projektu přinést soukro-
mé zdroje, aby se na infrastruktuře, kte-
rou hodlají využít, podíleli i developeři. 
Protahuje se nám získání patřičných po-
volení pro realizaci čtyř nových přechodů 
v obci, ale padly poslední nesrovnalosti 
přechodu u požární zbrojnice a tak věřím, 
že se posuneme i tady. 

ani v  tomto volebním období nebudeme 
mít založeny ruce do klína. Máme připra-
veny k realizaci projekty, které směřují 
jednak do budoucích úspor provozních 
nákladů školy a předškolních zařízení, 
a zároveň pomohou modernizovat, obnovit 
a také doplnit chybějící infrastrukturu obce. 

Kromě přípravy těchto investičních akcí 
však musí obec podstatnou část svých 
kapacit věnovat také řešení přezkumů 
územně plánovací dokumentace, neboť 
developeři nejsou spokojeni s tím, že obec 
se prostřednictvím Změny č. 2 Územní-
ho plánu Čeladná pokusila mírnit jejich 
aktivity v území a tak u krajského úřadu 
i krajského soudu usilují o zrušení celé 
této změny, nebo její části, která se dotýká 
jejich zájmů.  

břeZnové SvátKY
I v  březnu stojí za připomenutí několik 
významných dnů a svátků. Již 8. března 
si mezinárodním dnem žen připomíná-
me statečný boj švadlenek v New yorku 
za jejich práva a rovnoprávnost. Stejně 
statečně se životem probíjejí naše drahé 
manželky, maminky, babičky či přítelkyně, 
takže na ně a jejich nikdy nekončící obě-
tavou práci pro nás a naše rodiny nezapo-
meňme, poděkujte jim kytičkou. 

Nezapomeňme také, že 15. března uplyne 
již 84 let od chvíle vpádu vojsk nacistické-
ho německa do našich zemí Čech, Mora-
vy a Slezska. v jeho důsledku bylo území 
obsazené Německem anektováno a byl 
zřízen autonomní Protektorát Čechy a Mo-
rava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem 
o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. 

15. březen 1939 tak symbolizuje začátek 
nejčernější etapy novodobých českých dě-
jin. Etapy, která přinesla smrt statisícům 
obyvatel Československa, morální poníže-
ní, v nebývalé míře udavačství, i obecnou 
degradaci demokratických hodnot. tomu-

pavol lukša

novoU baSU 

jSme pochovali 

U KalUSe

aktuality: fb obec Čeladná Zpravodaj v pdf: www.celadna.cz   Zprávy z obce: www.celadna.cz



3

Zprávy z obce

to dramatu, ve kterém selhaly naše politické 
elity v čele s presidentem Benešem, před-
cházelo vypuknutí druhé světové války. Ne-
měli bychom na toto datum zapomínat, bez 
ohledu na to, jestli dnes společně se státy, 
které nás zradily v roce 1938 i 1968, sdílíme 
hodnoty společné Evropy. Je to naše historie, 
na kterou bychom neměli zapomínat, ale na-
opak ji našim dětem a vnukům připomínat. 
Ztráta svobody je mnohdy pomalá, zjednodu-
šováním historie počínaje a „zlatým teletem“ 
konče. Neměli bychom nikdy zapomínat, že 
vystřízlivění bývá vždy velmi kruté, mnohdy 
krvavé a že bolestivé rány se zažírají hluboko 
do našich duší.      

Dalším svátkem je den učitelů, který slavíme 
28. března. tento významný den je zároveň 
vzpomínkou na den narození našeho největší-
ho učitele Jana amose Komenského. Dovolte 
mi proto, abych vám všem, kteří se podílíte 
na výchově našich dětí, poděkoval jménem 
občanů, zastupitelů, paní místostarostky, ale 
i jménem svým za vaši nelehkou práci, která 
bohužel nikdy nedojde docenění, neboť jako 
rodiče mnozí „nejlépe víme“, co obnáší uči-
telské řemeslo.

Jsem potěšen a je pro mne velkou ctí, že 
v naší základní škole, v mateřských škol-
kách i v dětském domově máme pedagogy, 
kteří jsou opravdovými odborníky a lidmi na 
svém místě. Je smutné někdy poslouchat 
naše děti vyjadřující se jako dlaždiči o uči-
telích či spolužácích. o to smutnější pak je, 
že někdy takto mluví o naší škole, školkách 
a učitelích v nich samotné vzory našich dětí 
– a to jsme my, rodiče. Proto tak lehkomysl-
ně nezacházejme s výrazy jako šikana a jiné 
„civilizační“ vymoženosti právě proto, že pro 
naše děti jsme nejvyššími autoritami přede-
vším my samotní. 
  

vážení spoluobčané, 
přeji vám klidné prožití března, prvního jar-
ního měsíce. Datum jarní rovnodennosti, kte-
rá v letošním roce připadá na 20. 3., je sice 
jiný, než nás učili ve škole, ale na radosti by 
nám to rozhodně ubrat nemělo. No a v neděli 
26. března, kdy nastává letní čas, si ve 2:00 
všichni nezapomeňme posunout čas o hodinu 
dopředu. a těšme se, dny budou zase o hodi-
nu delší.

informace o obecních poplatcích v roce 2023
Zastupitelstvo obce Čeladná na svém zasedání č. 15, které se konalo 
dne 9. 12. 2021, schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Sazba poplatku za odpady na rok 2023 činí 
700 Kč za osobu / rekreační objekt / byt bez 
trvalé přihlášky. 
Pokud se na poplatníka nevztahuje úleva dle 
místní vyhlášky č. 3/2021, článek 7 bod č. 2 
(osvobození nad 64 let věku a více), je každý 
trvale žijící občan obce povinen tento místní 
poplatek uhradit.   
Poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako 
vloni, tj. 150 Kč/rok. Za jednoho psa tedy 
občan uhradí 150 Kč, v případě dvou psů 
300 Kč za rok.
Poplatek z pobytu zůstává také stejný jako 
v roce 2022, tedy 21 Kč za každý započatý 
den pobytu. 
Splatnost výše uvedených poplatků dle obec-
ně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů č. 3/2021, vyhlášky 

o místních poplatcích č. 4/2019 a vyhlášky 
o místním poplatku z pobytu č. 1/2021  je sta-
novena do 31. května daného roku.
Zůstaly tedy zachovány možnosti úhrady be-
zhotovostním bankovním převodem – plat-
bu zašlete na účet obce vedený u Komerční 
banky číslo 3029781/0100 pod variabilním 
symbolem, který je stejný jako každý rok. 
Pokud variabilní symbol nemáte, požá-
dejte o jeho zaslání e-mailem na adrese: 
uctarna2@celadna.cz. Platit lze i hotově na 
pokladně obce u paní Lenky Kaděrové (3. 
patro). 
Předem děkujeme občanům, kteří uhradí 
poplatek řádně a včas anebo tak již učinili.  
Všechny vyhlášky jsou zveřejněny na strán-
kách obce www.celadna.cz, sekce vyhlášky, 
popř. můžete v případě dotazů kontaktovat 
správce poplatků Kateřinu Milatovou.

za účtárnu obce Kateřina Milatová

ZKoUšKa odvahY a SílY? ne, tohle je baRbaRStví

Čeladná má neuvěřitelně pilné obyvatele. Již počtvrté se někdo bavil vytahováním značek 
– zaměstnanci obce je vždy zakopou, po předchozích neblahých zkušenostech obetonují 
ještě důkladněji, než dříve, a přece se najde silák, který značky vytáhne a pohodí. Jedná 
se o značky umístěné v pasportu místních komunikací jako komunikace č. 10b (od sklád-
ky kolem Vašuta k Ryškovi), které oznamují, že v zimě se silnice neudržuje. Samozřejmě 
obec i tyto cesty prohrnuje, nicméně až po zprůjezdnění hlavních tras a pokud padá 
a padá, pak to i nějakou dobu trvá. Ale větru, dešti a sněhu neporučíš…                           red

CHyBÍ vÁM KoNEKtor Na DoBÍJENÍ MoBIlU?
Najdete ho na dobíječce elektrokol ve skříňkách na 
dobíjení mobilních telefonů na čeladenském ná-
městí. Pokud budete příště kabel nutně potřebovat, 
vezměte si prosím jen jeden a ne rovnou tři. A zkus-
te se podívat nahoru a usmát do kamery, ať správci 
obecního majetku ví, komu mají vystavit fakturu.

ZaStUpitelStvo
Zveme občany Čeladné 
na první letošní zasedání 
zastupitelstva obce, 
které se bude konat 
ve čtvrtek 30. 3. 2023 
od 16:00 hod. v hotelu 
YURA.

vedení obce

PoDĚKovÁNÍ
Děkuji Pavle a ladě 

Motlochovým  za roznášku 
Čeladenského zpravodaje. 

Irena Štefková
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Komentář / Pozvánka

Čeladenské maličkosti (7) 

o fejetonech
v nedlouhých dobách po komunálních volbách v loňském roce vystupují veřejně dva členové nového 
obecního zastupitelstva s tím, že mají rozhodně „patent na rozum“. Prozradím to na ně hned: nemají.   

Nevím, z jakých důvodů se tito dva muži 
pustili do tvrzení v tom smyslu, že onen můj 
text (Čeladenské maličkosti 4) je „trochu 
„nešťastným fejetonem popisujícím proble-
matiku, která trápí řadu občanů“.  

Od roku 2009 jsem na webu Neviditelný pes 
v Lidových novinách zveřejnil přes tisíc fe-
jetonů. Dokonce mi k mému nedávnému 
životnímu jubileu přátelé vytiskli knihu s 
názvem „Fejetony pro Psa“ s podtitulem 
„Nikoli však pod psa“.  Do této knihy formátu  
A5 o 576 stranách se vešlo asi 600 vybra-
ných fejetonů, z čehož se dá usoudit, že o fe-
jetonech něco asi vím. Jsem ochoten svým 
dvěma spoluobčanům tu knihu věnovat.

Nadepsat článek o textu „Čeladenské ma-
ličkosti 4“, že se nejedná o žádný fejeton, 
je docela opovážlivé. Ledaže by autoři po-
jali svůj titulek jako nepochopitelnou nad-

sázku. Netuším, proč a zda mě autoři (za 
„podpory řady občanů“, jak sami píší) chtěli 
nějak „odrovnat“. Spíše bych čekal něja-
ké konstruktivní návrhy řešení uspořádání 
náměstí, které jim, jak se zdá, v současné 
podobě velmi vadí.

Fejeton, jak uvádí Wikipedie, „…zpracovává 
zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma 
a ukazuje všední věci v novém světle, při-
čemž je autor hodně subjektivní…“ 

Znám náměstí mnoha desítek okolích obcí, 
pokud je mají. (Budete se divit, ale řada obcí 
náměstí nemá, nebo je dlouho neměla - na-
příklad sousední Kunčice pod Ondřejníkem.)  
Všechna jsou v podstatě průjezdná (pokud exi-
stují) a nemohou plnit trvale úlohu místa pro 
setkávání občanů. Ani od nepaměti nevznikala 
náměstí za účelem „pouhého“ setkávání lidí. 
Původně se jednalo o místa bývalých tržišť, 

která později vytlačila veřejná i osobní doprava.
Čeladenské náměstí vznikalo za složitých 
podmínek a trvalo, než se podařilo dosáh-
nout jeho dnešní podoby. Navíc není jak 
známo průjezdné, pouze „objezdné“, dá-li 
se takto popisně nazvat. V širším okolí toho-
to náměstí nejsou žádné plochy, na nichž by 
mohli potenciální kupci či účastníci mítinků 
svá auta zaparkovat. A statut silnice vedoucí 
kolem nedovoluje parkování vozidel. 

Jak se ukázalo, na čeladenském náměs-
tí různé akce pro lid obecný pořádat lze. 
A věřím tomu, že kdyby někdo chtěl svolat 
početnou a smysluplnou manifestaci, vede-
ní obce by podmínky pro ni vytvořilo. Zatím 
se takový požadavek neobjevil, vše bylo ře-
šeno dílčími uzavírkami.

PEtr aNDErlE



Po uzávěrce ze 
Zubrohlavy:

Zlato pro 
Čeladnou!

Těsně před odeslání zpravodaje 
do tisku přišla do redakce skvě-
lá zpráva, díky které jsme (rádi) 
část novin trochu překopali, aby 
se nám tady vešla.

Tým nadšených čeladenských 
sportovců v čele s kapitánem 
Mirkem Mohelníkem vybojoval 
na tradičním volejbalovém tur-
naji v partnerské obci Zubrohlava 
první místo a ze Slovenska si při-
váží pohár pro nejlepší tým.

Gratulujeme a do příštího čís-
la přípravíme z turnaje podrob-
nější reportáž. 
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Zprávy z obce

výzva vlastníkům
Vyzýváme vlastníky pozemků, které sousedí s místními 
komunikacemi a veřejnými účelovými komunikacemi, 
aby pravidelně udržovali (ořezávali) vegetaci zasahující 
do průjezdních profilů výše uvedených komunikací 
a nadzemních vedení technické infastruktury (vedení 
NN, VN, veřejné osvětlení), dle ustanovení § 15 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů.   

Důvodem je zajištění bezproblémového provozu na 
komunikacích v obci. Primárně se jedná o průjezd slo-
žek integrovaného záchranného systému, svoz odpadu, 
zajištění zimní údržby i nezbytné opravy silnic.   

Pokud nebudou tyto udržovací práce prováděny 
vlastníky pozemků, provede je příslušný správce dané 
pozemní komunikace. Náklady budou na vlastnících 
pozemků následně vymáhány.  
Děkujeme za pochopení                                       

vedení obce

Galerie Památníku Josefa Kaluse chystá hned na úvod sezóny originální výstavu

Svá díla představí otec a dcera Satinovi
Mnozí příznivci výtvarného umění se už dlouho těšili na avizovanou výstavu Jana Satiny, 
legendárního malíře a řezbáře (ale taky muzikanta a sportovce) z ostravice. realita 
bude ještě zajímavější – beskydský bard bude tentokrát vystavovat se svou dcerou 
Helenou Hanselovou Satinovou.

Jan Satina se narodil v roce 1941 v Ostravici a celý 
život pracoval na ostravické pile. Postupně se 
stal malířem, řezbářem,  propagátorem lašských 
tradic, výborným hráčem na kytaru, skladatelem 
a lidovým vypravěčem. Vernisáž, která proběhne 
v PJK v neděli 2. dubna v 15:00, bude jistě nezapo-
menutelným zážitkem. 

Žák malíře Leopolda Parmy Jan Satina je spo-
luzakladatelem spolku Výtvarná skupina Petra 
Bezruče, který pořádá každoročně výstavy právě 
ve své rodné Ostravici. Vystavuje také ve frýdec-
kém zámku, ale na kontě má i spoustu dalších vý-
stav, například v Ostravě nebo Praze. Jeho obrazy, 
dřevěné sošky a reliéfy jsou plné neopakovatelné 
atmosféry, ze které vyřazuje nesmírné množství 

pozitivní energie, a lásky k místní přírodě a lidem.
Jeho dcera Helena Hanselová Satinová prožila 

dětství mezi obrazy svého otce, zároveň vyrůsta-
la uprostřed přírody a pozorovala její proměny. 
Proto není  divu, že se i ona stala umělkyní – vše, 
co prožila s tátou uprostřed Beskyd, ji inspirovalo 
a začala tuto krásu zachycovat v obrazech. Věnuje 
se také technikám šitého šperku, tvoří háčkované 
batůžky pro nevěsty i pro běžné nošení. A se svým 
tatínkem se už mnoho let účastní výstav Výtvarné 
skupiny Petra Bezruče.
Těšme se, čím nás tyto pozoruhodné beskydské 
osobnosti překvapí tentokrát.

red

Jan Satina v PJK vystavoval, ale to už je dávno. Nová sklepní galerie umělce (i jeho dceru) nadchla
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Názory / Pozvánka

PŘÍSPĚvEK ZaStUPItElůRozmohl se nám tady takový nešvar
Pod tímto názvem jsme mohli v únoru sledovat diskuzi na facebookových stránkách obce. výzva „Uklízejte po svém 
psovi!“ upozorňovala na nevhodné chování některých pejskařů, kteří znečišťují veřejné prostranství exkrementy 
od svých čtyřnohých miláčků. Hloupost, arogance, naivita, nezájem… Nevíme a ani nechceme zkoumat, co k tomuto 
nezodpovědnému chování některé jedince vede. Za nás je důležité, že jsou mezi námi osoby, které se nebojí veřejně 
proti těmto nešvarům vystoupit. Byli bychom rádi, kdyby takové lidi bylo více slyšet, a to nejen co se týče čtyřnohých 
mazlíčků. 

S nevhodným chováním některých jedinců se 
můžeme setkat i v jiných podobách. Tak namát-
kou, jistě jste si všimli, že někteří neukáznění 
řidiči parkují na chodnících, a to i na náměstí 
v centru obce, nebo parkují na trávě a to dokon-
ce v areálu naší školy. Nás osobně se nejvíce 
dotkla poměrně čerstvá záležitost z letošního 
února. Pro nás neznámý řidič při parkování 
v areálu Farských luk naboural do venkovní 
pojistkové skříně, kterou poškodil a ujel. Pro 
nás nejvíc zarážející bylo, že mu vůbec nevadilo, 
že v důsledku poškození se rozpadla pojistková 
skříň a silové vodiče se tak staly veřejně pří-
stupné bez jakékoliv ochrany. Déšť a sníh mohl 
způsobit zkrat elektrického vedení, ale hlavně 
zvědavost ze strany kolemjdoucích, zvláště pak 
dětí, mohla dopadnout s tragickými následky. 
Stačilo tak málo, zavolat na poruchovou linku 
ČEZ Distribuce 800 850 860. Po zavolání ochotný 
pracovník přislíbil pomoc, do několika málo mi-
nut se dostavil odborník, který pojistkovou skříň 
zajistil proti nedovolenému vniknutí 
a nezapomněl ani kontaktovat policii, která 
celou záležitost šetří.

HotEl v MaJEtKU oBCE, JaK DÁl?
Předpokládáme, že stejně jako většina z vás, 
čtenářů Čeladenského zpravodaje, ani my zatím 
nevíme, co bude s hotelem Prosper dál. V tomto 
roce, přesněji 1. dubna, to bude již 2 roky, co 
tehdejší zastupitelstvo schválilo nákup hotelu do 
vlastnictví obce. Záměrem zastupitelů bylo hotel 

na první tři roky pronajmout, což se podařilo. 
Takto získaný čas měl být využit ke zpracování 
plánů či studií. Na jejich základě má nové za-
stupitelstvo rozhodnout, jak s hotelem Prosper 
dál. Zvažoval se dům s pečovatelskou službou, 
domov důchodců, startovací byty či komerční 
prodej apartmánů. Čas běží velmi rychle, na-
opak stavební řízení v Česku velmi pomalu. Není 
proto na co čekat. Myslíme si, že je nejvyšší čas, 
aby naše nové zastupitelstvo začalo v této věci 
jednat. V loňském roce vypršel čas k předložení 
architektonických studií na přestavbu hotelu. 
Rozhodnout nebude nikterak jednoduché. Je 
zapotřebí brát v potaz nejen zamýšlený nový 
účel hotelu, ale i dostupné možnosti financování 
rekonstrukce. Může nastat i situace, kdy se bude 
jevit jako optimální pokračovat dál v pronájmu. 
Určitě prioritou bude nalézt řešení v zájmu 
občanů. 

Proč o tomto všem píšeme již nyní? Proč 
připomínáme skutečnosti, které jsou řadě 
z nás, občanů, známy? Myslíme si, že nalézt 
další využití hotelu není čistě záležitosti jen 
zastupitelstva, ale měla by se do tohoto dění 
zapojit se svými názory široká veřejnost občanů 
Čeladné. Budeme proto rádi, pokud nám napí-
šete, co byste rádi v zrekonstruovaném hotelu 
nalezli i vy, jaké služby byste rádi využívali. 
Napište nám, rádi se o vaše nápady, návrhy či 
připomínky podělíme s ostatními zastupiteli na 
nejbližší schůzi. 

MySlÍME, žE to PůJDE
O tom, že dopravní situace v naší obci je dlou-
holetý problém, není pochyb. Připomínat či 
polemizovat nad různými optimálními řešeními, 
jejichž realizace je mnohdy v nedohlednu, není 
na místě. Za poslední roky se Čeladná stala 
tranzitní obcí. Největší množství vozidel jsou 
osobní vozidla. Přes týden jsou to lidé, kteří pro-
jíždějí Čeladnou za prací a pak zase zpět domů, 
o víkendu pak turisté. O tom, že řada 
z nich spěchá do práce či domů, není pochyb. 
Bezpečnost občanů, zvláště pak dětí a seniorů, 
s tím přímo souvisí. 

Tato situace nás hodně trápí. Necítíme se být 
v této problematice odborníky, raději jsme proto 
odborníky navštívili. Informativní schůzka na 
dopravním inspektorátu Policie České republiky 
probíhala ve velmi vstřícné atmosféře. Byli jsme 
rádi, že jsme mohli prodiskutovat hlavní problé-
my, které nás na Čeladné trápí. Cílem nebylo 
pouze identifikovat hlavní problémy, ale hlavně 
hledat vhodná řešení. Myslíme si, že by pro naši 
obec bylo rozumné využít zkušeností 
z jiných obcí, které řeší obdobné problémy. 
Velmi se nám líbilo, jakým způsobem k bezpeč-
nosti dopravy přistoupila obec Bílá. Jedná se 
o malou obec s necelými 300 obyvateli 
s rozpočtem cca 17 mil. Kč. Zavedení úsekového 
i okamžitého měření rychlosti jistě jejich občané 
ocení. Myslíme si, že stejnou cestou bychom 
mohli jít i u nás na Čeladné.

oldřich Uher, Jiří Švrček



7

Pěstounská péče

dát dětem RodinU (5)

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

ludmila Čepelová: Pěstounská péče prodlužuje rodinný život    
Co vás na myšlenku stát se pěstounkou přivedlo a proč jste se 
rozhodla vychovávat dítě jiných rodičů?
Měla jsem odrůstajícího syna, který začal odmítat mou péči a já tu 
touhu pečovat v sobě mám. Také mám dost velký dům a rozhodla 
jsem se ten dům zaplnit dětmi, o které se budu moci starat. 

Jaké to bylo podat si žádost a projít posuzováním, zaškolit se na 
pěstouna?
Bylo to jednoduché, i když hodně zdlouhavé. Ale stálo to za to, získa-
la jsem vědomosti, které do dneška využívám. 

PrvNÍ SEtKÁNÍ
Pamatujete si první seznámení s vaším pěstounským dítětem?
Je to už dost let, ale pamatuji si to. Prvně jsem ho viděla v ústavu 
(mám totiž obě dvě svěřené děti s kombinovaným postižením). Když 
jsem chlapce poprvé uviděla, měl už 8 let a byla jsem až překvape-
ná, jaké je to velice pěkné dítě. Později se ukázalo, že je i takový živý 
a usměvavý, no prostě fajn. S druhým chlapcem to bylo trochu jinak. 
Pochází ze stejného ústavu, kam jsme jezdívali s prvním chlapcem 
na návštěvy, protože tam měl kamarády. Takže jsem ho znala z ná-
vštěv ústavu, jen jsem nevěděla, že také přijde ke mně. 
 
Co se změnilo příchodem dítěte do vaší rodiny, jak se chovalo dítě 
a jak vy?
Nevěnovala jsem už tolik pozornosti mému synovi, za což byl, jako 
dospívající, velmi rád. Situace se v naší rodině zklidnila, rodina ožila 
novým dítětem. Dítě ve věku osmi let je živé, čilé, dělá spoustu rá-
musu... Příchod dětí mi částečně zaplnil dům a hodlám ho zaplnit 
ještě víc, protože mám podanou 
žádost o třetí dítě.

NaPlNĚNý DůM
Jaké to je nyní, když už dlouho 
tvoříte jednu rodinu?
Mně to přijde jako naprosto normál-
ní rodinný život, naplněný dům, děti 
na zahradě… I když jsou oba kluci 
postižení a mají fyzická omezení, 
i přesto je to běžný život. Žijeme tak, 
jak jsem byla zvyklá, když byl můj 
syn menší. Pěstounská péče je dob-
rá pro rodiče s odrůstajícími dětmi, 
protože si tak prodlouží rodinný 
život. Často mají rodiny problém ve 
chvíli, kdy děti vyletí z hnízda...

Jak vnímá přijaté děti 
vaše rodina?
Moje rodina je můj syn. Byla jsem 
až překvapena, jak to vzal. Když 

jsem přijala prvního chlapce, byl zrovna ve věku, kdy naprosto 
odmítal děti. Slýchala jsem: „Vůbec nikdy nebudu mít děti“ a tako-
vé podobné názory. Jednou jsem odešla na nákup a syn měl sekat 
zahradu a přijatý chlapec byl také na zahradě. Když jsem se vrátila, 
zahrada byla neposekaná a oni si spolu hráli. Takže, myslím, že to 
přijetí bylo velmi dobré.  

Pomáhá vám při výkonu pěstounské péče někdo, máte se na koho 
obrátit, když potřebujete poradit?
Asi pět let jsem pracovala v ústavu s postiženými lidmi – dospělými. 
Poznala jsem, že i když od dětství žili v ústavech, ústav nebrali jako 
domov. Brali to jen jako nějaké bydlení. Oni potřebují rodinu. Takže 
i tyhle děti potřebují domov, rodinu. Péče o postižené děti je v ně-
čem složitější, ale také v něčem jednodušší. Tyto děti nepotřebují 
v životě uspět, nemusí mít takovou tu dravost, nutnost uplatnit se, je 
to zkrátka trochu jiná výchova. Mě přijde jednodušší. Samozřejmě 
mám i doprovázející organizaci s odborníky, na které se mohu 
obrátit, ale nikdy jsem to nepotřebovala.

vZKaZ Pro vŠECHNy
Co byste vzkázala všem, kteří o myšlence stát se pěstounem uvažují?
Vlastně jsem to už říkala – pěstounská péče znamená prodloužení 
rodinného života. I když už jsem starší, tak vychovávám dvě děti. 
Vnímám u postižených dětí jednu výhodu - zůstanou dětmi napořád. 
I když budou fyzicky dospělé, pořád to budou velké děti. Je fajn se 
o někoho starat. 

Kateřina Illésová
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rozhovor

nejmladší učitel Zš Čeladná, hudebník a vedoucí školního sboru lukáš Kovář:

mám rád smích, u dětí se ho nabažím dosyta 
Učitel a hudebník lukáš Kovář (28) posílil pedagogický sbor Základní školy Čeladná v září. rovnou 
se stal třídním učitelem u čtvrťáků a záhy obnovil školní pěvecký sbor. ani po pěti měsících ho 
nadšení neopustilo. rozhovor, který jsme připravili do březnového čísla jako poděkování všem 
pedagogům u příležitosti Dne učitelů, ukázal, že s naším vzdělávacím systém to nebude až tak 
špatné, jak občas čteme nebo slyšíme v médiích. Pokud by totiž naše školy nestály za nic, tak by se 
do nich takhle nadšení a perspektivní lidé (a navíc chlapi!) nehlásili. lukáš Kovář se přihlásil – 
a dokonce sám.

ve zpravodaji vycházejí častěji rozhovory 
s místními rodáky. vy jste se taky narodil 
v Beskydech, ale v jiné lokalitě. Jak se při-
hodilo, že jste zakotvil v čeladenské škole?
Dá se říct, že to byla shoda náhod. Narodil 
jsem se v Hutisku-Solanci, na gympl jsem 
chodil do Rožnova a na pajdák do Brna. 
Následovně jsem učil na základní ško-
le v obci Troubsko na předměstí Brna, 
ale bylo mi jasné, že dříve nebo pozdě-
ji se na Valašsko vrátím. A protože moje 
přítelkyně pracuje jako zdravotní sestra 
v Rehabilitačním centru Čeladná, rozhodl 
jsem se zkusit štěstí v místní škole.

Jak ta zkouška štěstí probíhala?
Napsal jsem do školy e-mail. A za pár dní 
mě paní ředitelka pozvala na pohovor, který 
asi dopadl dobře… Možná mi trochu pomoh-
lo, že jsem kromě učitelství prvního stup-
ně nabídl i své hudební zkušenosti, tedy že 
můžu učit hudební výchovu i v dalších roční-
cích. Po přijetí mi pak bylo nabídnuto, jestli 
nechci vést i školní pěvecký sbor a já to rád 
přijal.

Ke sboru se ještě dostaneme, teď mě ale 
zajímají vaše školní začátky. 
Jste  nejmladší učitel v pedagogickém 
sboru. Jak vás ostatní přijali? Zkuste 
škole vystavit pololetní vysvědčení. 
Čeladenské škole dávám určitě výbornou. 
Měl jsem štěstí na třídu, děti jsou šikovné 
a pracuje se mi s nimi dobře. Když se sejde 
fajn kolektiv, tak je všechno mnohem jed-
nodušší, než když jsou ve třídě nějaké větší 
rozpory. Takže se třídou jsem hodně spoko-
jený, stejně jako s paní asistentkou, s kolegy 
i s vedením školy. A kuchařky vaří skvěle! 
Nenapadá mě vlastně, na co bych si mohl 
stěžovat.

Co třeba narážky na to, že se díky svému 
mladickému vzhledu mezi dětmi skoro 
ztratíte?
Když se postavím v řadě na oběd mezi 

osmáky a deváťáky, tam už možná k něja-
ké mýlce došlo. Ale abych byl umravněn, že 
se mám postavit na konec řady, to zatím ne 
(směje se). Učitelé musí mít dobrou paměť 
na tváře, takže si asi rychle zapamatovali, 
že jsem jejich kolega. Jiné je to v prostředí, 
kde mě neznají – třeba když jsem kupoval 
víno na oslavu, stalo se mi, že jsem musel 
ukázat občanku…

Co učíte?
Jsem třídní u čtvrťáků, kde učím češtinu, 
matiku, tělocvik a hudebku. Tu učím i v dal-
ších třídách prvního stupně a v šestce.

HUDEBKa Pro INtErNEtovoU GENEraCI
Jak dnes probíhají hodiny hudební výcho-
vy? Já si z nich pamatuji tři věci: Bezpečí, 
že nikdy nebude písemka, stres, že budu 
muset zpívat, a pak nudu při společném 
zpívání lidovek nebo poslouchání desek 
s vážnou hudbou.
Snažím se do každé hodiny kromě posle-
chu, textů a zpěvu zařadit například i různé 
rytmické cvičení. Zařazuji pohybové aktivity 
na hudbu, melodickou či rytmickou ozvě-
nu nebo třeba hrajeme na bicí nástroje. 
Poznáváme různé hudební žánry a rozlišu-
jeme hudební nástroje nejen podle vzhledu, 
ale i zvuku. Dále pak nějaké základy hudeb-
ní teorie – orientace v notové osnově, délky 
not, jejich názvy a podobně.  Aby žáci, kteří 
se neučí na žádný hudební nástroj, ale rádi 
by si třeba něco zazpívali, měli alespoň ně-
jaký základ. 

Máte v rukávu pro dnešní děti zhýčkané 
internetem i nějaké další zpestření?
Skoro každou hodinu začínáme písničkou 
na přání. Což je pro mě docela obohacují-
cí, protože získávám přehled, jaké písničky 
zrovna frčí.

Co si děti přejí nejčastěji?
Hlavně pop. Taky jsem zjistil, jak populární 
jsou mezi dětmi youtubeři, protože někteří 

z nich taky zpívají a jejich skladby se mezi 
písničkami na přání objevují docela často. 
Trochu jiné je to v šestce – tam více poslou-
chají rap nebo trošku tvrdší hudbu, třeba 
metal.

Jak učitel hudby zareaguje, když si žák 
přeje pustit rap?
Úplně normálně, každý si může zvolit to, co 
je mu blízké. Snažím se děti vést k toleranci, 
aby písničky druhých neshazovali a jít jim 
v tom příkladem. I rap má parametry, kte-
ré se dají ocenit. Důležitou roli tam hraje 
rytmus a vymyslet dobrý text, pak ta slova 
rytmicky zarapovat, to není vůbec jednodu-
ché. Rozhodně rap neodsuzuji, i když z hu-
debního hlediska to mnohdy nemusí být nic 
mimořádného. Myslím tím, že doprovod se 
často spokojí jen s krátkou smyčkou, která 
se pořád opakuje a to mě osobně nebaví.

a co posloucháte vy? Jakou hudbu si sám 
sobě pustíte na přání?
Škála hudby, kterou poslouchám, je celkem 
široká. Nejraději mám asi swing nebo jazz, 
ale rád si pustím i funk a další hudební styly. 
A pak je to písnička od písničky, co mě za-
ujme. Někdy to může být i ten rap (směje 
se). Ale není to tak, že bych jako hudebník 
tyhle „ušlechtilé“ věci poslouchal odjakži-
va – třeba na gymnáziu šel jazz úplně mimo 
mě, tehdy jsem poslouchal spíše metal.

a je nějaký styl hudby nebo písnička, 
kterou vypínáte?
Nikdy jsem nepřilnul k české popové scéně, 
moc ji nevyhledávám. Když hraje jako pod-
kres třeba při řízení, tak mi ani nevadí, ale 
sám bych si ji nikdy nepustil. 

Jak jste se k hudbě dostal?
Díky rodině. U nás hrál na nějaký hudební 
nástroj nebo aspoň zpíval každý – od pra-
rodičů přes strýce, dědu, babičku, rodiče, 
sourozence… Díky téhle rodinné hudební 
tradici se mi hudba dostala pod kůži.



takže v šesti letech bylo jasné, že půjdete 
do zušky?
Sám bych se tak asi nikdy nerozhodl. Stejně 
jako starší sestra a bratr jsem nastoupil na 
klavír a moc mě to nechytlo, jenže rodiče 
byli neúprosní a mně nezbylo, než to nějak 
přetrpět. Dneska jsem ale rodičům moc 
vděčný, že mě u hudby udrželi, protože poz-
ději jsem pochopil, že dává životu smysl.

KDyž UČItEl ZMĚNÍ žIvot
Kdy se to změnilo? Byl nějaký okamžik, 
kdy jste si řekl, že hudba je vlastně fajn 
a že ta dřina za to stojí?
To bylo asi ve chvíli, když jsem poprvé po-
tkal pana Zdeňka Valu, což, jak jsem později 
zjistil, je opravdu skvělý učitel. Právě on má 
velkou zásluhu na tom, že jsem se pak hud-
bě věnoval i dál a že je mi blízká dodnes.

Čím vás tak oslnil?
Bylo to někdy ve druhé třídě. Přišel tehdy do 
hodiny, já nešťastně seděl u klavíru a on ře-
šil s mojí učitelkou nějakou korepetici – bě-
hem té krátké chvíle mě tak oslnil a pobavil, 
že jsem se pak smál ještě půl hodiny. Zjistil 
jsem, že učí klarinet, tak jsem nechal klaví-
ru a vydal se do dechové sekce.

Říkal jste, že hudba ovlivnila a změnila 
váš život. Co je na ní tak kouzelné? Proč 
by rodiče měli děti „nutit“ hrát na nějaký 
nástroj?
Hudba toho může nabídnout hodně. Ze za-
čátku to možná člověka tolik nebere, proto-
že to je docela dřina. Když ale vydrží, časem 
se přistihne, že se chce naučit nějakou pís-
ničku už ne, protože to po něm chce učitel, 
ale protože se mu líbí a chce si ji zahrát. 
Člověk si procvičí motorickou zdatnost, za-
městná mozek, je to relax a zábava. Navíc 
můžete poznávat nové lidi a právě to mi 
přijde stěžejní. Ukázal mi to už pan učitel 
Vala, když se nás snažil co nejdříve dát do 
nějakého souboru, abychom hráli v kvar-
tetu, potom v orchestru. Díky hudbě znám 
strašně moc lidí a jsem za to hodně vděčný, 
protože to jsou nejen skvělí muzikanti, ale 
i skvělí lidé. Když jsem se potkal s nějakým 
hudebníkem, tak to byl vždycky dobrý člověk 
a měli jsme si co říct.

ale hudbu jste nakonec nevystudoval, 
tedy kromě ZUŠ. Kde se to zvrtlo?
Když jsem se rozhodoval, kam pokračovat, 
tak jsem zrovna začal hrát na saxofon a ten 
se v té době na konzervatoři neučil. 

tak jste se rozhodl pro pedagogiku?
Úplně první volba to nebyla – nejdříve jsem 
se hlásil na psychologii a na práva, ale tam 
jsem se nedostal. A po roce na jazykovce 
už jsem se hlásil rovnou na pedagogickou 
školu.

tÁBory v tEE-PEE
Co vás vedlo k rozhodnutí vzdát se vidiny 
stotisícového platu soudce nebo advokáta 
a spokojit se s učitelskou gáží? vzpomněl 
jste si na přísloví lepší vrabec v hrsti než 
holub na střeše?
Takhle jsem nepřemýšlel. V té době jsem 
se ale už nějakou dobu podílel na vedení 
letních táborů a uvědomil jsem si, že práce 
s dětmi je něco, co by mě opravdu mohlo 
bavit a dávat mi smysl.

Jak jste se k táborům dostal?
Vyrostl jsem na nich, u nás na Hutisku mají 
dlouhou tradici. Jezdil jsem na ně už od prv-
ní třídy, pak jako asistent, vedoucí a teď už 
je dokonce pořádám jako hlavní vedoucí. 
Letos to bude už asi pošesté. 

Jak vaše tábory fungují? 
Všechno vymyslela před lety moje teta se 
svými přáteli. Pořádáme je v rámci spolku 
Sarkander pod Olomouckou arcidiecézí. 
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Původně byly určené pro děti, které zpí-
valy ve schole nebo chodily ministrovat do 
kostela, ale postupně jsme je rozšířili i na 
všechny další zájemce.

takže je to o modlení nebo o hrách?
Pomodlíme se vždy před jídlem a potom ve-
čer u táboráku. Zbytek dne je ale zaplněn 
hrami a aktivitami. Rozhodně to není tak, že 
by na tábor mohly jezdit jen děti, které chodí 
do kostela. Jsou tam i takoví, kteří nemají 
s vírou takřka žádné zkušenosti. Za zvu-
ku praskajícího ohně se ale dobře rozjímá 
a člověk si mnohdy uvědomí, co všechno 
mu bylo dáno. Možná si pak někdo k té víře 
sám najde cestu, ale zcela nenásilným způ-
sobem.

Na jaký tábor vzpomínáte nejvíce?
Vždycky na ten poslední… Vloni jsme uspo-
řádali tábor na téma Král Artuš a rytíři 
Kulatého stolu. Našim cílem bylo zachránit 
smrtelně nemocného krále Artuše – mě. 
(směje se) A to se nám podařilo! Asi největší 
úspěch i u nás dospělých měl každovečerní 
rituál pasování rytířů. Všímali jsme si, jestli 
někdo z dětí udělal během dne nějaký dobrý 
skutek nebo obzvlášť vynikal v některé z her 
a na základě této „rytířské ctnosti“ byl pa-
sován na rytíře. Dali jsme si na tom záležet 
a mělo to strašně silnou atmosféru.

Dnes si organizátoři akcí stěžují, že je 
málo dospělých, kteří by se dětem chtěli 
věnovat. Jak je to u vás?

Takový problém naštěstí nemáme. Skoro 
všechny děti na náš tábor jezdí rok co rok 
a je proto skoro až rodinný. Když pak mají 
patnáct, spousta z nich se hned nabízí, že 
by chtěly dělat asistenta. Takže všichni naši 
asistenti a vedoucí jsou táborem odchovaní, 
stejně jako já. Letos to bude tuším můj třia-
dvacátý tábor. 

Jako čeladenský učitel budete možná mít 
spoustu zájemců o účast na vašem táboře 
i z Čeladné, kde probíhají hlavně příměst-
ské tábory.
Bohužel je to tak, že jsme už nyní na svém 
maximu, co se počtu dětí týče. Všechno dě-
láme zadarmo a dobrovolně ve volném čase 
a tak se snažíme držet kapacitu na 28 dě-
tech, protože při účasti nad 30 dětí už jsou 
náročnější hygienické podmínky a další po-
žadavky, které musí pořadatel splnit. Navíc 
skoro všechny děti jezdí opakovaně, takže 
se místo uvolní jen málokdy a zpravidla jej 
zaplní některý z jejich mladších sourozen-
ců. Další místa proto naneštěstí už nejsou.

Čím si vaše tábory získaly tak velkou po-
pularitu? Pořádáte je v luxusních hotelích 
nebo připravujete program s angličtinou, 
golfem a internetem?
Je to přesně naopak – spíme ve stanech 
a hlavními kulisami pro náš program jsou 
velké louky, vysoký les a horský potok. 
V posledních letech jezdíme na krásné tá-
bořiště do Stříteže nad Bečvou, kde spíme 
v indiánských tee-pee. Myslím, že asi i proto 

děti naše tábory tak baví. Užívají si dobro-
družství a zároveň musí vystoupit ze své 
komfortní zóny. A ve výsledku je taková zku-
šenost určitě hodně posune. Navíc se za ta 
léta vytvořila opravdu skvělá parta lidí.

vElKolEPý Start v ČElaDNÉ
vraťme se z táborů zpátky do školy. 
vzpomínáte si na první den, kdy jste ještě 
jako student pedagogické fakulty před-
stoupil před děti?
Na ten první okamžik si už ani nevzpomí-
nám, zezačátku jsme měli jen náslechové 
praxe.  Možná ale právě díky zkušenostem 
z táborů se mi před třídou plnou dětí ne-
podlomily nohy. Ale nějakou dobu mi urči-
tě trvalo, než jsem se začal cítit komfortně 
a přijal to jako něco běžného.

a co první školní den v Čeladné?
Tak na ten si vzpomínám úplně přesně. 
Vůbec jsem nečekal, že je tady zahájení 
školního roku tak velkolepé. Na jiných ško-
lách promluví ředitel do rozhlasu nebo jen 
před žáky samotnými, v Čeladné byla zapl-
něná tribuna rodiči, žáky a dalšími hosty. 
Myslím si, že především pro ty nejmenší 
školáky nastupující do první třídy to byl jistě 
velký zážitek.

a pak začal běžný školní život. Jak jste si 
ty první měsíce užíval?
Ve své kmenové třídě učím kromě tělocviku 
a hudební výchovy hlavně češtinu a mate-
matiku, takže tam trávím relativně hodně 
času. Tak jsem si to i přál, abych byl s dětmi 
co nejvíce, měl možnost s kolektivem lépe 
pracovat a mohl s každým prožívat jeho ra-
dosti i strasti.

otravNÉ DIKtÁty
třídu jako celek už jste pochválil, ale co 
jednotlivé předměty? Jak jim jde třeba 
čeština?
To je samozřejmě individuální. Někdo má 
dané shůry, že pravidlo slyší jednou a už si 
ho zapamatuje, a někdo to má opravdu vy-
dřené. Ale skoro pro všechny platí věčná 
nechuť k diktátům – ty rozhodně nejsou je-
jich oblíbenou činností, protože chyby v nich 
holt jsou a budou.

Říká se, že méně chyb dělají dobří čtenáři. 
Jak jsou na tom vaši žáci se čtením?
Každý jinak. Ale určitě nečtou tolik, jako 
bylo zvykem dříve. 

Máte nějakou radu pro rodiče, kteří by to 
chtěli změnit?
Důležité je asi najít téma, které jejich dítě 
zajímá. Aby to bylo něco, co dítě opravdu 
baví. Pro někoho to může být encyklopedie, 
pro jiného dobrodružná próza nebo kniha 

rozhovor



s dětským hrdinou, do kterého se může vcí-
tit. Někdo má zase rád fantasy příběhy nebo 
pohádky. Takže rodičům doporučuji zkusit 
metodu pokus – omyl a zjistit, co by jejich 
ratolesti mohlo být blízké. Když se to podaří, 
většinou už není třeba vyvíjet nějaký nátlak 
a jde to samo.

Když jsme narazili na rodiče: Jak jste se 
cítil před první třídní schůzkou?
Určitě tam nějaká nervozita byla. Nakonec 
to dopadlo snad dobře a mám radost, že mě 
i přes můj věk berou jako partnera. Každý 
z nich ví, že mi může napsat nebo přijít 
a probrat jakýkoliv problém, ať už studijní 
nebo i osobní.

Ještě bych se rád vrátil k hudbě. 
Pokračoval jste v ní i po základní 
umělecké škole?
V rámci ZUŠ funguje Beskydský 
orchestr, jehož členem jsem dodnes. V době 
brněnských studií jsem pak hrál v několika 
kapelách. Ta první se jmenovala Tyršova 
společnost, to byla vlastně garážová kape-
la, undergroundová a punková. Pak mě ale 
hodně ovlivnila účast na Letní jazzové dílně, 
která probíhá každý rok ve Frýdlantu – ne 
v tom „našem“, ale ve Frýdlantu v Čechách. 
Tam jsem se poprvé setkal s jazzem 
a swingem a oslnilo mě to natolik, že jsem 
k těmto žánrům začal inklinovat čím dál 
více. Díky tomu jsem se dostal do Big bandu 
Konzervatoře Brno, kde hledali saxofonistu. 
Zanedlouho jsem začal hrát ještě v kapele 
The Young Pekáč, kterou vede stejně jako 
Big band skvělý trombonista Mojda Bártek. 

Hraní na koncertě a školní vyučování – to 
má možná hodně společného…
To je fakt. Učitel je do jisté míry herec, per-
former. Musí vystoupit tak, aby třídu, tedy 
své publikum, zaujal. Ale jinak jde o úplně 
jiné disciplíny – na koncertě hrajete z not 
nebo podle akordů a prezentujete hudbu 
a sebe sama. Naproti tomu ve třídě musíte 
nejen děti pobavit, ale hlavně něco naučit.

PĚvECKý SBor? vElKÁ výZva!
Díky svým hudebním zkušenostem jste 
dostal na starost školní pěvecký sbor. 
Bral jste to jako povinnost nebo další 
novou zkušenost?
Hlavně jako velkou výzvu. Ve sboru jsem 
dlouhé roky zpíval, takže jsem měl nějaké 
povědomí, jak by měl fungovat, ale nikdy 
jsem podobné těleso nevedl. Naštěstí strýc 
vede na Hutisku chrámový sbor a teta ma-
lou scholu, takže se mám v případě potřeby 
na koho obrátit. 

Jaká byla realita, první zkoušky 
a koncerty?
Překvapilo mě, že největší zájem byl mezi 
prvňáčky. Vzhledem k tomu, že ještě neu-
měli číst, tak se museli všechny texty učit 
nazpaměť, což bylo dost náročné. Jsou ale 
moc šikovní a velký dík patří i rodičům, kteří 
si s nimi doma písničky přezpívávali.

a co dirigování, když máte před sebou 
nevyzpytatelný dětský sbor a v zádech 
napjaté rodiče?
Bylo to určitě něco nového, ale zvykl jsem 
si docela rychle. Na pódiu jsem před lidmi 
stál už mnohokrát, takže ta tréma naštěstí 
nebyla tak velká. Děcka jsou fakt šikovná 
a všichni pilně trénovali, takže jsem věděl, 
že to zvládnou. 

Jak sbor funguje?
Začínali jsme s 16 dětmi, teď je nás tuším 
23. Postupně se přidávají i starší zájemci, 
což je fajn. Máme za sebou první úspěš-
né koncerty a další před sebou. Kromě 
vystoupení u památníku obětí druhé svě-
tové války na Rozcestí například koncert 
v Rehabilitačním centru Čeladná u příleži-
tosti oslav výročí lázní.

Na vánočním koncertu sbor ukázal, že 
má už po několika měsících svou kvalitu. 
Chystáte nějaké novinky?
Do nového programu jsem si dovolil zařadit 
i svůj oblíbený swing v podobě jedné sklad-
by. Možná časem sáhnu i po něčem z tvorby 
Voskovce a Wericha. A třeba přijdou s něčím 
i děti, jen aby to nebyl rap (směje se).

vladislav Sobol
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Co je pro učitele 
nejnáročnější?

Práce s dětmi je jistě 
zajímavá a různorodá, 
ale taky docela vysilující. 
Dokážou člověka vysát, 
takže když po těch pěti stech 
otázkách, které během dne 
dostanu, přijdu domů, jsem 
rád, že mám chvíli klidu, že 
kolem mě nikdo neběhá, 
nikoho nemusím kontrolovat, 
napomínat a umravňovat. 
Nejtěžší je určitě psychický 
zápřah.



třináctka zaplnila klub do posledního místa

oslavy 13. výročí Senior clubu Čeladná zaplnily klubovnu skoro až k prasknutí. Dokonce se musely 
přidávat židle. Jídla bylo naštěstí dík předvídavosti starosty dost pro všechny. I pro exstarostu 
Zubrohlavy a velkého přítele čeladenských seniorů Pavola Bugeľa, který (jako překvapení dne) na 
akci přišel v doprovodu věrky Golové a Pavla lukši.

Slavnostní setkání seniorů začalo přípitkem
a skvělým občerstvením, které zajistily 
výtečné pekařky z řad seniorů a především 
obec. Starosta vsadil na jistotu, tedy na 
kuchařky ze školní jídelny, které se jako 
obvykle vyznamenaly.

Klub seniorů už vyrostl ze svých raných 
dětských let, takže na oslavě tentokrát 
chyběly rozcvičky, scénky a jiné bláznivé 
nápady šéfa Petra Bernadyho. Tentokrát 
připravil poklidnější program, který zahájila 
úžasná klubová hymna, následovalo několik 
songů v podání zpěváka a kytaristy Pavla 
Kříže a hlavně zbylo dost prostoru na poví-

dání. Naštěstí jsem nenatáčel, ale jen fotil, 
takže všechny „drby“ zůstanou mezi čtyřmi 
zdmi seniorské klubovny.

Narozeninovou atmosféru dokreslilo 
několik hezkých chvilek. Třeba když Dajana 
Zápalková, předsedkyně Literárního 
klubu Petra Bezruče z Frýdku-Místku, 
rozdala všem přítomným berušky pro štěstí. 

Předčasným vyvrcholením bylo podě-
kování Petra Bernadyho dvěma věrným 
pomocnicím, Kristě Černé a Anně Trefilové. 
Každý z přítomných dobře ví, kolik toho pro 
klub udělaly – potlesk byl bouřlivý a opravdu 
zasloužený.

Závěr oslavy patřil jako obvykle hudbě – 
harmonikářka Jarmila Ručková rozezpívala 
všechny přítomné. Krásná atmosféra přála 
nejen vzpomínkám, ale i plánům do dalších 
měsíců a let činnosti klubu.

Moje manželka, která čte zpravodaj jako 
jedna z korektorek těsně před odesláním 
do tisku, mi vždy říká: Já jim strašně závi-
dím! Až budu v důchodu, chci na tyhle akce 
taky chodit! Tak jsem Ivance slíbil, že ji vez-
mu dříve, aby nemusela čekat tak dlouho. 
Třeba hned za rok na příští výročí.

vladislav Sobol
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Senioři

Klubová hymna v podání šéfa klubu Petra Bernadyho... Závěrečná hudební produkce rozezpívala celou klubovnu

Jídlo nebylo to hlavní, všichni se těšili hlavně na setkání Zasloužené poděkování pro Kristu Černou a annu trefilovou

13 let, to už je nějaký věk. Na zdraví klubu seniorů! Svou účastí všechny potěšil exstarosta Zubrohlavy Pavol Bugeľ
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Zdravotní cvičení
skupina I  - úterý      9:00–11:00  
skupina II - čtvrtek  9:00–10:00  

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

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 
čtvrtek (9. a 23.)  10:30–12:30

Zvědavé (nikoliv elektrické) křeslo         
čtvrtek 2. 3., 15:00
Akce proběhla před vydáním zpravodaje.

odpoledne pro ženy                  
čtvrtek 9. 3., 15:00
Klubové posezení, kde s malým zpožděním 
neformálně oslavíme svátek žen. Ženám 
k svátku zase po čase zahraje a zazpívá 
oblíbený bard Pete-Sax z Ostravy. 
Vstupné se nevybírá.

Setkání ve školce          
čtvrtek 16. 9., 9:30 
Obdrželi jsme milé pozvání k návštěvě MŠ 
Čeladenská Beruška. Program v budově 
je nastíněn následovně: krátké vystoupení 
dětí, společné sázení semínek, společenské 
hry a na závěr prohlídka MŠ. Jsme očekává-
ni v 9:45, zakončení cca v 11:15. Sraz v 9:30 
před DPS.

Krásy dolního poohří                
čtvrtek 23. 3., 15:00
Další toulky s Danou Barnetovou. Je to 
chmelařská oblast a kraj historických 
památek. Navštívíme zámek Stekník, 
Krásný Dvůr, Vroutek, Žatec, Podbořany aj. 
Vstupné dobrovolné. 

jarní cesta do Kněhyně         
čtvrtek 30. 3., 13:00
Společná vycházka s cílem v restauraci 
Kněhyně, kde se občerstvíme. V případě 
zájmu pak můžeme zajít na blízkou 
Boboffku. Sraz pěších ve 13:00 před DPS. 
Méně zdatní mohou použít bus ve 14:03 od 
Prosperu (zpět pak 15:48 resp. 17:20).
V případě nepříznivého počasí bude dle 
zájmu posezení v klubu od 13:00. 

cesta kříže         
čtvrtek 6. 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.

ProGraM Na BŘEZEN

BŘEZNovÉ  aKCE

Únor ve znamení klubových narozenin     

oslava, poezie, galerie, cukrárna – celkem dobrý mix  
Únorové klubové akce 
proběhly dle plánu, krom 
níže uvedených programů 
probíhaly další pravidelné 
akce v klubovně, tzn. zdravotní 
cvičení obou skupin, kroužek 
angličtiny a úterní karetní 
posezení.   
 
PŘEDvýroČNÍ PoSEZENÍ
Něco jako předehra 
k výročnímu setkání 
v následujícím týdnu. Prohlédli 
jsme si nějaké fotky z minulosti, 
zavzpomínali a něco málo 
zkonzumovali. 

KoUKÁM, JaK tEN ČaS lEtÍ…
Výroční setkání společně 
s pozvanými hosty, kde jsme 
důstojně oslavili již 13 let 
činnosti našeho klubu. Zaznělo 
také poděkování vedení obce 
za dlouhodobou všestrannou 
podporu. Akce byla završena 
harmonikou Jarušky Ručkové 
z Frýdlantu a společným 
zpěvem. Více na předchozí 
straně v podání Vladislava 
Sobola.

troCHa PoEZIE NIKoHo 
NEZaBIJE
Naše dobré známé, frýdecko-
místecké persony Olga 
Szymanská a Jana Klečková, se 
nám představily svou bohatou 
autorskou tvorbou. O hudební 
vsuvky vlastních skladeb se 
postaral Ivo Kroček s parťákem 
Vláďou Burdou. Z této syntézy se 
vyklubal velmi zdařilý výsledek.   

výlEt Do FrENŠtÁtU
Busem jsme se přesunuli 
do Frenštátu p. R. a nejprve 

navštívili nenápadnou Malou 
galerii poblíž kina, zde nás 
již očekávala majitelka paní 
Šmajstrlová a věnovala se 
nám s láskou. Posléze jsme se 
přesunuli do výtečné kavárny-
cukrárny naproti kostela 
a pěkné odpoledne 
zde umocnili. A pak 
„luhačovičákem“ domů. 

PÁr Slov ZÁvĚrEM
Březen má být dle meteorologů 
docela chladný (ale to už měl 
být i únor…), tak ať jej přežijeme 
ve zdraví a pokud možno i bez 
fatálních pádů.
Vše o našem klubu od jeho 
vzniku v r. 2010 najdete na 
www.senioriceladna.cz.

Petr Bernady

Skvělí protagonisté – básnířky a hudebníci

Pohled do části frenštátské Malé galerie

Své verše přednáší Jana Klečková
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SvĚtový DEN
ŠtĚStÍ

Březen přináší na 
čtyřicet svátků 
a významných 
dnů. Přečetla 
jsem, co všechno 
můžeme slavit 
a zaujal mě 20. březen. tento den je 
krom jiného nejen Světovým dnem 
vrabců, ale i Světovým dnem štěstí. 
všichni po štěstí toužíme, vzájem-
ně si ho při různých příležitostech 
přejeme. Možná je štěstí „muška 
jenom zlatá“, každopádně je to však 
příjemný pocit. 

Každého dělá šťastným něco jiného. 
tušíte, co by učinilo  šťastnými naše 
nejstarší žáky? ano, je to úspěch 
u přijímacích zkoušek na střední 
školy. Pro ně bude březen naplněný 
usilovnou prací. 

Březen ale není jen o učení! Sedmáci 
vyrážejí na týdenní lyžařský výcvik. 
Malujeme a tvoříme, abychom také 
uspěli v naší výtvarné soutěži 
o pohár čeladenské ovečky, kterou 
každoročně pořádáme pro naše žáky 
i výtvarníky ze škol okresu Frýdek-
Místek. letos je IX. ročník této sou-
těže, přišel čas ohlédnutí, proto spo-
lupracujeme s Památníkem Josefa 
Kaluse na výstavě nejúspěšnějších 
prací ze všech ročníků soutěže.  

v březnu žáky čekají vědomostní, 
pěvecké, recitační soutěže a další 
aktivity. Pilní a snaživí jsou dost, ke 
zdárnému zdolání úkolů však potře-
bují tu pověstnou kapičku štěstí.
Štěstí je slovo, jehož obsah krásně 
nadefinoval ve dvou svých výrocích 
Jan Werich, český herec, dramatik 
a spisovatel:

„lidské štěstí, to je taková šňůrka, 
na kterou navlékáme malé korálky, 
taková malá štěstí — čím jsou drob-
nější a čím je jich víc, tím je to štěstí 
větší.“ 
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé 
tajemství a snad jediný recept na 
štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, 
ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, 
zakrní a zahyne.“ 

 Jana Satinská

Slovo ŘEDItElKy

plavecký výcvik poprvé v Čeladné
v naší škole je každým rokem součástí výuky tělesné výchovy 
plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku. Děti absolvují celkem 
dvacet hodinových lekcí. letos poprvé probíhá výuka v bazénu 
hotelu yura na Čeladné. 

Většina neplavců šla poprvé s určitými 
obavami, které se však hned po prvním 
výcviku a dovádění ve vodě při hrách brzy 
rozplynuly a zůstala radost z plavání 
a těšení se na další hodinu. 

Při výuce používají děti plavecké pomůcky, 
například veselé plavecké desky a ponto-
ny, plavecké pásy, vodní nudle, kroužky či 
míče. Formou her nad vodou i pod vodou 
postupují krok za krokem k základním 
dovednostem, tedy ke splývání a plavání. To 
vše pod vedením zkušených kvalifikovaných 

instruktorů plavecké školy, kteří přizpůso-
bují výuku věku a schopnostem jednotlivců. 

Kromě toho, že radostný zážitek je zpes-
třením výuky tělesné výchovy, podporuje 
plavání dětí jejich zdraví, fyzickou zdatnost 
a koordinaci pohybu, jejich sílu, vitalitu 
a pohyblivost celého těla. Na závěr pla-
veckého výcviku obdrží všichni žáci Mokré 
vysvědčení, které bude dokladem dosaže-
ných plaveckých dovedností.

rW

Jako štiky ve vodě

První přátelské kontakty s vodou

Základní škola
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dvě naše recitátorky 
postoupily z frýdlantu 
do okresního kola

Začátkem února proběhla ve škole kaž-
doroční soutěž v recitaci. ta dává žákům 
příležitost seznámit se s novými autory 
a jejich básněmi a připomenout si ty, které 
známe z čítanek či knih. Dále si procvičí 
paměť, svůj verbální projev a prezentaci 
před dalšími lidmi. 

Malí recitátoři se svého úkolu zhostili velmi 
dobře a porotu příjemně překvapili. Trému 
nechali doma a s přehledem přednesli 
naučené básničky. Porota v každé kategorii 
ocenila ty nejlepší žáky, kteří dostali diplo-
my a malou odměnu.

Soutěže se zúčastnily také žákyně dru-
hého stupně. I ony se snažily dát ze sebe 
to nejlepší. Jejich výkony byly poměrně 
vyrovnané.

Nejlepší recitátorky z 1. a 2. kategorie 
reprezentovaly naši školu v obvodním kole 
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Podaly skvělý 
výkon, který porota náležitě ocenila, a tak 
po dlouhých letech dvě z nich vystoupily na 
nejvyšší příčky a vybojovaly si postup do 
okresního kola, které proběhne 8. března 
v Třinci. 

Všem moc gratulujeme a postupujícím 
dívkám držíme palce.

rW

radost nejúspěšnějších recitátorů z prvního stupně recitovat umí i děvčata z druhého stupně
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vzpřímení a pokřivení
Bylo, nebylo…

Hned za první prahorou žil člověk, pračlověk. ale nežil tam sám! Byla tam celá říše pralidí složená 
ze dvou kmenů: kmene Pokřivených a kmene vzpřímených.

Takhle začíná animovaný film a pracovní listy pro děti o správném 
držení těla, který je zaměřen na propagaci zdravého životního 
stylu.

V pátek 17. února proběhla v pátých třídách výuková lekce ke 
správnému držení těla s praktickým nácvikem. Naši školu navští-
vila paní Michaela Šebelová, původní profesí fyzioterapeutka, která 
je v současné době poslankyní Parlamentu ČR. 

Byla to příjemně strávená vyučovací hodina, ve které jsme se 
dozvěděli, jaký význam má držení těla a sezení v lavici a praktic-

ky jsme si vyzkoušeli, jak pomůže taková relaxační tělovýchovná 
chvilka zlepšit soustředění, zahnat únavu a navodit i lepší náladu. 

Paní lektorka nás velmi pochválila, že se ve volném čase věnujeme 
pohybu a každý děláme nějaký sport. My se zase těšíme, že se 
protáhneme i v jiných předmětech než v hodinách tělesné výchovy.

A víte, jak skončil ten příběh z pravěku? Vyhrála láska. Ona láska 
je totiž lékem na všechno…

Hana Kabatová   

Pokřivení? Kdepak, pořádně se narovnáme. teď už víme, jak na to!

Pořádně se protáhneme a nejlépe pod dohledem fyzioterapeutky tak takhle by to nešlo

Základní škola
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proč se královna beskyd jmenuje lysá hora 
a kde se vzalo bohatství Čeladné?
Z HoDINy SloHU v PÁtÉM roČNÍKU

Text v učebnici
tajemství lysé hory

Lysá hora je už od pradávna opředená mnoha tajemstvími. Kdysi dávno zde přebýval obrovský had. Říkalo se o něm, že 
to je ochránce hory a pokladu v ní ukrytého. Za teplých dní se vyhříval na svazích a vystavoval své dlouhé tělo teplým 
slunečním paprskům. Hlavu mu zdobila krásná zlatá koruna, kterou nikdy nesundával, ani když se večer ukládal ke 
spánku hluboko v nitru hory, kde měl své doupě. Přes den pečlivě hlídal a střežil celý ten veliký  kopec před zloději 
a loupežníky, kteří by chtěli ničit les či trhat vzácné druhy kvítí. Když na některého takového nezbedu natrefil, hned mu 
z pusy začaly šlehat plameny pekelného ohně, který opovážlivce pěkně ošlehl…

(Iva Hoňková: Pověsti a pohádky; upraveno)

ÚKol: Napiš, jak by mohl příběh pokračovat a skončit.

tři ukázky z žákovských prací:

…Jednoho dne ale had zaspal. Na horu při-
jel král, který měl vojsko. To začalo kácet 
stromy. Had stále spal a spal. Druhého dne 
se probudil a viděl celou horu lysou. Od té 
doby se hora lysá jmenuje Lysá hora.  

Eliška ostarková

…Šel okolo král a na hada narazil.  Král 
a had spolu bojovali, a had vyhrál. Jak se to 
dověděla králova armáda, šla hada zabít. 
Byl velký boj a nakonec vyhrála armáda. 
Vojáci šli dál do hadova doupěte a narazili 
na horu zlata. Zlato si odnesli a vybudovali 
vesnici, která se jmenuje Čeladná.

Michael Pajurek

…Na Lysou horu vystoupal rytíř. Šel po 
cestičce dál a dál, když vtom uviděl obřího 
spícího hada. Věděl, že hlídá poklad. Rytíř 
se rozhodl, že hada zabije a poklad si 
vezme. A tak i učinil. Probodl mečem hada 
a poklad si vzal. Otevřel truhlici, v níž bylo 
plno zlaťáků. Polovinu si nechal a z druhé 
poloviny nechal postavit na vrcholu Lysé 
hory vysílač.

Matyáš Jasník

Základní škola
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Karneval vládne světu a v únoru i Čeladné
Co vás napadne při vyslovení slova karneval? rej masek, karneval v italských Benátkách či  průvod 
nádherných tanečnic uprostřed ulic ria de Jainera? a víte, že na karnevalové oslavy můžete vyrazit 
i do ruska, Skandinávie, na Kanárské ostrovy či do francouzského města Nice, kde se každoročně 
pořádá karnevalový průvod se staletou tradicí? Pokud se vám nechce cestovat po světě, pak věřte, 
že i Čeladná má svůj karneval. 

Každoročně se slavnostně vyzdobená 
sportovní hala zaplní princeznami, rytíři, 
kouzelníky, čarodějnicemi, akčními hrdiny 
a hrdinkami z televizních obrazovek. Jsme 
moc rádi, že v tomto roce jsme mohli pozvat 
i rodiče, příbuzné a přátelé školy, aby si bu-
jaré veselí užili společně s dětmi. A bylo na 
co se dívat. Ples zahájily dívky z tanečního 
kroužku svým Tancem masek, pod jehož 
nácvik a choreografii se podepsala Aneta 
Sovják Majerová. 

Další program probíhal v režii Klaunů 
z Balónkova. Tahle veselá partička měla pro 
děti připravenou vtipnou show. Kluci a hol-
ky tančili, soutěžili, bavili se a nechyběla ani 
závěrečná tombola. O výborné občerstvení 
se postaral tým ze školní jídelny. Zkrátka 
a dobře, karneval se vydařil a my moc děku-
jeme všem, kdo pomáhali s jeho přípravou, 
realizací i závěrečným úklidem. Jsme moc 
rádi, že naše škola není uzavřená a můžeme 
se potkávat na společných akcích. 

Mar Klauni z Balónkova bavili malé i velké návštěvníky karnevalu

Sofie dostala kytku - a že bylo valentýna, tak to byla kytka láskyplná
Karneval jsme si užili i díky vychovatelkám školní družiny, 
které zajišťovaly perfektní zázemí
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Karnevalové veselí zahájily baletky s tancem masek Kam, Karkulko malá, kam? Běžím na karneval!

Karneval si užili děti i rodiče Díky kuchařkám ze školní jídelny nikdo netrpěl hladem ani žízní

Na školním karnevalu to opravdu žilo Ke karnevalu patří smích a zábava

Já tak rád trsám trsám Umíme to rozparádit
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cestování za knížkami
Co klukům a holkám čtení přináší? Proč by děti měly v době digitálních technologií ještě číst knížky? odpověď můžeme 
najít ve slovech luďka richtera, dramaturga a režiséra, který říká, že zejména proto: „aby děti měly svět rády. aby se 
jim v něm líbilo. aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. aby mu věřily, že může být krásný a vzrušující…“

Během výuky se v naší škole aktivně věnujeme 
podpoře čtenářských dovedností a snažíme se 
dětem vštěpovat lásku ke čtení a ke knihám již 
od nejmladšího věku. Pravidelně spolupracuje-
me s místní knihovnou, kde se kluci a děvčata 
účastní knihovnických lekcí, besed a worksho-
pů. Žáci mají možnost si knihy vypůjčit také 
přímo ve škole, tedy ve školní knihovně. A pro-
tože chceme, aby v knihovně byly knížky, které 
děti čtou rády, připravili jsme se pro ně projekt 
nazvaný „Dobrodružná cesta za knihami“. 

Druháci pod vedením paní učitelky vyrazili 
do Frýdku-Místku a začali návštěvou městské 
knihovny Místek. Paní knihovnice uvítala všech-
ny mezi regály plnými dětských knih a společně 
si se zvídavými žáčky četla a povídala o knihách. 
Potom si děvčata a chlapci mohli dětské odděle-
ní knihovny sami prozkoumat. Libovolné knížky 
si tak mohli vybrat, prohlédnout a prolistovat. 

Načerpali zde inspiraci pro další část výpravy. 
Společně totiž navštívili knihkupectví Kapitola, 
kde měl každý za úkol vybrat jednu knihu do 
školní knihovny. Nebylo to snadné, ale knihkupci 
Jan a Veronika se dětem věnovali a s úsměvem 
na tváři jim pomáhali s výběrem. 

Wes + Mar v knihkupectví nám dokázali s výběrem té správné knížky poradit

a jak Dobrodružnou cestu za knihami vnímali 
samotní účastníci? Posuďte sami:
„Líbila se mi knihovna, hřiště a to, jak 
jsme si vybírali knihu v knihkupectví.“

Daniela

„Vybral jsem si knížku únikovky, 
protože se mi to líbilo a je tam málo 
čtení.“

Kryštof

„Líbila se mi knihovna, hřiště 
a svačina. Vybral jsem si knihu Můj 
brácha je zombík, protože mám rád 
hororovky a Veronika mi ji pomohla 
vybrat.“

Patrik

„Líbila se mi knihovna a ty sedátka 
tam v knihovně.“

Zora

„Vybraly jsme si knížky Dědečku vy-
právěj a Dědečku vyprávěj o Česku, 
protože jsou zajímavé a protože mají 
hezké obrázky.“

veronika a Nikol

„Vybrali jsme si dva díly Fotbaláků, 
protože jsme fotbalisti a hrajeme 
fotbal.“

Mathias a Martin

„

Líbilo se mi, že jsme jeli vlakem 
a to, jak nám paní knihovnice četla. 
Knížku Lili a slon jsem si vybrala, 
protože mám ráda dobrodružné 
knihy a tahle je navíc o holce.“

viktorie

„Vybrali jsme si knížky o zvířátkách, 
protože se nám líbily. A hlavně se 
nám líbilo to nakupování.“

Matěj a Claudie

„Líbilo se mi na hřišti a v knihovně 
a taky knížka o Emě, která rozuměla 
zvířatům.“

Helena

„Líbila se mi paní knihovnice. 
Vybrala jsem si knihu Ema a zraně-
ný tuleň, protože je dlouhá.“

rozálie

a co říká na netradiční výlet třídní 
učitelka rita Weselowská?
„Mile mě překvapilo, že děti opravdu 
zodpovědně přemýšlely nad tím, kterou 
knihu by rády četly a své nápady doká-
zaly konzultovat s knihkupci. Radost mi 
udělala i jejich nedočkavost, kdy už si 
budou moci knížku půjčit domů.“

v knihovně panovala skvělá nálada

Mezi knížkami se nám fakt líbilo
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vzkříšený valentýn
ve čtvrtek 16. února pořádala škola karneval pro mladší žáky. a aby to těm starším nebylo líto, 
mohli jít na diskotéku. ale ne na ledajakou. takzvaná valentýnská diskotéka byla v minulosti jakousi 
nepsanou tradicí, pořádali ji žáci deváté třídy v prostorách školní jídelny a zváni byli všichni 
z druhého stupně včetně páťáků, pro které už jsou klauni z karnevalu přece jen trochu mimo. 
Letos se tak dělo po dlouhé, několikaleté 
přestávce a nikdo ze současných žáků ji 
vlastně nezažil. Avšak co se zábavy týká, 
není třeba nijak zvlášť motivovat, vymysleli 
výzdobu a taky pestrý a veselý program 
a rej mohl začít.

Účast byla nečekaně velká. Po zkušenos-
tech z dřívějška, kdy většina mladších jen 
nakoukla nebo tiše seděla v koutku – letos 
se dobře bavili všichni a trsali o sto šest. 
Jako by po letech covidových omezení byli 
tak nějak vyhladovělí a potřebovali vypustit 
páru. Vše se ovšem dělo ve vší slušnosti 
a počestnosti, učitelé byli strategicky roz-
místěni na všech kritických uzlech a situaci 
pečlivě monitorovali. Valentýn nevalentýn, 
kázeň musí být! Musím zdůraznit, že se 
účastníci opravdu chovali podle pravidel 
a nebylo třeba žádných zásahů.

Začalo se trochu se skluzem, čekalo se 
na dýdžeje, který se posléze vytasil s téměř 
profesionální výbavou a rozhodně nezkla-
mal. Po počátečním ostychu se to odvážil 

pořádně osolit, a když padl soumrak, chytlo 
to tu správnou atmosféru undergroundové-
ho nočního klubu.

Všichni se nadšeně zapojili taky do 
tanečních her. Znáte to z plesů – židle, 
balónky, volba miss – a užívali si získaných 
sladkých cen, které pro ně škola opatřila. 

Když se pak přiblížil dohodnutý čas konce, 
jako vždy škemrali o prodloužení, což 
ovšem vzhledem k organizaci úklidu nebylo 
možné. Všichni ale pomohli a za čtvrt 
hodinky nikdo nepoznal, že se tu konala 
opravdu povedená a po letech znovu ožive-
ná Valentýnská diskotéka!                         jk

Pořádající IX. třída ladění správného zvuku

Deváťáci nezapomněli na diskotéku zařadit oblíbenou „židličkovanou“

Korunování vítězů soutěže Miss a Missák valentýnské diskotéky



22

Základní škola

večírkový den
„Jednou z nepochybných a čistých radostí jest odpočinek po práci,“ pravil  německý filozof 
Immanuel Kant. v duchu tohoto výroku se nesl druhý únor, poslední den  před jarními prázdninami. 
žáci si v praxi vyzkoušeli odpočinek formou společenských her a tance za dodržení základních 
pravidel etikety. Po celý „večírkový den“ měli projektovou výuku zaměřenou na společenskou 
zábavu.

Společná taneční choreografie pro straší žáky

Star dance aneb když devítka tančí K večírku patří i raut a ten si připravili páťáci

Welcome drink
tonda langr naučí tančit každého a nakonec budete ozdobou plesů 
a večírků.
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KdYž Ráno ZaČal veČíReK…
Jiří Kapsa

ve škole dnes máme akci jménem „večírkový den“,
copak asi pod tím názvem čeká na nás jen?

Do večera budeme tu a písemky psát
anebo se dobře bavit, tancovat a hrát?

takhle napůl den se dneska hezky vybarvil,
žádné testy ani známky, ale výklad byl.

Etiketa probrala se, jak se máme správně chovat,
co na sebe oblékati, za co všechno poděkovat.

Proto jsme se na to také všichni dobře vybavili,
to nejlepší oblečení z almar doma vylovili.

Kluci saka, holky sukně, kostýmy i šaty krásné,
vystřižení ze žurnálu zářili jak hvězdy jasné.

Na pár lekcích teorie slyšeli jsme zásad ranec,
v tělocvičně následoval také společenský tanec.

Sám veliký antonio, mistr známý celé roky, 
naučil nás s trochou dřiny pár otoček, nové kroky.

rozehřátí, rozjaření do tříd jsme se navrátili,
jak kdo zvládal svoje tělo, hlasitě jsme hodnotili.

Na večírky připraveni budeme teď o dost více,
tenisky a teplákovky vyměníme za střevíce.

Přijeli natáčet i z televize Polar, tak se mrkněte na reportáž

taneční soutěže si užili i kluci
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význam pravidel a důslednosti ve výchově dětí
všichni se shodneme na tom, že bez pravidel by v lidské společnosti panoval chaos. Nejdříve se s nimi setkáváme 
v rodině, později ve škole, v zaměstnání, v silničním provozu, a tak bychom mohli pokračovat dále. 

I když by se mohlo zdát, že pravidla a hranice jsou 
něco, co děti omezuje, ve skutečnosti jim dávají po-
cit bezpečí a jistoty. Je ale důležité nastavit taková 
pravidla, která budou smysluplná. Pokud jim dítě 
rozumí a ví, co od něj rodiče očekávají, naučí se je 
dodržovat. Takové děti si uvědomují, za co nesou 
odpovědnost, zdokonalují svoji schopnost sebeo-
vládání, učí se sebekázni, kterou budou v životě po-
třebovat k získání dovedností a dosažení svých cílů.  
Díky pravidlům se také naučí vycházet s lidmi ve 
svém okolí, vážit si svého i cizího zdraví a orientovat 
se ve světě, který pro ně bude srozumitelný. 

Kdo a jakým způsobem nastavuje 
pravidla, určuje hranice?
Pravidla u nejmenších dětí stanovují rodiče, ale jak-
mile je to možné, měly by být do jejich tvorby zapo-
jeny i děti, protože pak lze s vyšší pravděpodobností 
očekávat, že je budou s větší ochotou dodržovat. Není 
na škodu, pokud je s dětmi sepíšeme a podepíšeme. 
Získají tím větší váhu a do budoucna předejdeme 
neshodám ohledně toho, jaká pravidla byla vlastně 
nastavena a co přesně znamenají, kdo za co odpo-
vídá a jaké odměny či následky přináší jejich plnění 
či porušení. U menších dětí můžeme využít k jejich 
zachycení i obrázků či fotografií a potvrdit je např. 
otiskem ruky. Jak se říká: „Co je psáno, to je dáno.“

PŘíKLAD: 
Maminka se zlobí, že opět není vynesený koš. Už 
ani neví, kolikrát dětem říkala, aby ho pravidelně 
vynášely. Jenže….
•	 Co je to pravidelně? Jednou či dvakrát týdně? 

Až budou odpadky z koše přetékat, nebo až 
bude skoro plný?

•	 Které z dětí má kdy tuto povinnost? Střídají 
se? Ale v tom případě si nemusí všimnout, že 
sourozenec po něm už jednou koš vynesl…

Jestliže se maminka v této situaci zlobí, nemá se čeho 
„chytit“ při vymáhání svého požadavku. To vede pouze 
k hádce mezi sourozenci a nekonečným diskusím.
DALŠí PŘíKLAD: Rodina si stanovila, že se nebu-
dou používat nevhodná slova. Potíž je ale v tom, 
že některé výrazy mohou děti, na rozdíl od rodičů, 
považovat za přijatelné, protože v rámci kolektivu 
se běžně používají, a to i v rodinách spolužáků.

jak správně určit hranice a stanovit 
pravidla?
Základním předpokladem k tomu, aby děti re-
spektovaly hranice a dodržovaly pravidla, je to, 
aby byla co nejpřesněji formulovaná a tím pádem 
srozumitelná. Děti by si měly být vědomy, jaké ná-

sledky ponesou v případě jejich porušení. Důležité 
je, aby požadavky byly přiměřené, konkrétní 
a vynutitelné, protože právě takové vedou dítě 
k odpovědnosti za své jednání a konání. I důsled-
ky si děti mohou vymyslet samy, často jsou rodiče 
překvapeni tím, jak dobře to děti zvládnou. Budou-
li u některých úkolů dány odměny, i v tomto přípa-
dě by s nimi děti měly být seznámeny. Nesmíme 
opomenout, že není možné, aby se odměny a ná-
sledky zaměňovaly. To znamená, že pokud dítě po-
ruší nějaké pravidlo, se kterým je spojen konkrétní 
důsledek, neměla by mu být odejmuta odměna za 
splněný úkol. Ve své praxi jsem se setkala s dětmi, 
které měly např. slíbenou odměnu za vysvědčení, 
ale ta jim ve výsledku nebyla rodiči předána, proto-
že ve škole zazlobily. Je to podobné, jako kdyby vám 
nebyla vyplacena mzda v práci, protože jste doma 
při umývání nádobí rozbili talíř. 

Pravidla i hranice by měly být pevné, ale ne příliš tvr-
dé. Zároveň by měly být pružné, aby je bylo v případě 
potřeby možné upravit či změnit, např. v souvislosti 
s tím, jak děti rostou (čas kdy chodí spát, výše ka-
pesného apod.). Změna by měla proběhnout nejlépe 
opět společnou dohodou. V žádném případě by se 
pravidla neměla měnit podle aktuálních potřeb či 
nálady rodičů. Všichni víme, že pokud jsme dobře 
naladění, usmějeme se nebo přehlédneme nevhod-
né chování dítěte, ale pokud jsme ve stresu, můžeme 
ve stejné situaci reagovat křikem a tvrdým trestem. 
Takové nepředvídatelné jednání ze strany rodičů 
může mít u dětí za následek nejen ztrátu důvěry či 
vyvolat pocit křivdy a zklamání, ale v krajních přípa-
dech může vést i k agresivním projevům.

Zpozorujeme-li, že některé z pravidel je dětmi 
porušováno více než jiné, měli bychom se zamy-
slet nad tím, zda je smysluplné nebo není-li příliš 
tvrdé. Pravidla, která není možné dodržet, bývají 
často porušována, a to i ve světě dospělých.

důslednost a kontrola
Většina dětí pravidla někdy poruší, je přirozené, že 
zkouší, nakolik jsou pevná. Tímto způsobem si záro-
veň ověřují, do jaké míry jsou pevná i slova rodičů, 
jakou mají váhu. Pokud opakovaně zjistí, že odmlou-
váním či diskutováním dosáhnou svého, budou tuto 
strategii přirozeně opakovat, protože se jim vyplatí. 
Zároveň ale ztrácí jistotu v tom, že to, co rodič řekne, 
platí. Mohou se stát úzkostlivějšími, nemusí důvě-
řovat i sdělení rodičů, že se nemusí bát lékařského 
vyšetření apod. Nedá se nic dělat, kontrola a důsled-
nost při dodržování pravidel je nezbytná. 

Jakmile jsou pravidla stanovena, musí je dodr-
žovat všichni členové rodiny. Pokud se jimi rodič 
někdy řídí a jindy ne, nedá se očekávat, že je bude 
dodržovat dítě. Dalo by se říci, že dodržování pra-
videl je mnohdy náročnější pro rodiče než pro děti. 
Dojde-li k porušení pravidla, je třeba k dítěti přistu-
povat klidně, bez křiku, připomenout mu pravidlo 
a následek, znovu ukázat a říct, jak je to správně. 
Nepoužíváme tělesné tresty a křik, tímto způso-
bem pouze učíme děti jednat ve vypjatých situacích 
stejně a paradoxně je za to následně trestáme. 

pravidelný režim a rutina
Pravidelný režim a opakující se rutinní činnosti 
pomáhají dětem získat pocit bezpečí. Děti mohou 
předvídat, co je čeká (kdy budou vstávat a kdy půjdou 
spát, kdy odchází do školy, kdy mají čas pouze pro 
sebe atd.). U jednotlivých návyků a činností by měl 
být vyžadován stále stejný postup. Např. při ukládání 
k spánku by jednotlivé kroky (hygiena, převlékání do 
pyžama, pohádka, pusa na dobrou noc, zhasínání) 
měly probíhat pravidelně ve stejném pořadí. I sa-
motné umývání rukou u dětí zafixujeme nejlépe tak, 
že budeme vyžadovat vždy správný postup. 

dodržování základních společenských 
a sociálních návyků
Základní návyky dítě získává v rodině, a to nejen 
prostřednictvím pokynů, ale především napodobo-
váním svých rodičů, prarodičů či sourozenců. Dítě 
v rodině získává první zkušenosti s tím, jak se 
k sobě chovají blízcí lidé, a také jak se má ono samo 
chovat k cizím lidem. Mělo by umět pozdravit, po-
děkovat, poprosit, vědět, kdy je třeba se omluvit, 
případně poskytnout druhému člověku pomoc. 

I správná životospráva má vliv na dodržování 
pravidel a chování dětí. Je velmi důležité zajistit 
dětem uspokojení jejich základních fyziologic-
kých potřeb (dostatečně dlouhý spánek, pravi-
delná strava…) a rovněž klidné domácí prostředí. 
Pokud tomu tak není, budou děti nejspíš pod-
rážděné, nepozorné a stejně jako dospělí budou 
v zátěžových situacích jednat nepřiměřeně 
(vzdor, odmlouvání), nebudou mít zájmem o ško-
lu, sporty, budou náchylnější k nemocem. Osobní 
hygiena je pak jedním z klíčů ke zdraví našich 
dětí, a proto bychom na jejím osvojení a dodržo-
vání měli klást zvýšený důraz. K tomu, jak zásad-
ní vliv má životospráva, rodinné prostředí a vzory 
dospělých na chování a vzdělávání dětí, se vrátím 
podrobněji v některém z dalších příspěvků.
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vedení k samostatnosti
V poslední době se v oblasti samostatnosti dítě-
te snižují nároky. Děti si při vstupu do školy čas-
to neumí ani zavázat tkaničku u boty. Rodičům to 
nevadí, protože jim zakoupí boty na suchý zip. Ale 
v životě nepotřebujeme zavázat jen boty… Pokud 
budeme dětem stále umetat cestičku, dělat věci 
za ně, třeba už jen proto, že nás zdržují, nenaučí 
se překonávat překážky a před každým úkolem se 
budou „hroutit“. Nebudou si důvěřovat, raději se 
do ničeho nového nepustí a zvyknou si na to, že co 
jim hned nepůjde, někdo udělá za ně. Je třeba dě-
tem zadávat takové úkoly, které bude v jejich silách 
zvládnout, ale u kterých budou muset vynaložit 
i nějaké úsilí, opustit svoji komfortní zónu. Poznají 
pocit radosti a hrdosti z toho, že něco dokázaly 
a příště si troufnou pustit se do náročnějšího úko-
lu, který nevzdají po prvním neúspěchu nebo po-
kud se nebudou cítit v pohodlí. 

osvojení si pracovních návyků
Už velmi malé dítě se může podílet na domácích 
pracích. Děti v útlém věku mají touhu pomáhat, 
které je třeba využít. Možná zpočátku nebude 
práce odvedená přesně podle našich představ, 
ale pokud děti pochválíme a přitom jim ukážeme, 
jak se mohou zlepšovat, stane se pro ně práce 
v domácnosti přirozenou součástí dne. Nejlépe 
je začít už odmalička. Rozhodneme-li se, že nám 
má dítě pomáhat, až v deseti letech, nadšení bude 
pryč a setkáme se spíše s nechutí. Děti by neměly 
být za běžné domácí práce odměňovány penězi či 
sladkostmi, stejně jako maminka není odměňová-
na za vaření a tatínek za běžné opravy. U někte-
rých prací je však možné dítě ohodnotit i finančně 
a umožnit mu vydělat si vlastní peníze, se kterými 
se pak společně s kapesným učí hospodařit.

pravidla při trávení volného času
Rodina by měla mít vymezen určitý čas, který trá-
ví všichni společně, a který je naplněn příjemnými 
činnostmi (výlety, hraní společenských her apod.), 
pomáhá to udržet si v rodině blízké vztahy.

Stává se, že v každodenním shonu dítě nemá mož-
nost mít rodiče chvilku jen pro sebe bez sourozen-
ců, ideálně občas i jen jednoho z nich. Ze své praxe 
vím, že právě tyhle chvilky si děti budou pamatovat 
celý život. Ať už se jedná o „chlapský“ výlet na auto-
mobilové závody, návštěvu kina, společný sběr hub 
v lese, projížďku na koních nebo „holčičí výlet“ na 
zkrášlující kůru… Může se vám zdát, že je to zby-
tečné, přece stačí, že si s dětmi jen tak popovídáte 
o samotě, ale pokud si na ně přesto tento čas udě-
láte, věřím, že nebudete litovat. Pravděpodobně se 
o svých dětech dovíte něco nového, možná se vám 
svěří s něčím, co vám v návalu každodenních po-
vinností nestihly sdělit nebo se nenaskytla vhodná 
chvíle. Stejně tak i vy svým dětem můžete povyprá-
vět o vašem dětství, o vašich starostech i radostech 
z dob, kdy jste byli v jejich věku, společně se zasmát 
nad příhodami, které jste prožili. Je jedno, jestli se 
týkaly vašich úspěchů nebo trapasů. 

Každý člen rodiny by měl mít denně také čas pou-
ze pro sebe, který bude trávit podle svých před-
stav. U dítěte si jej nepleťme s časem v kroužcích, 
který je také částečně organizovaný. Jde o čas, 
který dítě bude věnovat hře  a koníčkům podle své 
volby (ne podle toho, co si rodiče myslí, že je pro ně 
nejlepší). Také rodiče by měli mít nárok na čas pro 
sebe, který budou děti respektovat. Naučí se tím, 
že svět se netočí jen kolem nich.

poskytněte dětem lásku a buďte pro 
ně tady a teď 
Mít rád své děti je pro většinu z nás samozřejmos-
tí a předpokládáme, že děti to přirozeně ví. Jenže 
občas můžeme v dětech vyvolávat dojem, a to i ne-
chtěně, že je máme rádi jen za určitých podmínek. 
Jedná se o výroky typu: „Když budeš zlobit, nikdo 
tě nebude mít rád.“

Poskytněte dětem lásku a bezpodmínečné přijetí. 
Láska by neměla být podmíněna splněním úkolu 
a poslušností. Chceme-li dětem něco vytknout 
nebo je pochválit, nepoužívejme všeobecné výra-
zy: „Jsi zlobivý/hodný, šikovný/nešika.“ Nikdo není 
jen hodný a nikdo není jen zlobivý. Nehodnoťte dítě, 
ale jeho chování vztahující se ke konkrétní situaci: 
„Nelíbilo se mi, že jsi dnes nepozdravil při vstupu 
do čekárny.“ „Moc se mi líbilo, jak jsi pustila v tram-
vaji tu starší paní sednout.“ Nekonkrétních pochval 
si děti moc necení a všeobecná kritika dítěti neřek-
ne, co přesně neudělalo dobře, naopak mu snižuje 
schopnost adekvátního sebehodnocení. Dítě by 
mělo cítit, že jej máme rádi takové, jaké je, přestože 
se nechová přesně podle našich představ. Ani my 
nejsme ve všem perfektní.

Lásku vyjadřujme dítěti nejen slovy, ale také doty-
kem. Objímejte své děti co nejčastěji. K pochvale 
přidejte pohlazení, pokud jim něco vytýkáte, po-
ložte jim ruku na rameno, posaďte si jej na klín.

Lásku dáváme najevo i svojí pozorností, zájmem 
a časem, který dítěti věnujeme. Sdělujeme tím dítě-
ti, jak moc je pro nás důležité. Při komunikaci s dí-
tětem udržujeme oční kontakt, u menšího dítěte se 
k němu skloníme, abychom s ním nemluvili spatra. 
Pokud nám dítě něco sděluje, projevujeme zájem, 
doptáváme se, sdílíme s ním jeho pocity (slovem 
i mimikou), učíme své dítě pocity pojmenovat. Pokud 
chceme, aby poslouchalo a vnímalo, co říkáme, je 
třeba, abychom to dělali i my. “Hm, hm“ od vaření 
nebude zrovna to pravé. Pokud na své dítě nemáme 
často čas, neustále odkládáme svoji pozornost a čas 
věnovaný dítěti na „za chvilku“, která pak trvá třeba 
i hodinu, nelze očekávat, že ono přeruší kvůli nám 
svoji hru nebo jinou činnost, až to budeme požado-
vat. Nejspíš uslyšíme „No jo, za chvilku…“ 

pravidelný pohyb a omezení sledování 
televize, používání telefonu a počítače
Do pravidel je žádoucí zahrnout i dobu, po kte-
rou mohou děti sledovat televizi, používat počítač 
a telefon. Nezapomínáme ani na pravidelné pro-

vozování nějakého sportu, který bude dítě bavit. 
Ideální je, pokud se ho zúčastníte společně jako 
rodina. Některé děti se budou možná bránit, ale 
věřte tomu, že i přes nechuť v dětství, např. k jízdě 
na kole, je vysoce pravděpodobné, že si v dospělosti 
na kolo čas udělají. V určitém věku pocítí potřebu 
sportovat, protože „tak se to prostě dělá, tak je to 
v pořádku…“ Funguje to stejně i u nás. Jen si vzpo-
meňme, kolikrát jsme si říkali, že nebudeme ve 
výchově uplatňovat metody svých rodičů, které se 
nám nelíbily. Až se jednoho dne ke svému překva-
pení přistihneme, že děláme to samé jako oni…

pravidla platí pro všechny
Pokud má dítě dodržovat konkrétní pravidlo, měli by 
tak činit i rodiče a za jeho porušení by měli nést stej-
né následky jako děti. Setkávám se s tím, že rodiče 
svoje porušení hájí „dospěláckými“ důvody, např. že 
nemají tolik času jako děti (třeba na úklid oblečení 
kam patří), mají stres v práci, jsou z ní unavení. Ale 
i děti mají ve škole zátěž, bývají unavené a rozzlobe-
né (např. po hádce s kamarádem). A kolikrát i dospě-
lému uklouzne nějaké to nevhodné slovíčko…

Rodiče se často bojí, že pokud budou muset přiznat 
svoji chybu, ztratí tím u svých dětí autoritu. Opak je 
pravdou. Autoritu ztratí právě tím, když budou pravi-
dla obcházet. Navíc, pokud ponesou dohodnuté ná-
sledky, děti to ocení jako férové jednání a budou mít 
menší tendenci „zatloukat“, pokud se jim samotným 
pravidlo nepodaří dodržet. Posiluje se tím i důvěra 
mezi rodiči a dětmi, a to nejen v oblasti pravidel…

buďte dětem vzorem i v běžném životě
Rodiče by při dodržování pravidel měli být dětem vzo-
rem, a to nejen v domácím prostředí. Děti se neřídí 
podle toho, co říkáme, ale podle toho, jak se chováme. 
Dospělí by si proto měli i u sebe hlídat dodržování běž-
ných pravidel (překračování rychlosti při jízdě autem, 
předbíhání v řadě při nákupech, tichý, ale často i na-
hlas vyslovený souhlas s porušením pravidel u jiných 
dospělých, nebo označování takového chování dokon-
ce za určitou formu hrdinství…). 

Výchova dětí nám přináší radosti i starosti. 
Přestože se snažíme, může se stát, že občas udě-
láme nějakou tu chybičku, stejně jako naše děti. 
Ale je třeba si uvědomit, že nikdo není dokonalý. 
Rodičem se nerodíme, ale postupně se jím učíme 
být. Rozhodně nic nepokazíme tím, že dětem vne-
seme do života lásku, optimismus a pocit bezpečí, 
povedeme je k tomu, aby byly dobrými lidmi.

Marcela Novozámská, školní psycholožka



Už nemusíme 
nikam jezdit
tedy alespoň abychom mohli 
s dětmi vyrazit na plavání, 
nemusíme shánět a platit 
autobus, stačí nám dojít pěšky 
do bazénu v hotelu yura. 

Není úplně samozřejmostí, že mateřská 
škola organizuje pro předškolní děti pla-
vecký kurz, ale pro obě čeladenské školky 
to platí odnepaměti. Chceme tím dětem 
poskytnout možnost překonat obavy z vody, 
vydovádět se, zlepšit svou obratnost 
a naučit se plavat. 

Zájem o plavání byl velký a nás těší, že 
můžeme využít místní podmínky, které jsou 
pro děti příjemné, protože jsme v bazénu 
jen my, máme k dispozici dvě lektorky 
a rodiče jistě vítají úsporu prostředků za 
dopravu. Jak si plaváčci užívali první lekce, 
můžete vidět na fotografiích.

Jana Bartošová

MŠ Čeladenská beruška

Už si troufneme plavat i uprostřed bazénu

Na bazén už dojdeme pěšky



Knihovna není jen o knihách
vždy, když se s dětmi zabýváme nějakým tématem, zamíříme na procházku do knihovny, kde nám 
paní Kosňovká vybere a nabídne odbornou literaturu, ale i pohádku se zaměřením na dané téma. 

Tentokrát paní Kosňovská z informačního 
centra a knihovny v Čeladné připravila 
pro předškoláky neobyčejnou knihovnic-
kou lekci. Kromě seznámení s chodem 
knihovny zaujala děti čtením s využitím 
technik kritického myšlení a propojila jej 
také s předčtenářskou gramotností. Děti 
doříkávaly příběhy, určovaly hlavní postavy, 
rozlišovaly počáteční hlásky, pracovaly 
s příslovími, zkrátka měly možnost pocho-
pit, že kniha nemusí být jen o čtení textu. 
Překvapilo nás, že knihovna nabízí k zapůj-
čení i společenské hry a dětmi tolik oblíbe-
né Albi tužky. Do těch se děti pustily hned 
v knihovně a mám podezření, že se ještě 
týž den rozšířily řady členů knihovny. Paní 
Kosňovské děkujeme za skvěle připravený 
program a těšíme se na chystanou lekci 
pro nejmenší.

Jana Bartošová Děti v knihovně aktivně pracovaly
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Paní Kosňovská vysvětluje dětem, jak to chodí v knihovněviktorka s albi tužkou

Ponořeni do knihPo čtení z knihy následovalo tématické vyplňování pracovního listu



přijďte se podívat
Zvažujete docházku vašeho dítěte do naší MŠ 
a chystáte se k nám na zápis, který bude 15. 5. 
2023? 

Zajímá vás, 
jak to u nás 

ve školce chodí? Jak vypadá prostředí 
mateřské školy, co dělají děti celý den, co 
nabízíme dětem i rodičům, jak připravuje-
me předškoláky na vstup do ZŠ? Přijďte 
19. dubna 2023 od 16:00 na setkání, kde se 
vše dozvíte a prohlédnete si MŠ. 

Na setkání je nutné se registrovat pro-
střednictvím formuláře, na který se do-
stanete přes QR kód nebo nám napište na 
ms@celdenskaberuska.cz.

Jana Bartošová

Utíkej myško, utíkej
všeho s mírou platí i u divadelních představení. Nabídek na divadlo do školky nám chodí hodně, 
ale my jsme v tomto trochu vybíraví a také vzhledem k mnoha dalším akcím nechceme děti zahltit 
doplňkovým programem. 

Každý rok nás navštíví divadlo Leonka, to je záruka kvality, milu-
jeme představení kouzelníků Kelnarových jak ze staré školy a jako 
třešničku k těmto představením jezdíme jednou ročně do Divadla 
loutek v Ostravě. 

Nádherné prostředí, kulisy, profesionální herci, představení 
s mnoha překvapeními, to jsou pádné argumenty, proč vyrazit až 
do naší krajské metropole. Děti se svátečně obléknou, poučíme je 
o chování a vhodnosti bouřlivého potlesku. 

Ačkoliv představení trvá 75 minut, nikdo neřekne nuda, nikomu se 
nechce zpátky do školky. Bylo tomu i tentokrát, děti se zaujetím 
sledovaly představení Utíkej myško, utíkej, nadšeně povzbuzovaly 
herce, radily jim a tleskaly. 

Jana Bartošová

MŠ Čeladenská beruška



Člověk nikdy neví, co ho potká 
a ačkoliv nechceme malovat 
čerta na zeď, připravujeme se 
na různé situace. 

Řeč je o první pomoci, kterou nemusíme 
potřebovat jenom v práci s dětmi, ale hodit 
se může kdykoliv. Opakovaně pořádáme 
kurz první pomoci pro všechny zaměstnan-
kyně obou mateřinek z Čeladné. Učíme se 
ošetřit rány, jak si poradit se zaskočeným 
soustem, ale třeba i jak dělat masáž srdce 
dětem i dospělým. 

Bohužel už i my ve školce jsme měli 
několikrát příležitost využít naše na kurzu 
nabyté dovednosti v praxi. Bylo to jiné než 
na kurzu, ale kdo je připraven, není až tak 
překvapen a vždy vše dopadlo dobře.

Jana Bartošová

aby nás nic nezaskočilo
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PŘÍJEM VĚCÍ:
 2.-6. BŘEZNA
PRODEJ VĚCÍ:
 8.-13. BŘEZNA
V PRACOVNÍ DNY 
8:30-15:30

t e l . :  7 7 7  7 3 8  5 8 3 ,  b u d o v a  M Š :  7 7 7  3 6 4  1 8 9

V MŠ 
ČELADENSKÁ 
BERUŠKA

BAZÁREK
SEZÓNNÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 

A POTŘEB (JARO, LÉTO)

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

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

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

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

Kurzu první pomoci se zúčastnily zaměstnankyně obou MŠ z Čeladné

Učily jsme se například i to, jak používat 
škrtidlo
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Kamarádství, karneval a knihy v Květince
v únoru jsme měli z důvodu prázdninového provozu spojené třídy. velké děti se 
krásně staraly o malé a vznikala nová přátelství. 

týDEN S MÁŠENKoU
Celý týden jsme měli zaměřený na pohádku 
Mášenka a tři medvědi. Děti se seznamo-
valy se správnými návyky slušného cho-
vání. Rozebírali jsme, co Mášenka udělala 
špatně a jak by se měla správně zachovat. 
Vztahovali jsme to také na chování mezi 
dětmi. A to tak, že si nemají bez dovolení 
sedat na místa svých kamarádů. Každé dítě 
má svou značku a každé dítě je na své mís-
to velmi citlivé. Bez dovolení brát kamará-
dovi hračku, protože když to děti pochopí, 
tak lze předejít mnoha konfliktům. No, 
a když už k nějakému konfliktu dojde, tak 
se hlavně dokázat omluvit a odpustit. 

Takto jsme utužovali kamarádské vztahy 
a vše jsme probírali společně v kroužku, 
který probíhá po svačince. A abychom 
procvičili jemnou motoriku, hrubou mo-
toriku, grafomotoriku, předmatematické 
dovednosti a podobně,  tak jsme připravili 
spoustu činností, které se vztahovaly 
k tématu. Stavěli jsme medvědy z pet víček 
a dům medvědům z lega, vybarvovali jsme 
a počítali medvědy, modelovali a hráli 
divadlo. Běhali jsme, hráli pohybové hry 
a venku bobovali, co to jen šlo. A to vše nás 
velmi bavilo a společně jsme si ten týden 
opravdu užili. 

KarNEval S vČElKoU MÁJoU
A už se to blížilo, už se vše chystalo a při-
pravovalo pro děti na náš karneval! Letos 
s tématem včelka Mája. 

Pekly se perníčky na odměny za soutěže 
pro děti, které provoněly celou školku. 
Vyráběl se úl pro všechny včelky. Sháněly 
se kostýmy pro Hopa, včelky, královnu. 
Maminky pekly výborné muffiny do našeho 
bufetu. Velmi jim děkujeme za podporu. 
Balily se balíčky do tomboly, chystalo se 
veškeré aranžmá karnevalu a moc jsme 
se těšili na karneval po dlouhé covidové 
pauze. 

Ten den konečně nastal a začalo bujaré 
veselí. Děti a rodiče měli připravený skvělý 
bufet, který částečně zajišťovala paní 
 Vidurová, které moc děkujeme. Naše 
děvčata v bufetu kmitala jako pilné včeličky. 
Paní ředitelka jako královna vše odmode-
rovala a včelky Máje lítaly s dětmi 
o sto šest. Hop proskákal celou tělocvičnou 
a myslím, že atmosféra byla více než pove-

dená. Krásné masky, úsměvy na tváři a ra-
dost v očích dětí byly tou největší odměnou, 
na kterou jsme čekaly. Věřím, že se všem 
karneval líbil a těšíme se na příští rok. 

NaŠI MalÍ ČtENÁŘI
Na závěr měsíce nás paní knihovnice po-
zvala do krásné čeladenské knihovny plné 
zajímavých a inspirativních knih. Připravila 
si pro děti nádherný program, který je 
velice bavil. Děti se usadily na bobcích a už 
s nadšením očekávaly, co bude následovat. 

Čekal je krásný příběh o pejskovi, který byl 
dalmatinem, ale bohužel neměl flíčky a tak 
si ho nikdo nechtěl vzít. Nakonec i tento 
pejsek získal majitele, kterým vůbec neva-
dilo, že je jiný, naopak byl pro ně výjimečný 
a originální. Příběh děti provázel obrázky, 
na které po přečtení reagovaly. 

Poté na ně čekala velmi zábavná kniha 
s puntíky, na které si procvičily kouzla 
knížek. Děti klepaly na knihu a najednou 
z jednoho puntíku byly dva, tři. Třepaly 
knihou a najednou se sesypaly puntíky na 
stranu. V knihovně se ozývalo nadšené výs-
kání a překvapení, jak to ta paní knihovnice 
dělá. 

Na závěr si vybarvil každý svého dalmatina 
a domaloval mu puntíky. A obrázky paní 
knihovnice vystavila v knihovně, kde se 
na ně mohli rodiče přijít s dětmi podívat. 
A třeba si domů odnesli nějakou krásnou 
knihu a trénovali s dětmi předčtenářské 
dovednosti v pohodlí domova.                              

aneta Profotová 
třída Květinka 

Jiřiček plní karnevalové úkoly
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včelky a Hop v akci

Damiánka, adélku a Elišku prohlížení knížek nadchloJulinka s královnou

Julinka a thea s kamarádkou Zuzankou Josefínka tvoří medvědatobik s bráškou Matym a královnou

Berušky adélka a žofinka Julinka a thea si karneval užilyandrejka jako pirátka



po veselém karnevalu veselé učení
Než jsme dospěli ke karnevalovému veselí, některé děti si užily jarní prázdniny. 
Užívali jsme si různě, protože Čeladnou se prohnaly viry a bacily a ty jsme pocítili 
i v naší školce. Byly nemocné děti a byli nemocní i dospělí.

Karneval se však vydařil. Paní ředitelka 
přivítala všechny coby včelí královna 
a opravdu jí to moc slušelo. Nechyběla 
ani včelka Mája s dalšími kamarádkami 
a přiskákal i koník Hop. Tělocvična základní 
školy doslova „rozkvetla“ a přilákala další 
včelky i motýly. Na tento luční bál se přišly 
bavit děti, které vytvořily skvělou přehlídku 
masek. Od princezen, víl a čarodějek přes 
piráty, želvy ninja, rytíře i kovboje. 

A zábava byla od začátku až do konce. 
Všechny masky se představily a zatančily 
si. Naše včelí královna malým kamarádům 
příliš zahálky nedopřála. Děti hrály hry, 
velmi vydařené bylo krmení rodičů svými 
ratolestmi „mateří kašičkou“ ve formě 
přesnídávky. A přistoupily k tomuto úkolu 
velmi zodpovědně. Žádná maminka ani 
tatínek nestrádali, protože se vždycky našel 
někdo, kdo dokrmoval i ty ostatní.

Po nutném občerstvení děti plnily disciplíny: 
sbíraly květinky do košíčků, vybarvovaly 
omalovánku, házely „pylové kuličky“ na cíl, 
plnily si pytlíčky správným počtem bonbón-
ků. A těch dobrot! Nechyběly ani ty z medu 
a také chlebíčky, preclíky a nápojů, co hrdlo 
ráčí. Děti i dospělí samozřejmě museli 
doplňovat energii. Ke karnevalu patří také 
tombola a nikdo z dětí neodešel s prázdnou.

Všichni jsme si odnesli spoustu krásných 
zážitků nejen na nadcházející víkend. Také 

musíme poděkovat 
všem rodičům, kteří 
nám obětavě pomáhali 
jak s přípravou 
a prodejem dobrot, 
tak s odvozem nebo 
přemísťováním 
těžkých věcí.
 
A jedeme dál. 
Pokračovali jsme ve 
zkoumání našeho lid-
ského těla, například 
smyslů. Kromě zraku 
a sluchu jsem se také 
dětí zeptala, kterou 
z chutí by si chtěly 
procvičit. Byly to jistě 
všechny, ale hlavně 
sladká ve formě perní-
ku s ledovou polevou.  

Navštívily jsme 
s dětmi čeladenskou 
knihovnu. Na besedu 
s paní knihovnicí se vždy moc těšíme. 
Ta má vždy pro děti připravený krásný 
program. Tentokrát to byla knížka Jezevec 
Chrujda. Příběh spojila s aktivitami pro děti, 
takže se vůbec nenudily.

Paní Zima nám naděluje déšť i sníh. Ten 
náležitě využíváme hlavně na naší školní 
zahradě. Na přelomu února a března čeká 

děti lyžařský výcvik. Snad nám v Bílé v na-
šich Beskydech nějaký sníh zbude. O tom si 
povíme příště.

Po zimě přijde určitě jaro, které se nám 
v březnu třeba už pomaličku přihlásí.
                                                                                      

Ivana Chýlková
třída žabičky
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MŠ Krtečkova

Peťa míchá ledovou polevu na perník
Štěpán přilévá olej do perníkového těsta 
a ondra mu pomáhá s mícháním Ema a Evička poznávají chutě

Štěpán a adam míchají těsto na perník
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MŠ Krtečkova

...ale už se pomalu těšíme na jaroNa sněhu je to prima...

Dětem se pohádka o jezevci Chrujdovi líbila Paní knihovnice to s dětmi opravdu umí

Evička se trefila dvakrát Naše pomocnice s losy Klárka a Magdička
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Když tělo volá SoS – je tu SiS 
Super InductIve SyStem

trpíte bolestí ramenního kloubu, syndromem karpálního tunelu nebo potřebujete urychlit hojení 
zlomenin? v rehabilitačním centru Čeladná nabízíme léčbu špičkovým elektroléčebným přístrojem 
SIS, který dokáže velmi efektivně ulevit od bolesti. Princip SIS spočívá ve vytváření intenzivního 
elektromagnetického pole, které má pozitivní léčebné účinky na lidskou tkáň. Mezi ty hlavní patří 
především úleva od bolesti, podpora a urychlení hojení, svalová relaxace a svalová stimulace. 

JaK SIS FUNGUJE
Terapie je založena na vzájemném působe-
ní mezi elektromagnetickým polem o vyso-
ké intenzitě a lidským tělem. Technologické 
řešení přístroje spočívá v důmyslné 
konstrukci aplikační cívky a umožňuje 
kontinuální průběh terapie i v náročných 
provozních podmínkách. Terapie je cílená 
a proniká do hluboko uložených tkání. 

Aplikační cívka má unikátní systém chlaze-
ní, který zajišťuje kontinuální režim terapie. 
Aplikátor má pohodlnou rukojeť, terapeu-
tické rameno se 6 klouby umožňuje nasta-
vení do jakékoliv požadované pozice. Není 
nutný přímý kontakt s pokožkou a poloha 
při terapii se volí s ohledem na pohodlí pa-
cienta. Někdy je při terapii pociťováno lehké 
brnění a aktivace svalů, vždy lze parametry 
upravit podle pocitů pacienta. 

Léčbu většina pacientů 
vnímá dobře, úlevu je 
možné pocítit již po prv-
ní terapii, ale je vhodné 
absolvovat celou sérii 
doporučeného počtu 
opakování.

výHoDy aPlIKaCE SIS
SIS je schopen pronik-
nout až do hloubky 
10 cm, neprobíhá 
adaptace tkání 
a neexistuje riziko po-
pálení, při terapii není 
nutný kontakt s kůží.
Není třeba žádný další 
spotřební materiál 
(elektrody, kabely, 
houbičky…), SIS je po 
nastavení bezobslužný. 
Terapii je možné apli-
kovat i přes sádrovou 
fixaci. SIS využívá 

intenzitu 2,5 Tesla. Například známější 
magnetoterapie pracuje s desítkami mili-
Tesla, nelze při ní vyvolat depolarizaci ner-
vu a následnou svalovou kontrakci, účinky 
pacient necítí a rozsah využití je menší. 

KDy JE SIS tEraPIE vHoDNÁ
Díky širokému rozmezí stimulačních 
frekvencí může být SIS indikován pro svůj 
analgetický účinek ve všech bolestivých 
stádiích. Princip tlumení bolesti vychází 
ze tří odlišných neurofyziologických teorií 
ovládnutí bolesti (endorfinová, vrátková, 
kódová), které se liší v rozmezí stimulační 
frekvence. Terapie SIS přináší okamžitou 
úlevu od bolesti a to u všech stavů, jak 
chronických, tak akutních.

INDIKaCE a KoNtraINDIKaCE SIS
Potíže a onemocnění, při kterých může SIS 
pomoci: Funkční bolestivé postižení ra-
menního kloubu v oblasti subakromiálního 
prostoru (impingement syndrom), syndrom 

terapie je založena na působení mezi elektromagnetickým polem a lidským tělem

Super Inductive System v celé své kráse
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KontaKt: 
Rehabilitační centrum Čeladná s.r.o.
739 12 Čeladná 42.

vedoucí wellness služeb:
Dobroslava Havránková, 603 854 100

Konzultační hodiny ve všední dny od 9.00 do 15.00 hod. 
Možnost aplikace i mimo uvedené hodiny.

karpálního tunelu (nejčastější onemocnění 
ruky, způsobené útlakem středního nervu 
v zápěstí ruky, ke kterému dochází naduží-
váním šlach v zápěstí), výhřez meziobratlo-
vé ploténky, nervová regenerace, urychlení 
hojení zlomenin, skokanské koleno (pate-
rální tendinopatie), posilování oslabených 
svalů, redukce zvýšeného svalového napětí 
(spasticity), zejména u centrálních motoric-
kých postižení.

Onemocnění, stavy, situace a oblasti, 
u kterých nelze terapii SIS použít (kontrain-
dikace): Jakékoliv implantáty (elektronické, 
kovové…), růstové štěrbiny u dětí, oblast 
hlavy a srdce, onemocnění srdce (kardios-
timulátor), hematologická onemocnění, 
lékové pumpy, maligní tumory, horečka, 
těhotenství.

JaK ProBÍHÁ oŠEtŘENÍ
Terapie trvá 10 minut a je třeba 6−10 sezení 
nejlépe 3x týdně. Úlevu lze zpravidla cítit již 
po první terapii, k dalšímu zlepšení dochází 
v průběhu několika týdnů. U pacientů, kteří 
absolvují v RC Čeladná léčebně rehabilitač-
ní pobyt, hrazený zdravotní pojišťovnou, do-
poručuje SIS lékař RC Čeladná na základě 
vstupního vyšetření. Cena jednoho sezení 
je 500 Kč. Nyní akce 6 + 1 aplikace zdarma.

JaK SE oBJEDNat
Pokud si nejste jisti, zda by SIS terapie 
byla při vašich potížích vhodná, můžete 
svůj stav nejprve konzultovat se specia-
listkou RC Čeladná v oboru fyzioterapie. 
Ambulantní pacienti mohou využít doporu-
čení rehabilitačního lékaře, ortopeda nebo 
neurologa, u kterého se léčí. Terapie SIS je 
poskytována za úhradu.

Dobroslava Havránková
Blanka ochmanová

Dobroslava Havranková v ambulanci při aplikaci SIS

Potřebujete uvolnit zablokovaná záda? Posílit svaly? 
Zahojit zlomeninu? Ulevit od bolesti kloubů? 

v tom případě by vám mohla pomoci terapie SIS. Studie udává, 
že až 87 % pacientů vykonává běžnou denní činnost bez bolesti.
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120 let ČeladenSKÝch láZní 1902-2022 (7)

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

120 let od založení okrašlovacího spolku v Čeladné

Historie

Druhá polovina devatenáctého století a po-
čátek dvacátého století jsou v Čechách, na 
Moravě i ve Slezsku svědky rozvoje nových 
občanských aktivit. Mezi naše nejstarší 
spolky patří například také Meteorologický 
spolek na Moravě (1816), Slezská společ-
nost pro povznesení vlastenecké vzděla-
nosti (1803) či Spolek hornický a hutnický 
v Moravské Ostravě (1877) a mnohé další. 

Prvním turistickým sdružením v našich 
zemích byl v roce 1886 založený spolek 
„Pohorská jednota Radhošť“ v nedalekém 
Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 1888 
byl založen „Klub českých turistů“, v jehož 
čele stál Vojta Náprstek. V roce 1882 se 
koná první Všesokolský slet na Střeleckém 
ostrově, kde se představilo 750 cvičenců. 
V roce 1911 se začíná v Čechách rozvíjet 
skauting, v roce 1914 je založen první sa-
mostatný spolek „Junák – český skaut“. 

Výrazným rysem občanské uvědomělosti 
byla práce dobrovolnická. Nebylo u nás 
obce, jejíž společenský život by se neodvíjel 
od existence dobrovolných sdružení obča-
nů. Bylo zcela běžné, že v obci mající okolo 
5 000 obyvatel bylo 30 i více sdružení. Nikde 
však většinou nechyběly okrašlovací spolky 
a také sbory dobrovolných hasičů. 

Občanský sektor byl v té době něčím, co 
snese označení sůl země. Byl nositelem 
potřebného rozvoje společnosti, nesl 
v sobě i nutné dávky konzervatismu, pečli-
vým dodržováním tradic udával i společen-
ský tón a zároveň zajišťoval rozvoj vědění, 
kultury a sportu. Byl naprosto svobodný, 
samostatný a měl plnou podporu státu. 
Bohužel, tato tradice byla u nás po roce 
1948 uměle potlačena a obnovena až po 

roce 1989. 

Zakladatel čeladenských 
lázní MUDr. Jan May si 
uvědomoval důležitost 
občanských aktivit. Proto 
si můžeme přečíst 
v dobovém tisku z 8. 2. 
1903 následující zprávu: 

„Okrašlovací a zalesňovací spolek pro 
Velké Kunčice, Čeladnu a okolí“ konal 
v neděli dne 8 t. m. v místnostech hote-
lu „na Skalce“ v Čeladné (Dnes Léčebný 
dům Kněhyně) ustavující valnou hromadu, 
za velkého účastenství hostí z Moravské 
Ostravy, Mariánských Hor, Přívozu, 
Frýdlantu, Velkých Kunčic a Čeladné. Do 
předsednictva spolku byli zvoleni aklama-
cí pánové: MUDr. Jan May, obecní lékař 
v Mariánských Horách a majitel sanato-
ria, předsedou. Ferdinand Tichý starší, 
obchodník a majitel realit v Moravské 
Ostravě, místopředsedou. Do výboru pak 
zvoleni byli pánové: Arnošt Navrátil, c. k. 
vrchní poštmistr (pokladník). František 
Dostál, obchodník (jednatelem). Cyrill 
Remeš, nadučitel (hospodář). P. František 
Ocásek, farář, architekt Bohumil Židlický, 
c. k. okresní komisař Josef Král, stavitel 
František Echsner a stavitel František 
Moral starší. Za náhradníky pánové: Adolf 
Sýkora, starosta obce Mariánské Hory, 
redaktor Jan Ledinský, František Moral ml. 
a hospodářský správec J. Glatte. Za revizo-
ry účtů pak pánové: oficiál obce Mariánské 
Hory František Trojánek a majitel úvěrní 
kanceláře Met. Dobiáš. Přihlásilo se ihned 
40 členů a sebráno na příspěvcích a darech 
K 11 145. Novému významnému tomu spol-
ku přejeme mnoho zdaru.“ 

PoPrvÉ o roZHlEDNĚ
Spolek se od počátku své existence vě-
noval rozvoji turistického ruchu, což bylo 
významné nejen pro lázně, ale i pro okolní 
obce. Proto se o tři roky později objevila 
myšlenka rozhledny. Zpráva z dobového 
tisku: 

„Okrašlovací spolek pro Velké Kunčice, 
Čeladnou a okolí konal 29. července 1906 
valnou hromadu v lázních na „Skalce“. 
Předsedou zvolen opět p. MUDr. Jan May. 
Okrašlovací spolek vstoupí ve spojení 
s Pohorskou jednotou „Radhošť ve 
Frenštátě a odborem klubu českých turistů 
v  M. Ostravě za účelem označováni cest 
a zřízení rozhleden na vhodných místech.“

Od roku 1903 organizoval ostravský no-
vinář a spisovatel František Sokol Tůma 
každoroční pravidelné výlety – pracovní 
zájezdy novinářů a spisovatelů do Čeladné 
a Velkých Kunčic. Předmětem výletu byly 
mimo jiné vždy také aktivity Okrašlovacího 
spolku pro Velké Kunčice a Čeladnou. 

MUDr. Jan May se v době svých lékařských 
studií mimo jiné zajímal o lékařské dílo 
Hippokrata z Kósu (460-377 před naším 
letopočtem, na kresbě vpravo). Ve svazku 
nazvaném Corpus hippocraticum je i spis 
„O vzduchu, vodách a krajích“. Ten obsa-
huje řadu příkladů, z nichž lze naprosto 
věrohodně usoudit, že pro člověka je velice 
důležité zdravé životní prostředí a pobyt 
v něm. Proto byl Jan May také propagáto-
rem turistiky a pobyty v přírodě byly často 
součástí jeho lékařských doporučení.  
I z těchto důvodů vznikl dopis předsedy 
Okrašlovacího spolku ze dne 25. ledna 1907 
adresovaný olomouckému arcibiskupství, 
které bylo majitelem okolních lesů. 
MUDr. Jan May mimo jiné píše: 

„Poslední dobou vzmáhá se proud turistů 
do hor beskydských měrou netušenou 
a jest to jmenovitě osada Velké Kunčice 
a tam opět lázně Skalka, odkud podnikají 
se pravidelné výpravy do celého horského 
okolí… vzrůstá i blahobyt domácího chu-
dého obyvatelstva, které z turistů a i hostů 
lázeňských má rok od roku větší a jistý 
výdělek. Potěšitelný tento důsledek sportu 
turistického bude tím utěšenější, čím více 
bude pečováno o to, aby cizinec turista, 
který sem přijde, našel tu veškeré pohodlí 
a ochotu, s jakou se potkává v krajích jiných 
turisticky známých. Za tím účelem utvořil 
se právě i okrašlovací spolek náš… Mezi 
jeho úkoly řadí se na první místo umožnění, 
aby na temeni Ondřejníka postavena byla 
rozhledna… Nelze popříti, že postavením 
rozhledny na Ondřejníku by horské partie 
dosavadní byly jaksi doplněny a pro turisty 
získána byla tak nová, svým způsobem 
a blízkostí, jistě nad míru vítaná atrakce… 
Znajíce vznešené intence a lidumilnost… 
knížete arcibiskupa chováme pevnou 
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důvěru, že neodepře své štědré ruky pod-
niku,  jež v důsledku svém přispívati může 
tak vydatně ku blahobytu beskydských 
horalů…“

PrvNÍ SoUHlaS
Tenkrát v roce 1907 se dostalo doktoru 
Mayovi ze strany olomouckého arcibiskupa 
velice vstřícné odpovědi. Nejen že souhlasil 
s postavením rozhledny na Skalce, ale také 
rozhodl, že poskytne dřevo na její výstavbu. 
Jenže osud chtěl jinak. MUDr. Jan May 
v důsledku bolestné osobní události končí 
s lázeňským podnikáním, opouští předčas-
ně i funkci starosty v  Mariánských Horách 
a odchází do Prahy.  

NĚKDy NEJDE vŠECHNo HNED
Pochopitelně, že život šel dál, ale vše 
se na chvíli zastavilo. Plán na postavení 
rozhledny zůstal bohužel pouze zámě-
rem. Nakonec okrašlovací spolek musel, 
podobně jako tisíce dalších spolků, v roce 
1951 ukončit svoji činnost. Občanské akti-
vity nebyly v té době žádoucí. A myšlenka 
rozhledny, zaseta původně plánem doktora 
Maye, tiše dřímala, až ji v roce 2010 na 
světlo světa vnesl obnovený Okrašlovací 
spolek Rozhledna, který je pokračovatelem 
původního Okrašlovacího spolku z roku 
1903. O projektu rozhledny na Ondřejníku 
(Skalce) se diskutovalo, byla zorganizována 
anketa, vznikly i první architektonické stu-
die, jednáno s různými orgány, sondovány 
možnosti. Jenže do hry vstoupily majetkové 
okolnosti, neboť se čekalo na výsledek cír-
kevních restitucí, aby organizátor výstavby 
rozhledny měl prokazatelný vztah 
k pozemku, na němž by měla rozhledna 
stát. Dnes již můžeme říci, že možná někdy 
v budoucnu rozhledna bude. A mimo jiné se 
naplní i jeden sen muže, který před sto lety 
viděl dál, než druzí. Někdy nejde všechno 
hned. On ale začal. Nikoli náhodou zdobí 
dnes jeho vousatá tvář logo Rehabilitačního 
centra  Čeladná.
     
MUDr. Jan May byl zvolen prvním před-
sedou spolku, což svědčí o tom, že byl 
hlavním nositelem myšlenky věnovat se 
zvelebování přírodního prostředí v okolí 
budovaných lázní. Podobně jako jiné 
okrašlovací spolky vytklo si totiž sdružení 
za cíl zvelebování místní krajiny, péči 
o památky, stezky a chodníky atp. Peníze 
spolek získával z členských příspěvků, 
darů a subvencí. Správu spolku zajišťoval 
správní výbor a valná hromada. Jednací 
řečí se stala čeština.

KDyž Byly KUNČICE PoD raDHoŠtĚM
Kunčice pod Ondřejníkem (tehdy Velké 
Kunčice pod Radhoštěm) a jejich malebné 

okolí se již na konci 19. 
století spolu 
s Čeladnou staly vy-
hledávanou rekreační 
destinací výše posta-
vených zaměstnanců 
prudce se rozvíjejících 
průmyslových závodů na 
Ostravsku. Místo bylo pří-
hodné zejména proto, že 
bylo velmi dobře dostup-
né, neboť jím procházela 
železniční trať z Moravské 
Ostravy do Valašského 
Meziříčí.

DalŠÍ PŘEDSEDovÉ
První předseda spolku 
Jan May vykonával svou 
funkci v letech 1903 až 
1909. S určitou prodlevou 
pak tuto funkci po něm 
převzal MUDr. Ladislav 
Jičínský, lékař 
z Moravské Ostravy (byl 
z rodiny významných 
montanistů, kteří si 
v Kunčicích postavili vilu 
nad valašskou cestou 
směrem k Hukvaldům) 
a tuto funkci vykonával od 
roku 1911 do roku 1922. 

Dalším předsedou byl zvolen majitel 
cihelen z Moravské Ostravy-Fifejd, pan 
Jan Chmel (1858-1941), který si postavil již 
roku 1903 klasicistní vilu jen 50 m od pů-
vodního hotelu Skalka a nazval ji jménem 
své ženy „Anežka“. Jan Chmel byl předse-
dou spolku od r. 1922 do r. 1927. Po něm 
tuto roli vykonával do roku 1929 JUDr. Jan 
Fajfrlík (1860-1940), advokát a poslanec 
z Moravské Ostravy, jenž si nechal postavit 
rovněž roku 1903 stylovou roubenou vilu 
„Šárku“ při cestě na Trojanovice. V jeho 
sousedství zakoupil roku 1923 rozsáhlé 
pozemky a jednu ze dvou původních vil 
Jana Jaterky centrální ředitel Vítkovických 
kamenouhelných dolů Dr. Ing. Eduard 
Šebela. Ten byl předsedou spolku od roku 
1929 až do roku 1942.
 
KoUPalIŠtĚ, KUrty I CHoDNÍK
A tak v těch dobách vzniklo péčí okrašlo-
vacího spolku nedaleko od dřevěného kos-
telíka veřejné koupaliště a tenisové kurty 
(dnes rekreační středisko ČSD). Nákladem 
spolku byl také zřízen chodník pro pěší od 
kunčického železničního nádraží podél trati 
směrem k lázním. Spolek pečoval nejen 
o chodník, ale i o zeleň podél něj a posléze 
i o jeho osvětlení ve večerních hodinách.

1951: NÁSIlNý KoNEC
Činnost spolku neutichla ani během váleč-
ných let. V meziválečných letech se zasedá-
ní výboru a valné hromady většinou konalo 
v Ostravě. Od roku 1942 se stal předsedou 
Ing. Antonín Bechný, generální ředitel 
Vítkovických železáren, a zůstal jím i po 
válce. Napjatá doba po únoru 1948 aktivi-
tám tohoto typu nepřála a roku 1951 došlo 
k násilnému ukončení činnosti spolku.

2010: raDoStNÉ vZKŘÍŠENÍ
Spolek byl obnoven v roce 2010 pod názvem 
„Okrašlovací spolek Rozhledna“. Jeho ko-
lektivními členy jsou obce Čeladná, Kunčice 
pod Ondřejníkem a Pstruží. Předsedou 
spolku a statutárním zástupcem je MUDr. 
Milan Bajgar, ředitel Rehabilitačního centra 
Čeladná, místopředsedou spolku a dalším 
statutárním zástupcem je Petr Anderle, 
známý spisovatel a publicista. Čestným 
členem spolku je Karel Schwarzenberg. 
Spolek již třináct let pořádá vlastivědné 
přednášky pro místní občany, publikuje 
a vydal již desítky historických knih 
o Beskydech.

PEtr aNDErlE

vilu, která vyrostla jen 50 metrů od původního hotelu Skalka, 
postavil a pojmenoval po své ženě anežce jeden z předsedů 
spolku, majitel cihelen z Moravské ostravy Jan Chmel
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Znamenití léKaři v ČeSKÝch Zemích (27)

poutník, který někam směřoval…

„po schodišti jsem stoupal pomalu do prvního patra školy se zatajeným 
dechem. všechno tu bylo nové, pěkně upravené. Rekonstrukce budovy se 
zdařila. moc mne potěšilo, jak Číčeničtí pečují o školu, která se zdvíhá na 
návsi jako tvrz. Stává se opět stánkem osvěty. S velikou vděčností jsem docela 
tichounce prošel místností, kde jsem se narodil. tatínek tehdy napsal do 
rodinné kroniky verše svého milovaného básníka, josefa Svatopluka machara.

buď kdokoliv, ty nezjevený,

buď kdekoliv tvůj věčný byt,

je v žití tom tak málo ceny,

však, nech to moje dítě žít!

v pokoji, kde jsem vymýšlel dětinské hry, stály dvě řady roztomilých pestře 
barevných lehátek, jakoby očekávajících příchod trpaslíčků z pohádky 
o Sněhurce. já byl v té místnosti i pokřtěn. Za maminkou, která po mém narození 
dlouho churavěla, přijel z vodňan pan kaplan Čeřovský a 10. září 1920 mne 
pokřtil. v pokoji, ve škole, kde se křest konal, tatínek vytvořil improvizovaný 
oltář a celý prostor důstojně upravil. mé rodiště mne po procházce po škole 
a projevu pana starosty poctilo udělením čestného občanství. Udělalo mi 
velkou radost, takovou tichou, hluboce prožitou.“

Výše uvedený text je z pera profesora 
mUdr. ctirada johna, legendy české imuno-
logie. Odešel z tohoto světa v pátek 12. října 
2018 ve věku požehnaných 98 let. Deset let 
předtím se v jeho rodné obci Číčenicích ko-
nala historicky první setkání rodáků. Obec 
je to malá. Leží asi čtyři kilometry východně 
od Vodňan a má necelých pět set obyvatel. 
Na tomto prvním setkání rodáků, v roce 
2008, bylo uděleno čestné občanství právě 
profesoru Ctiradu Johnovi. V jeho osma-
osmdesáti letech ho to velice potěšilo. Rád 
se také podíval na školu, ve které se narodil. 
Jeho rodiče, Čestmír a Emilie Johnovi učili 
v Číčenické dvojtřídce. Ctirad maturoval ve 
Vodňanech a vystudoval lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy (s válečnou přestávkou). 
Promoval v roce 1949. Celý život pracoval 
v Mikrobiologickém a imunologickém ústa-
vu 1. Lékařské fakulty UK. 

Nejprve se stal asistentem vedoucího ústa-
vu, kterým byl profesor MUDr. František 
Patočka, bratr filozofa a prvního mluvčího 
Charty Jana Patočky. V roce 1956 získal titul 
kandidáta lékařských věd a v srpnu 1960 byl 
jmenován docentem. Rychlá kariéra? Nikoli 
- mladý lékař jakoby se zrodil pro mikro-
biologii. Byl úspěšným výzkumníkem a na 
podzim 1961 využil stipendium francouzské 

vlády ke studijnímu pobytu v Pasteurově 
ústavu v Paříži. Byla to náhoda – jako jeden 
z mála odborníků připadajících v úvahu na 
stipendijní pobyt uměl tehdy již docent John 
velmi dobře francouzsky. Ve Francii, jak 
sám napsal, odborně a myšlenkově vyzrál. 

Jenže ouha. V roce 1970 odešel do penze 
profesor Patočka a jediným kandidátem 
na jeho místo byl MUDr. John. Jenže o jeho 
názorech se vědělo, pročež byl jmenován 
vedoucím ústavu prozatímním.  Ovšem při 
jedněch prověrkách MUDr. Ctirad John pro-
hlásil, že si váží činu Jana Palacha a to byl 
konec jeho kariéry. Navíc byl vyloučen ze 
strany.   

Když v roce 1977 vznikl dokument Charta 77, 
kterým odvážní občané v čele s Václavem 
Havlem žádali po komunistickém vedení 
země dodržování demokratických práv, na-
vrhlo vedení fakulty, aby doktor John napsal 
dopis, v němž chartisty veřejně odsoudí 
s tím, že dopis zveřejní Rudé právo. John to 
odmítnul a tak hledali někoho jiného pro ve-
dení ústavu. Všichni možní kandidáti odmítli 
– stáli za Johnem. A tak docent John vedl 
ústav dál, v roce 1981 dokonce dostal dekret 
bez uvedení přídomku „prozatímní“. Jeho 
odborná erudice, pověst mezi zahraničními 

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

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

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

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

Vyhlásili jsme sbírku. První přišel náš tis-
kař: „Udělám vstřícnou cenu tisku“. A posléze 
jsme vydali výzvu, která oslovila více než třicet 
konkrétních osob a dvě obce. Jsou jimi obec 
Čeladná a obec Úsilné (Voselno) z jižních Čech. 
Jména dárců, kteří s tím souhlasili, jsou zve-
řejněna v tiráži knihy. Díky nim nebude kniha 
prodávána v knihkupectvích, leč bude rozdá-
vána všude tam, kde padne na úrodnou půdu. 
Kniha vyšla o loňských Vánocích v nákladu 
2 000 ks, v atypickém formátu A5, ve velmi 
vkusné grafické úpravě, která je také darem. 

Stále je o ni značný zájem, nejen v medicín-
ských kruzích. A přispívat se dá i nadále na 
účet číslo 186 745 03 59/0800 (variabilní sym-
bol = datum odeslání bez interpunkce), neboť 
značné náklady si vyžádá také poštovné. Na 
znamení úcty k dárcům, z nichž mnozí jsou 
z Čeladné a z okolí, přetiskneme v několika 
pokračováních v Čeladenském zpravodaji vy-
brané lékařské příběhy, jejichž nositelé jsou 
buď z Beskyd, nebo z našeho blízkého morav-
ského kraje, či dokonce z Čeladné. 

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

Petr anderle
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kolegy, to vše hovořilo pro něj. Dokonce mu dovolili obhájit doktor-
skou dizertaci, avšak pro titul profesora si mohl přijít až v roce 1990. 
To byl již v penzi. Navzdory tomu dál publikoval, přednášel a bádal.     

V roce 1985 získal MUDr. John stříbrnou Purkyňovu medaili a v roce 
1990 zlatou plaketu Jana Evangelisty Purkyně. V roce 2005 byl jmenován 
Rytířem lékařského stavu. Je autorem více než stovky odborných prací 
a pokud jde o imunologii, byl opravdu expertem světového formátu.     

Když byl profesor MUDr. Ctirad John, DrSc., dne 19. května 2016 slav-
nostně pasován na Rytíře českého lékařského stavu, vedl při té příle-
žitosti zajímavý projev, v němž mimo jiné řekl: 

„…Jako vagant v devátém decéniu vlastního životního příběhu beru stá-
le častěji do ruky Kulhavého poutníka Josefa Čapka. Poutník je někdo, 
kdo je na cestě a někam směřuje… Kulhá, je nachýlen, jde pomaleji 
než jeho rostenci. Víc vidí, ostřeji rozlišuje. Všímá si uvážlivěji různých 
setkání.  Naléhavě potřebuje spolehlivá návěští, ukazatele směru, mil-
níky… To aby někam došel a nesešel z cesty. Když se připomene páteř 
či noha, usedne, aby nabral nové síly, a pozoruje velké úkazy, jako jsou 
nebesa a dálky. A vidí i úkazy drobné jako let ptáka či motýla…  

Poutník, kterému jste dnes prokázali poctu tak významnou se stále 
sama sebe ptá, zda od něho, badatele a laboratorního pracovníka, 
dostával klinik, ošetřující lékař, a tedy i pacient věrohodná a jedno-
značná data poskytovaná laboratorní technologií… dovolte, abych po-
děkoval v pokoře těm, kteří rozhodovali o mém pasování… díky vám, 
rodino a moji nejbližší, kteří mě stále zdržujete na cestě…“

PEtr aNDErlE

památníK joSefa KalUSe

Společná výstava 
jana Satiny a jeho dcery heleny

vernisáž výstavy v Galerii PJK v neděli 2. dubna 2023 v 15:00
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dorostenci se pŘipravUJí na Jarní seZÓnU  Během zimní přípravy se naši  mladší dorostenci zúčastnili krajské zimní ligy, která vyvrcholila 
v neděli 19. února v raškovicích turnajem finálové skupiny. Z celkového počtu 18 družstev z celého kraje jsme se umístili na výborném 5. místě. 
velice rádi bychom poděkovali za reprezentaci těmto hráčům: 

Filip Hykel, Jakub Kažimír, lukáš Kažimír, ondřej Břenek, ondřej Uherek, Matěj Švrček, Eduard lukšík, roman lukšík, 
tobiáš Bernady, Ivan Boruta, Daniel Filsák, tomáš Složil, Jakub látal. 

Sezónu naši dorostenci zahájí  na domácím hřišti v neděli 9. 4. od 10 hodin proti soupeři z oldřichovic. Přijďte nám fandit.
Martin látal
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Jaká je cílová skupina osob, na kterou se zaměřujete?
Úplně jednoduše řečeno v rámci projektu můžeme
pomoci všem, kteří mají nějaký sociální problém. Ocitli se
sociálně vyloučeni ze společnosti, případně jím toto
vyloučení hrozí (např. osoba pečující o blízkou osobu,
senioři, rodiny s dětmi apod). Smyslem projektu je pomoci
obyvatelům obcí MAS Frýdlantsko-Beskydy s jejich
nepříznivou sociální situací.

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy jako žadatel uspěla s projektem
Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy. Projekt je
financován z Operačního programu Zaměstnanost+. Bude realizován v letech 2023-
2025. Jeden z hlavních cílů projektu je rozvíjet sociální práci na obcích, konkrétně
podporovat sociálně znevýhodněné osoby v jejich domácím prostředí. Tuto aktivitu
bude zajišťovat sociální pracovnice Mgr. Michaela Lišková, DiS, liskova@masfb.cz,
604 766 806.

Můžete se představit čtenářům? 
V sociální oblasti se pohybuji již 13 let. Pracovala jsem s různou cílovou skupinou. Mám
zkušenosti se sociální prací se seniory, sociálně znevýhodněnými rodinami, matkami
samoživitelkami, osobami bez přístřeší či ohrožené ztrátou bydlení. Vždy jsem
pracovala částečně v terénu. Tato práce mě baví, neboť práce s klienty v jejich
domácím prostředí mi připadá efektivnější. Na práci v projektu se velmi těším, protože
se ráda učím novým věcem. Nebojím se říci nevím, ale zjistím. 

Proč Váš projekt vznikl?
Tento projekt odráží potřebu, která vzešla z našeho území. Je zaměřený na posílení
sociální práce v obcích na území MAS Frýdlantsko-Beskydy (Baška, Bílá, Čeladná,
Janovice, Kunčice p. O., Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré
Hamry), mimo Frýdlant n. O. Jedná se o obce I. typu, kterým zákon neukládá
povinnost zaměstnávat sociální pracovníky, nicméně taky je pro své občany
potřebují. Tuto práci zajišťují sociální pracovníci odboru sociálních věcí ve Frýdlantě n.
O., kteří jsou ovšem velmi vytíženi a území je rozsáhlé. Proto jsme se rozhodli ve
vzájemné spolupráci s odborem sociálních věcí Frýdlantu n. O. posílit tuto činnost na
našich obcích. 

Nová terénní
sociální
pracovniceROZHOVOR

Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy
CZ.03.02.01/00/22_008/0000068

MAS Frýdlantsko-Beskydy sociální práce na obcích

S čím se lidé na Vás mohou obrátit? 
Těch možností je mnoho. Obecně lze říci, pokud mají jakýkoliv sociální problém, díky kterému
se ocitli v těžké životní situaci, mohou se na nás obrátit. Naším cílem je stabilizovat a zlepšit
jejich životní situaci. Velkou výhodou je to, že klienty navštívíme doma. Nemusí nikam jezdit.
Ovšem je důležité si uvědomit, že nejsme registrovanou sociální službou a naším cílem není ji
nahradit. Jsem terénní sociální pracovnice, která doprovodí osoby v nepříznivých sociálních
situacích k profesionální pomoci, bude je edukovat a síťovat na registrované poskytovatele
sociálních služeb a další organizace a podpůrné služby v území. Můžeme říct, že budu hrát
roli prostředníka mezi osobou v nepříznivé sociální situaci a poskytovatelem sociálních
služeb. 
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PATŘÍCÍ 
SMĚNEČ. 
RUČITELI

MILENEC

ZVÍŘECÍ
NOHA

KÓD LETIŠTĚ 
MASTERTON

PRODEJNA
MASA

PATŘÍCÍ
IVANOVI

ODPLATA
ZA VINU

MZDY

TURECKÉ 
PLAVIDLO

CHYTAT

PATŘÍCÍ
MÝVALŮM

BRITSKÝ 
ZPĚVÁK

NÁZEV 
PLANETKY

OSTUDA

GOTTOVO 
JMÉNO

ITALSKÉ
SÍDLO

FRANC. 
SKLADATEL

AUTO PRAGA 
RN (SLANG.)

PRESSLŮV 
NÁZEV 

FOSFORU

TIPOVAT

KÓD LETIŠTĚ 
VANDALIA

PŘITAKÁNÍ

ČÁST
ZÁVODU

CETA

AMERICKÁ 
HEREČKA

MANEKÝN

KÓD LETIŠTĚ
RICE LAKE

KINO

CIZÍ
SMĚNKA

TYP
MOSKVIČE

SLOVENSKY 
„MARIE“

ŠPINIT
VODU

SLOVENSKY 
„AR“

JM. CHAPLI-
NOVY ŽENY

MALÍŘSKÉ 
TECHNIKY

NÁŠ
HEREC

PŘENÁŠET

PRIMÁTI

OZNAMOVAT  
HRKAČKOU

OHRAZENÝ 
LESNÍ 

POZEMEK

ŽENSKÉ 
JMÉNO

2. ČÁST
TAJENKY

ŠPANĚLSKÝ 
TENISTA

BÁNOVINA

SMUTEK

VYDÁVAT 
ZVUK
HODIN

PŘEDLOŽKA

NAŠE ZN. 
VYSAVAČŮ

KÓD LETIŠTĚ 
LETHEM

PŮSOBIT
BOLEST

KOULET

TRNITÝ 
POROST

NEPOŘÁDEK
SPOJKA

BÍLÁ  
KOBYLA

MUŽSKÉ
JMÉNO

DOMÁCKY
RADAN

NA ŽÁDNÉ
MÍSTO

BOŽÍ 
DESATERO

MUŽSKÉ
JMÉNO

ZPŮSOBIT
RÁNU

VERGILIOVO 
JMÉNO

PŘIKRÝVKA

ZNAČKA
TUKU

ZNAČKA 
OERSTEDU

HLINÍKOVÁ 
FÓLIE

SLOVENSKY 
„ŘÍM“

ČESKÝ 
SKLADATEL

MUŽSKÉ 
JMÉNO

PODSVIN-
ČATA

ČESKÝ 
PROZAIK

KÓD LETIŠTĚ 
ARTHURS 

TOWN

THAJSKÁ 
JEDNOTKA 

HMOTNOSTI

ZNAČKA 
HLINÍKU

PŘEKÁŽET

MĚSÍČNÍ 
MOŘE

PŘITA-
KÁVAT

PIVNÍ 
ČEPICE

CITOSLOVCE 
LAPNUTÍ

VYCHO-
VATELKA

ÚŘAD EMÍRA

OZVĚNA

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

ČÁST ÚST

CHYBA

CITOSLOVCE 
VRČENÍ

ZÁKLADNÍ 
VZOREK 
MĚŘIDLA

MALÍŘSKÁ 
POTŘEBA

POPĚVEK

4. ČÁST
TAJENKY

NEBOŤ 
(NÁŘEČNĚ)

NEMOCNÉ ŽENSKÉ 
JMÉNO OCHRNUTÍ

SLOVENSKÁ 
ČÍSLOVKA

KRUTÝ 
ČLOVĚK

OBYVATEL 
POLSKÉ 
STRANY 
TATER

odměna pro luštitele: krásná kniha o historii Čeladné
Tajenka z minulého čísla: KULTURNí KOMISE V ČELADNÉ FUNGUJE UŽ DEVÁTÝM ROKEM. Knihu získává Zlata Veličková. Dnes opět hrajeme 
o historickou knihu Petra Anderle. Odpovědi se jménem a adresou posílejte na OÚ Čeladná nebo na e-mail zpravodaj.celadna@seznam.cz.
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přijme zaměstnance na pozici:

kuchař / kuchařka

Kontakt 605111715, 602735548, info@nadoline.cz 
nebo     Hotel Na Dolině

v Trojanovicích

Netolerujeme závislosti na návykových látkách.

Na směně vždy 2 kuchaři a pomocná síla, pravidelná pracovní doba krátký / dlouhý 
týden bez nutnosti přesčasů

Hotel s celoročním provozem přijme na hlavní pracovní poměr kuchaře či kuchařku.

Slibujeme stálost zaměstnání a spravedlivé jednání, čistá mzda 35000 CZK / měsíc.



ProNÁJEM aPartMÁNU
Nabízím dlouhodobý pronájem malého apartmánu s vlastním 

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

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

Bližší info na tel. 732 807 813.
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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

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

Profesionálové na servis APPLE.
 

Kde najdete naši nejbližší popelnici,

zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa

info@tridimolej.cz

+420 800 016 017

Nakládaný
česnek

Smažené
řízky

Sušená
rajčata

Smažené
koblihy

Olivy

Hranolky

FondueNakládaná
zelenina

Fish & Chips

Nakládané
sýry

Rybí prsty

Výpek
z masa

Smažené
sýry

Marináda
z grilování

Langoše Hotwings

Patří sem i oleje z dalších
pochutin, jako jsou…

Co třídit
Ve vaší obci jsou nově umístěny fialovo-černé popelnice,
které slouží k třídění jedlých olejů a tuků z vaší domácnosti.
Víte, co všechno do nich patří?

Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.

Máslo Olej z nakládaných
potravin

Olej z rybiček Olej ze salátu Olej ze smažení
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Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.
Čeladná 42, 739 12 Čeladná

Rehabilitační centrum v Čeladné nabízí volné pracovní místo na pozici ČÍŠNÍK / SERVÍRKA na plný úvazek do 
kavárny Lara. Místem pracoviště je Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o., Čeladná 42, 739 12 Čeladná, okres 
Frýdek-Místek. Nástup možný ihned.

POŽADUJEME:
• Nižší střední odborné vzdělání nebo střední 

odborné vzdělání s výučním listem 
• Praxe v oboru výhodou, ale není podmínkou, 

zaučíme
• Samostatnost
• Práci na směny (12 hodin, krátký a dlouhý 

týden)

NABÍZÍME:
• Týden dovolené navíc
• Firemní benefity 
• Příplatky za směnnost a práci o víkendu, měsíční 

výkonnostní odměny
• Zdravé lázeňské prostředí v podhůří Beskyd

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

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA 

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE 
NA PRACOVNÍ POZICI

IČO 25868951
DIČ CZ 25868951

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

YOGA CAFE
ČELADNÁ
NÁMĚSTÍ 

Jóga
Pilates

Jóga pro sportovce
Chi kung 

Fyzio jóga a zdravá záda
Cvičení pro maminky 

PF 2023

Jóga pro děti

Balet pro nejmenší

Křišťálové zpívající
mísy

Rituals shop 

Rezervace na
 www.yoga-cafe.cz

606 915 641

Rehabilitační centrum Čeladná 

Galerie Lara 
 

Eva Faldynová 
 

Tvoření mého srdce 
 

17. 2. – 22. 3. 2023 
 

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

OD 19:00OD 19:00
Pátek, 10.3 2023

Restaurace U Pařezu, Čeladná 288

k poslechu
zahrají

Restaurace                             vás zve na   U Pařezu   



obecní web a FB

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

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

do zpravodaje, na web nebo FB?

Pište do zpráv na Facebooku 
nebo pošlete e-mail na 

zpravodaj.celadna@seznam.cz.
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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
Rehab. centrum Čeladná 552 533 211
Polarium  558 603 311

Čistírna odpadních vod 558 684 046
Autodoprava Kopecký Rich. 605 864 379
Pila Mikeska  605 706 707
Pneu Macura  773 083 186
Sruby Pacák - Pavel Pacák 737 248 246
Sruby Pacák - Mich. Pacák 603 569 096
Nervy-Machander Oldřich 558 684 522
Přádelna vlny p. Mitura 558 684 241
Stavebniny Bělidlo 739 624 344
Palivové dřevo Běčák 731 000 706
Zahradnictví Otava 558 684 055
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 březnu
obvoďák z Čeladné / MUDr. Návrátilová 
Je nutné se objednat! tel.: 558 684 044
Pondělí
injekce  6:45-7:30
ordinace  7:30-13:00
Úterý, čtvrtek
odběry, injekce 6:45-7:30
ordinace  7:30-13:00
Středa
injekce  13:30-14:00
ordinace  14:00-18:00
(pouze pro pracující, objednané a akutní stavy)
Pátek
injekce  6:45-7:30
ordinace  7:30-12:00
Web:  www.obvodakzceladne.cz

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

Sanitky:  558 628 882
Záchranná služba: 155

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

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

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

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17.00
Úterý      7:00 - 11:00            11:30 - 14:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17.00 
Čtvrtek   pouze po předchozí dohodě
Pátek OÚ pro veřejnost uzavřen

Sekretariát
E-mail:  sekretariat@celadna.cz
Telefon: 558 684 008

Matrika
E-mail:  obecmatrika@seznam.cz
Starosta
E-mail:  starosta@celadna.cz
Místostarostka
E-mail: mistostarosta@celadna.cz
Telefon: 724 178 925

Podatelna
E-mail: celadna@iol.cz
Web: www.celadna.cz
Stavební úřad
Jana Večerková, Ing. Zuzana Pochobradská
Telefon: 558 684 018

KoNtaKty Na oBECNÍ ÚŘaD

v Čeladné
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Závěrem

Čeladenský zpravodaj – Zpravodaj obce Čeladná
vydavatel: Obec Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná, IČ 00296571. 
registrační číslo: MK ČR E 18756
Šéfredaktor: Vladislav Sobol; grafika: Robin Caїs a Vladislav Sobol 
redakce: zpravodaj.celadna@seznam.cz, 725 595 417 
Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks. 

Uzávěrka:                  24. 3. 2023 

Uzávěrka inzerce:   23. 3. 2023

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

GratUlUJEME K JUBIlEU: 
břeZen

František Švarc 70 let
Zdeněk Sovják 75 let
František Bureš 75 let
Marcela Schichorová 75 let
Františka Olívková 80 let
Anna Švrčková 80 let
Petr Švrček 80 let
Václav Bouda 80 let

Dubnové číslo vyjde 31. 3. 2023 

aplikaci obec Čeladná si stáhněte:

SENIor taXI
Čeladenský dostavník

737 135 546
tam i zpět 24 Kč.

objednávky den předem!

SENIor taXI
„do nemocnice“

776 241 220
1 km = 7,50 Kč

Provozuje SSS Frýdlant n. o.

 pěvecké vystoupení naší farní scholičky vedené R. Uhlářovou

 tanečky dětí z Berušky pod vedením A. Sovják Majerové

 školní pěvecký sbor pod vedením p. učitele Kováře

 tvořivé dílničky se školní družinou

 stánkový prodej

Program bude pestrý, těšit se můžete třeba na:

 

K poslechu zahraje Cimbálová muzika Lipka
 

KULTURNÍ KOMISE OBCE ČELADNÁ
 VÁS ZVE NA 

VÍTÁNÍ VÍTÁNÍ 
VELIKONOCVELIKONOC

TAK VEZMĚTE CELOU RODINU A PŘIJĎTE.
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Chata Dukla se postará o něco dobrého na zub...Chata Dukla se postará o něco dobrého na zub...  

  


