ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2003

Úvod
Základní škola v Kelči má nejlepší žákovské fotbalisty v republice !!!
"Hoši, děkujem ! Hoši, děkujem !"…těmito hesly vítalo na náměstí v Kelči v pondělí kolem
jedné hodiny v noci několik desítek příznivců fotbalového sportu mladé mistry republiky ve
fotbalu. Za řevu hurá a různých hesel, bouřlivého veselí a rachotu ohňostroje, vystupovali ze
dvou autobusů postupně hráči, trenéři, rodiče a fanoušci. Na všech byla znát únava a
vyčerpání, někteří fanoušci ztratili hlas, hráči byli různě potlučeni, ale všichni strašně šťastní.
Kluci odvedli ohromný výkon, za který jim patří nášdík. Pro taková vítězství se nejezdí každý
den. Je to úspěch! Ze 1743 základníchškol, které se přihlásily do třetího ročníku Coca-Cola Školského poháru, největšího fotbalového klání základních škol a víceletých gymnázií z
celéČeské republiky, se Kelečští probojovali pěti okresními a dvěma mezikrajskými koly až
do republikového finále, které se konalo v Písku za účasti šestnácti nejlepších fotbalových
týmů. Soupeřem kelečského družstva byli fotbalisté z Ostravy, Libochovic, Světlé nad
Sázavou, semifinálovým a nejtěžším soupeřem bylo družstvo z Litvínova. Ve finále se utkali s
Brňáky, které jednoznačně porazili 4 : 0. Na tom , že si kluci odvezou tak cennou trofej, má
velkou zásluhu především jejich trenér Pavel Vaigl, který je dokázal motivovat k poctivému a
náročnému tréninku v předcházejícím období a v samotném finálovém klání jim byl velkou
morální oporou. Spolu s druhým trenérem Pavlem Faltýnkem, masérem Rostislavem
Skýpalou a nepochybně i fantastickým fanděním kelečských příznivců, vytvořili perfektní
tým a dokázali, že i z tak malého města mohou vzejít tak velcí hráči.
Město poděkovalo celému týmu za úspěšnou reprezentaci prostřednictvím pana starosty ing.
Stanislava Pitruna a místostarosty ing. Karla Davida v pondělí 23. června při slavnostním
obědě a předávání knih všem hráčům.
O tomto úspěchu se píše v deníku Naše Valašsko ze dne 25.června, kde je kelečskému týmu
věnována celá stránka a v MF Dnes taktéž 25. 6. 2003
A kdo vlastně jsou ti vítězové ?

Jiří Chrástecký - brankář
Adam Hlavica - pravý záložník
Dušan Svoboda - pravý obránce
Pavel Faltýnek - střední záložník
Petr Hermann - pravý obránce
Jan Jurečka - levý obránce
Lukáš Vadel - střední obránce
Stanislav Hlavica - levý hrotový hráč
Aleš Škařupa- střední obránce
Petr Škařupa - ofenzivní záložník
Marek Pavelka - pravý hrotový hráč
Jan Zábranský - levý hrotový hráč
Jiří Humplík - levý záložník
Lukáš Holl - 2. brankář
Libor Macek - střední útočník
Petr Martinák - levý obránce

Každá taková akce se neobejde bez sponzorů. Mezi ty, kteří podpořili mladé fotbalisty,
patří :

Firmy AB OIL - Antonín Škařupa, Kladeruby, GASMONT - Roman Večeřa,
POLYMONT - Petr Smahel, AKORD - Jaroslav Pajdla, LPC Elektronika - Lubor
Pitrun, VIVA Kelč - Pavel Valla.
Ještě jednou - BLAHOPŘEJEME !!!
Atmosféra při příjezdu mladých fotbalistů :

A takto fandili Kelečáci, kteří se jako doprovod zúčastnili finále v Písku :
* Družstvo z Kelče dobré je, určitě to vyhraje !
* Naše heslo "RYCHLE, ČISTĚ, dáme góla, to je jisté !
* V brance máme jedničku, dobře chytej, Jiříčku !
* Kolik Petrů v družstvu máme, tolik gólů my vám dáme !
* Nikdo se s tím netají, kluci z Kelče vyhrají !
( a spousta dalších povzbuzujících hesel )

Usnesení z 8.zasedání Rady města Kelče dne 26. 05. 2003


Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2002 .
Zprávu postupuje k projednání zastupitelstvu s doporučením schválit roční účetní uzávěrku za
rok 2002 .




















Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31.03.2003 a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí informaci o činnosti “ Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko” a
doporučuje zastupitelstvu schválit ukončení členství města Kelč v tomto sdružení.
Rada byla seznámena s návrhem stavebních úprav v obecním domě ve Lhotě u Kelče a
pověřuje pana Lubomíra Pavelku dalším jednáním.
Rada bere na vědomí žádost pana Pavla Ondruška Řeznictví a uzenářství Kelč čp.8 o
odkoupení nepotřebného zařízení z kuchyně ZŠ Kelč. Žádost bude posouzena zástupci rady
před zahájením rekonstrukce kuchyně.
Rada schvaluje finanční příspěvek 3 500,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Komárovicích na
uspořádání oslav 60.výročí založení SDH v Komárovicích.
Rada schvaluje pronájem části pozemku st.pl. 73 v k.ú. Kelč – Nové město ( bývalý statek)
panu Martinu Jaškovi , Hodslavice čp.17 k dočasnému uskladnění dřevěných klád. Podmínky
užívání budou stanoveny ve smlouvě.
Rada schvaluje cenovou nabídku firmy NVB – Servis ,s.r.o. Krhová 441 na dodávku a instalaci
tří dopravních zrcadel. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada schvaluje poskytnutí odměn strojníkům SDH v Kelči a místních částech za provádění
údržby hasičské techniky v roce 2002.
Rada bere na vědomí informaci Ministerstva zemědělství Praha o zařazení stavby “Dokončení
odkanalizování města Kelč” do Návrhu akcí se zahájením financování ze státního rozpočtu v
roce 2003 a pověřuje MěÚ zajištěním podkladů a předání žádosti na ministerstvo
zemědělství.
Rada schvaluje finanční příspěvek 500,- Kč Společnosti přátel národů východu , Okresní
koordinační rada Vsetín na zajištění ozdravného pobytu pro 45 dětí volyňských Čechů ve
dnech 02. – 22.07.2003 v Beskydech.
Rada bere na vědomí Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
Mateřské škole v Kelči. Řešením úkolů a opatření pověřuje ředitelku MŠ.
Rada bere na vědomí informaci Martiny Schybolové o přípravě 7. kelečského jarmarku 2003,
který se koná ve dnech 28. – 29.06.2003 v areálu parku.
Rada bere na vědomí informaci Lubomíra Pavelky o záměru TJ Kelč – oddíl odbíjené provést
oplocení volejbalového hřiště v parku.
Rada schvaluje pronájem na dobu určitou k bytu č.205 v penzionu Kelč čp.290 paní Vlastě
Kučerové , U rybníka 29 , Opatovice.

Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 05.
06. 2003







Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva
a rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč za I. čtvrtletí 2003
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za rok
2002 a schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2002
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 65/4 , zahrada o výměře 90m2 v k.ú. Kelč –
Staré město paní Anně Pavelkové , Kelč čp. 213 za cenu nákladů nutných k prodeji a převodu
tohoto pozemku.
Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemků parc.č. 8/1 , 8/2 a 8/3 v k.ú. Kelč – Staré město
mezi Městem Kelč , manžely Bohuslavem a Vratislavou Pavlíkovým , Kelč čp.122 a panem
Petrem Pavlištíkem , Kelč čp.93 včetně zřízení věcných břemen k pozemkům parc. č. 8/1 , 8/2,
8/3, 8/5 a st. pl. 312 podle geometrického plánu č. 257 – 135/2003 z 11.04.2003
vyhotoveného firmou Geodetické práce – ing.Luděk Palát , Nádražní 425, Valašské Meziříčí.

Směna pozemků včetně zřízení věcných břemen budou zapsány v katastru nemovitostí.







Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu nemovitostí :
o pozemek parc.č. 135/2 zast. plocha o výměře 663 m2 v k.ú. Kelč – Staré město
Zastupitelstvo deleguje místostarostu ing.Karla Davida zástupcem města Kelč na řádnou
valnou hromadu akciové společnosti VaK Vsetín , která se koná 12.06.2003. Náhradníkem
určuje tajemníka MěÚ Zdeňka Porazila.
Zastupitelstvo schvaluje návrh kandidatury starosty ing.Stanislava Pitruna do představenstva
akciové společnosti VaK Vsetín.
Zastupitelstvo schvaluje výpověď členství Města Kelč ve “Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko”
Zastupitelstvo schvaluje ustavení komise pro projednání záměru prodeje domu čp.504 a bytu
č.291/4 v domě čp. 291 v k.ú. Kelč – Nové město. Komise bude pracovat ve složení :

ing.Vlastimil Orel
ing.Jaroslav Orel
pan Vlastimil Pitrun

Svoz odpadu – informace :
Město Kelč ve spolupráci s firmou JOGA Valašsko
Zašová vyhlašuje dne 23. srpna 2003 tzv.
SBĚRNOU SOBOTU
sběr textilu – veškerý starý textil, látky – do pytlů
sběr železa – jen železo ! NE velkoobjemový nebo
nebezpečný odpad !!!
Sběr proběhne na místech jako u svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
Využijte nabídky a zbavte se přebytečných starých oděvů,
hader a jiných textilií !!!
V sobotu 30. srpna 2003 proběhne svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v KELČI
a v sobotu 13. září 2003 v místních částech – Němeticích,
Komárovicích, Lhotě a Babicích.

Historie
Záhorská kronika - Září 1930
Antonín Svěrák
Vzpomínky na rok 1866 (Dle vypravování starých lidí)

Když po bitvě u Králového Hradce rozlili se Prušáci po Moravě aČechách, přišli i do Kelče.
Bylo jich plné město a ubytováni byli po domech. První jejich starostí byly peníze. Šli na
zámek hledat kasu, ale pan vrchní i s pokladnou včas zmizel a marné bylo prohledávání hůry,
světnic, sklepů a tajných chodeb, pokladny nikde! Udeřili tedy na pukrmistra a obecní výbor.
Ani ti o ničem nevěděli. Když však stále urputně naléhali, vzpomněl si purkmistr na jednoho
občana, nabíjenou kopu, a mínil, ten že by svým šelmovstvím Prušáky upokojil. Posláno tedy
pro Kundrátka vulgo Rodinu a hned na něj dotírali, kde že páni peníze ukryli. Rodina se
nezdráhal, pověděl přímo, že o kase ví a že tam Prajzy dovede. Ale žádal za to napřed míti
zaplaceno, poněvadž je chudobný, odkázaný na to, co si vydělá. Prajzi v dobré naději na
tučnou kořist nedali se dlouho pobízeti. Rodinu hojně obdarovali, a ten vyžádav si několik
mužůs sebou, vedl je daleko a daleko, až někde do rajnochovských hor. Tam však udělalo se
Rodinovi náhle nevolno a uchýlil se do houštiny. Prušáci z uctivosti zůstali opodál a čekali.
Trvalo jim to však poněkud dlouho to čekání. Proto konečně vlezli do houštiny, zdali se mu
něco nepřihodilo. Houštinu prolezli zkrz na zkrz, ale Rodinu nenalezli. Byl pryč. Vrátil se
teprv až Prajzi odtáhli, poněvadžvýprasku by byl neušel.
Když se Prajzi po Kelči poněkud poohlédli, udělali si taneční zábavu v Hrubé hospodě.
Přístup měli i civilisté a zvláště vítána byla děvčata. Z hospody mohli muži odejíti zcela
volně, ale děvčatům vojáci bránili. Jeden milenec se nad tím tak dopálil, že vyšel ven uchopil
velký kámen a praštil jím do okna, že kámen zaletěl až doprostřed tančírny. Vojáci začali
pachatele stíhat, ale marně. Ze zlosti vytloukli palašemi všechna okna “na ulicích”.
V jednom domě byla šumná vdova selka. Jeden z Prušákůji stále obtěžoval, takže si stěžovala
pacholkovi a ten pomohl. Když jednou v poledni vojáci si po dobrém obědě hověli, odloživše
stejnokroj, a onen záletník zase šel na galandu, vypůjčil si pacholek nepozorovaně odložené
části stejnokroje i se zbraní, vkročil zhurta do jizby a záletníka tak nemilosrdně ztloukl,že
zůstal v bezvědomí ležeti. Pacholek rychle stejnokroj vrátil a šel po svém, jakoby se
nechumelilo. Když se Prus probral, spustil lom, bylo vyšetřování, selka však měla od té doby
pokoj.
Byli mezi nimi i hodní lidé, kteří zejména s dětmi rádi se bavili a mazlili, ale byli také mnozí
mlsouni, kteří kradli a zvláště syrová vejce byla jim pochoutkou. Když v jednom gruntě bylo
toho již moc, nastražili železa, posypali sečkou a navrch položili jako vnadidlo staré vejce, a
netrvalo ani půl hodiny, když strašný řev ozval se z kurníku, zloděj byl chycen.
V jídle byli mnozí velice nestřídmí, že jim prý až žaludky pukaly. Okurek na poli si natrhali a
tak jak byly, i se slupkou je pojídali, pak ovšem není divu, že vznikaly různé epidemické
nemoci, zejména cholera, které mnoho Prusů i domácích lidí podlehlo.
O nestřídmosti svědčí až na naše doby zachovaná jarmareční písnička :
Poslechněte všichni národové, budu vám zpívati písně nové,
chci vám jistou pravdu ohlásiti a pruský žaludek pochváliti.
Prusové víc jedli nežli Rusi, já vám pravím pravdu, jak se sluší,
že je Prus chytřejší nežli liška, kde je plný hrnec, plná miska.
Nevařené maso posekali, cibuli a pepřem posypali,
tak jim to chutnalo jak chléb s medem, sedm holb podmáslí vypil jeden.

Padesát jich bylo v jednom domu, ti snědli tři truhly marcipánu,
ještě si to medem pomazali, pak jeden po druhém umírali.
Když jednoho Prusa otvírali, proč tak náhle zemřel, vyzvídali,
nalezli žaludek jako tele, 15 liber vážil, pravím směle.
Ten žaludek páchl převelice, byly v něm zkysané jitrnice,
byla v něm jelita nepečená, též malá kuřata nevařená.
Milada Davidová

Kultura o prázdninách
KINO Kelč – během letních prázdnin se nepromítá !
Zájezd pro děti , rodiče s dětmi, ostatní zájemce
Moravský Kras, sobota 9.srpna 2003
Punkevní jeskyně, Skalní Mlýn, Balcarka,
( odpoledne návštěva Ranče Bolka Polívky v Olšanech, popř. jiný program)
Odjezd : v 5,30 hod z autobusového nádraží v Kelči ( příp. z okolních vesnic dle domluvy)
cena : dospělý 200,- děti do 15 let 100,Přihlášky na MěÚ Kelč nebo u Ladislavy Bijové ( LOANA )

Připravujeme :
sobota 13. září 2003 - Běh Terryho Foxe + sportovní odpoledne v parku + vystoupení
hudební skupiny MASKLOKAL z Branek
středa 24. září 2003 v 19 hodin - Divadlo Metro Praha hraje ve zlínském divadle představení
Tanec mezi vejci. V hlavních rolích Ivan Vyskočil, Světlana Nálepková, Stela Zázvorková a
další.
Cena : 250 Kč vstupenka. Doprava po domluvě autem.
Zájezd do Prahy na muzikál Les Misérables – Bídníci .
neděle 19.října 2003
Cena s dopravou: 820 Kč a 970 Kč ( podle ceny vstupenky ).
Závazné přihlášky a zálohu 500 Kč přijímáme do 15. září.

Kopaná
Sobota 17. 5. 2003
Mladší žáci, Kelč – Podlesí 1 : 2
Starší žáci, Kelč – Podlesí 2 : 3
Dorost, Kelč – Hutisko Solanec 1 : 0
Neděle 18. 5. 2003

Muži, Jarcová – Kelč “B” 3 : 2
Muži, Všetuly – Kelč 2 : 0 ( 0 : 0 ).
Prohraná utkání na pokračování. Ten, kdo si myslel, že konečně získáme body, byl na omylu.
Našim hráčům jako by nedělní ráno nesedělo, na hřišti působili ospale. Výjimkou byly tři
šance, avšak ty ke gólu nevedly. Ve druhém poločase upadl v pokutovém území domácí hráč a
byla penalta. Domácí hráčji proměňuje. Další rozhodující okamžik. Rozhodčí posoudil
vzdušný souboj jako nedovolený. Trestný kop. Domácí opět skórují. Ani tato branka naše
hráče neprobudila. Když po utkání hodnotili diváci zápas, shodli se na tom, že nás poškodil
rozhodčí a vinu nese i trenér za špatně postavené mužstvo.
Sobota 24. 5. 2003
Dorost, Hošťálková – Kelč 0 : 2
Neděle, 25.5. 2003
Muži, Kelč “B” – Růžďka 3 : 1
Muži, Kelč – Břest 5 : 1 ( 1 : 0 ).
Konečně protržená série porážek. Nejlepší výkon jara! Od úvodního hvizdu rozhodčího se
naši hráči pustili do hostí. Vycházely jim kombinace,dokázali obejít protihráče. V prvním
poločase však byla výsledkem pouze jedna branka. Jejím autorem byl Marcel Abrman. Ve
druhém poločase se rozjel brankostroj. Dvě branky vstřelil Petr Tomášek a také Radek
Abrman. Po této kanonádě koncentrovanost našich hráčů polevila. Hosté toho dokázali
využít. Vstřelili však pouze jednu branku. Na hře bylo vidět, že když hráči chtějí, tak jim to
jde. Dělají si se soupeřem, co chtějí. Je jen škoda, že v některých zápasech hrají až příliš
odevzdaně.
Neděle 1. 6. 2003
Dorost, Valašská Bystřice – Kelč 1 : 0
Muži Branky – Kelč “B” 4 : 1
Muži, Roštění – Kelč 2 . 1 ( 1 : 1 ).
Proměna našeho mužstva. Jednou kvalitní výkon, podruhé zklamání. Úvod jako vždy zaspali,
a za to pykali brankou. Chyba obrany. Do poločasu se nám však podařilo vyrovnat. Z
trestného kopu se pomocí zdi trefil Radek Abrman. Druhý poločas jsme měli pod kontrolou.
Šanci měl opět Radek Abrman,který trefil z trestného kopu břevno. Když už se zdálo, že si
odvezeme alespoň bod, přišel faul v pokutovém území. Penalta. Tu domácí hráč proměnil. Je
jen škoda, že hráči hazardují s přízní diváků. Ti očekávají pěkný fotbal, a zatím vidí
propadák.
Sobota 7. 6. 2003
Dorost, Kelč – Juřinka 3 : 1.
Toto vítězství zajistilo našim hráčům i vítězství v tabulce skupiny“B”. Teď je čeká dvojzápas o
umístění s Valašskou Polankou. Vítěz postoupí do vyšší soutěže.

Neděle 8. 6. 2003
Muži, Kelč “B” – Bynina 0 : 4
Muži, Kelč – Admira Hulín 0 : 3.
Otřesný, děsný výkon našich hráčů. To, jaký fotbal předvádějí, by možná stačilo na třetí třídu.
V prvním poločase se dostali pouze po šestnáctku hostí a dost. Tam veškerá jejich snaha
končila. Pouze jedna střela na bránu. To je moc málo. Druhý poločas jako by na hřišti ani
nebyli. Hosté si dělali, co chtěli-stříleli na naši bránu jako u Verdunu. A branky padaly do
naší sítě. Naši hráči se nemohou vymlouvat na horko, které panovalo. To bylo pro obě
mužstva stejné.
Sobota 14. 6.2003
Dorost, Kelč – Valašská Polanka 1 : 8 !!!
Debakl jako hrom. Ostuda. Bez komentáře.
Neděle 15. 6. 2003
Mladší žáci, Kelč – Vizovice 3 : 1
Starší žáci, Kelč – Vizovice 3 : 2
Muži, Horní Lideč “B” – Kelč “B” 1 : 1
Muži, Žalkovice – Kelč 5 : 2.
O tom, jaká je situace v oddílu,zcela výstižně bylo napsáno v deníku Naše Valašsko. Cituji :
“Hosté si pokazili se soupeři ze dna tabulky, kteří se snaží za každou cenu ještě zachránit,
reputaci. K tomu, aby totiž prohráli, museli podat tak žalostný výkon, že se za něj stydí i
funkcionáři klubu. Ti se totiž vyhýbají cokoliv podrobnějšího o těchto fraškách sdělovat.”
Konec citátu. K tomu není třeba nic dodávat. Samotné utkání – zaspali jsme začátek. Než se
hráči probudili, prohrávali 2 : 0. Domácí zcela ovládli hru. Naši hráči hráli druhé housle.
Přesto se jim podařilo snížit. Branku vstřelil Jirka Škařupa. Do druhého poločasu jsem
vykročili lépe. Pěknou brankou z dálky se prezentoval Marcel Abrman. To však bylo z naší
strany vše. Ani střídání hráčů nepomohlo. A tak jsme od mužstva, které se zachraňuje, dostali
pořádný výprask. Proč tomu tak je, to si musí sami hráči, ale i trenér a funkcionáři oddílu,
vyříkat.
Sobota 21. 6. 2003
Dorost, Valašská Polanka – Kelč 2 : 2
Neděle 22. 6. 2003
Kelč “B” – Leskovec 5 : 1
Muži, Kelč – Chropyně “B” 2 : 1 ( 1 : 0 ).
Po sérii porážek konečně vítězství. V prvním poločase vstřelil branku Tomáš Srkala. V úvodu
druhého poločasu přišla ledová sprcha. Hosté vyrovnávají. Branka nás srazila do kolen.
Trvalo to dlouho. Hosté se snažili strhnout vítězství na svoji stranu. Rozuzlení a vítězství pro
nás zajistil Petr Tomášek.

Výbor Tělovýchovné jednoty Kelč děkuje hráčům, trenérům a všem, kteří jakkoli
pomáhají fotbalu.Velký dík náleží divákům a příznivcům z řad občanů. Děkuje rovněž
sponzorům a všem, kteří přispívají do pokladny fotbalu. Že to není lehká práce, o tom
by mohli vyprávět všichni ti, kteří se starají o to, aby se u nás fotbal mohl hrát.
Miroslav Červek
Družstvo mužů Kelč

Fotbalové zápasy mladší přípravky TJ Kelč:

22.5.2003
FK Holešov- TJ Kelč 1: 9 ( 1:3)
Hosté byli jednoznačně lepším mužstvem ve všech herních činnostech. Branky za Kelč:
A.Hrdlička-4x,Pivovarčík-4x, Dobeš-1x.
25.5.2003
TJ Kelč- FK Bystřice pod Hostýnem 5:5 (3:4)
Výborné a dramatické utkání zásluhou obou mužstev. Branky za Kelč:Pivovarčík-5x, který
podal zároveň vynikající individuální výkon.
1.6.2003
FK Zlín- TJ Kelč 4:5 (1:5)
Vynikající výkon hostů ve všech řadách,zejména v prvním poločase, který přinesl první
porážku domácích v sezoně 2002/2003! Branky za Kelč:Pivovarčík-2x, Valaska-2x,
A.Hrdlička-1x.
17.6.2003
TJ Kelč- FC Morkovice 1:0 (0:0)
Vyrovnané utkání, které domácí mužstvo zlepšeným výkonem ve druhém poločase dovedlo k
vítězství.Branku za Kelč vstřelil T. Pivovarčík.
Mgr. R.Nepustil, trenér

Požární sport
V Babicích se v sobotu 31.5. konalo za pěkného počasí obvodové kolo v požárním sportu . Na
dobře připravené trati bojovalo o postup do okresního kola 10 družstev mužů , 2 družstva
mužů nad 35 let a jedno družstvožen . Po bězích na 100 m překážek už to vypadalo na jasné
vítězství domácích , protože náskok přes 6 s znamenal v podstatě v klidu dokončit požární
útok . Ale chybička se vloudila a rozpojené hadice znamenaly přerušeníšňůry několikaletých
vítězství Babic v obvodové soutěži PS . Nutno dodat ,že nepovedený útok přispěl k velké
radosti soupeřů a skandování “ hoši děkujem “ .Podobně jako Babice dopadl další favorit –
družstvo Němetic . Nakonec si celkové vítězství odvezlo družstvo Choryně ( 4 x 100m –
87,42 s , PÚ – 23,43 s ) . Příjemným překvapením byly výkony družstva Lhoty u Kelče , která
bude , společně s družstvem z Branek , reprezentovat náš okrsek na okresním kole ve Vsetíně.
Odpoledne si jelo družstvo z Babic vylepšit náladu na pohárovou soutěž do Skaličky , kde s
přehledem vyhrálo časem 18,41 s .
Týden před soutěží v Babicích se opět rozjela Extraliga ČR v požárním útoku . První soutěž
se konala 24.5. v Brněnci . Bohužel , stejně jako o týden později doma , i zde byl problém s
rozpojenou hadicí a Babice zahájily další ročník bez bodu . Další dvoukolo Extraligy se
konalo o víkendu 7. a 8.6. v Břevenci a Plumlově .Zde se již
družstvo mužů z Babic “chytlo” a konečně přivezlo nějaké body . V Břevenci si muži
solidním časem 18,20 s vybojovali druhé místo a v neděli časem 18,45 s místo páté . Celkově
po třech závodech jsou muži z Babic na 5. místě .
Zato družstvo žen z Kunovic vyhrálo v Brněnci s přehledem skvělým časem 17 , 98 s.Velice
dobrý výkon na jistotu předvedly v Břevenci - 18,52 s . V Plumlově se tolik nedařilo a s
časem 21,57 s obsadily 4.místo . Celkově se drží na 1. pozici a vše je na dobré cestěk
obhajobě jejich loňského vítězství .
Pro příznivce požárního sportu připomínáme , že na kvalitní družstva z celé republiky se
můžou podívat na Extralize České republiky v Babicích , v neděli 10 . srpna . Začátek je v 10
hodin .
Ing.Karel Gába

Základní škola informuje
Co se událo ve škole v měsíci červnu



Od 2. června pokračovaly návštěvy tříd 1. stupně v Městské knihovně v Kelči
3. a 5. června navštívili ti žáci, kteří se pro letošní školní rok přihlásili k projektu “Divadlo a
dramatická výchova”, letos naposledy Městské divadlo ve Zlíně, aby zhlédli nejprve žáci 1.
stupně představení Kouzelná flétna a pak žáci 2. stupně představení Dostavník do
Lordsbergu.

Protože se jednalo o poslední představení, můžeme rekapitulovat uplynulý “divadelní rok”.
Celkem za divadelní kulturou vyjelo 117 dětí, a to vždy 2x za pololetí. Na repertoáru byly
pohádky, činohry ze současnosti i středověké příběhy. Pedagogický doprovod zajišťovaly A.

Schillingová, D. Kutálková, Mgr.Z. Havranová, Mgr. J. Brumovská, Mgr. P. Pařízková a ing.
M. Davidová.
Pro dopravu jsme využívali kvalitní služby autobusových dopravců p. Vlastimila Gerly z
Kelče a p. Antonína Bargla z Valašského Meziříčí.
Na dopravu přispělo částkou 2.500,- Kč Sdružení rodičů při ZŠ Kelč.











10. června sehrály děti 3.A florbalový zápas s dětmi kelečského stacionáře Anděl.
11. června sehrálo naše cocacolové fotbalové družstvo zápas s fotbalisty z Blanska, a protože
vyhráli, postoupili do finálového turnaje, který se uskutečnil ve dnech 20. – 22. 6. v Písku.
Spolu s dalšími 15 družstvy z celé České republiky usilovali o co nejlepší umístění. Doprovod
našim 16 hráčům zajišťoval Pavel Vaigl a Pavel Faltýnek, zázemí jim tvořili i dva maséři. ( viz
úvod na str. 2 – pozn. redakce )
Ve dnech 13. – 15. června se přímo u nás ve škole uskutečnilo basketbalové soustředění dětí,
které po celý školní rok navštěvovaly basketbalový kroužek, jehož sportovními vedoucími a
trenéry byli Mgr. Petr Zátopek a p. René Hegar. Děti byly ubytovány ve třídě 7.B, k dispozici
jim byla školní kuchyňka, v níž si připravovaly jídlo z vlastních zásob, a samozřejmě
tělocvična. Během tří dnů toho stihli opravdu hodně. Kromě tréninků, zábavných her a
soutěží, diskotéky s karnevalem a vycházky do Zámrsk spojené se šipkovanou sehráli mladší i
starší baskeťáci své první přípravné zápasy, a to s hráči Basketbalového klubu v Hranicích.
Mladší hráči prohráli na půdě moderní hranické sportovní haly 8:12, starší pak 17:55. Morální
oporou se našim hráčům stali také rodiče některých z nich, protože si udělali v sobotu čas a
přijeli se na naše baskeťáky podívat a hlavně je povzbudit. Ovšem takto podaný výsledek nic
nevypoví o tom, jak houževnatě bojovala a s jakým odhodláním šla do zápasů obě naše
družstva. Podala opravdu dobré výkony a vůbec se za prohru nemusí stydět. Soustředění se
opravdu vydařilo, a to také díky perfektní organizaci a odvedené práci paní Markéty
Dobešové, paní Jarky Klímové, dále již jmenovaného pana René Hegara a pana učitele Petra
Zátopka.
18. června si děti 4. A a B vyzkoušely své dovednosti cyklistů a chování chodců v dopravních
situacích na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí
V červnu skončil pro třídy 1. stupně další rok v projektu Zdravé zuby. Jedná se o výukový
program, do něhož se naše škola přihlásila již před třemi roky a který s úspěchem plníme.
Žáci 3. ročníků se dokonce zúčastnili soutěže vypsané Miniterstvem zdravotnictví, ovšem
výsledky nám zatím nebyly sděleny.
Svou čtyřletou činnost ukončil také kroužek výtvarných činností, za odměnu si děti vyjely 12.
června na výlet na hrad Buchlov a do zámku v Buchlovicích
Na podzim 2002 zaštítil pan Zdeněk Švehlík, majitel keramické dílny v Bystřici pod Hostýnem,
náš kroužek Keramika hrou. Spolu s ním vedla tento kroužek Mgr. Zdeňka Havranová, která v
1. pololetí pracovala se třemi skupinami dětí (49), ale protože zájem o tyto činnosti byl i mezi
rodiči neškoláků, od 2. pololetí začala pracovat ještě skupina 13 malých dětí a jejich rodičů.

Do práce kroužku se zapojily také děti ze stacionáře.


S velkým úspěchem se setkaly keramické medaile pro budoucí prvňáčky, které dostávali u
zápisu do 1. třídy, dále keramické výrobky pro úspěšné recitátory ve školním kole recitační
soutěže (keramické písmeno abecedy podle jména vítěze).



V červnu také skončila logopedická péče o děti s vadami řeči. Ve školním roce 2002/2003
bylo do této péče zařazeno celkem 36 dětí, z nichž každé mělo vadné vyslovování dvou a více
hlásek. Z tohoto počtu bylo 25 dětí napraveno a byly tudíž vyřazeny z péče. Počet
napravených dětí svědčí o dobré práci logopedické asistentky Mgr. Zdeňky Havranové.

Obecně lze konstatovat, že práce v oblasti logopedie je v této oblasti náročná, promítá se do
ní různorodost věku dětí (předškoláci, děti mladšího i staršího školního věku) a také velikost
regionu (Kelč, Kladeruby, Němetice, Zámrsky, Kelč – Lhota, Babice, Kunovice, Loučka).
Vzhledem k stále se množícím vadám řeči je to také práce velmi potřebná.

PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Odborné učiliště informuje
Účast Odborného učiliště a Praktické školy v Kelči na soutěžích, přehlídkách a
společenských akcích ve druhém pololetí šk. roku 2002/2003
Celostátní módní přehlídka odborných učilišť a praktických škol
Dne 22. května 2003 se v Soběslavi za účasti odborných učilišť z celé České republiky konal
jubilejní 10. ročník celostátní módní přehlídky odborných učilišť a praktických škol, jehož
pořadatelem bylo tentokrát Odborné učiliště Soběslav. Již tradičně se i letos soutěže
zúčastnily žákyně 1. – 3. ročníku oboru šití oděvů z Odborného učiliště v Kelči.
Manekýnky nás svými modely i nacvičeným vystoupením v konkurenci čtrnácti učilišť
vzorně reprezentovaly a dělaly čest našemu Odbornému učilišti v Kelči.
Nemůžeme rozhodně zapomenout poděkovat učitelkám odborného výcviku Jarmile
Pavelkové, Zdeňce Černochové, které s děvčaty kolekci modelůvycházkových šatů ušily a ani
na vedoucí vychovatelku Bc. Dagmar Valchařovou, která s nimi celé vystoupení připravila.
Už dnes se těšíme na již 11. ročník celostátní módní přehlídky odborných učilišť, který bude v
roce 2004 pořádat Odborné učiliště Křenovice.
Přípravné módní přehlídky
V rámci přípravy na Celostátní módní přehlídku a s cílem dále zúročit práci žákyň na přípravě
modelů pro tuto akci byly uspořádány další módní přehlídky v Kelči a ve Všechovicích. V
pátek 14.března se uskutečnila módní přehlídka v kulturním domě v Kelči v rámci
společenského odpoledne občanského sdružení “Anděl”, které je neziskovou organizací
provozující denní stacionář pro tělesně a mentálněpostiženou mládež.
Ve Všechovících se módní přehlídka uskutečnila v rámci společného programu se Základní
školou Všechovice, který byl předveden na pravidelném setkání se seniory organizovaném
Obecním úřadem Všechovice. Na těchto akcích předvedly naše žákyně svou práci především
místním občanům a občanům z blízkého okolí školy.
Mezinárodní výstava květin Flora Olomouc 2003 – jarníčást
V jarních měsících se již od roku 1995 účastníme mezinárodní výstavy květin Flora Olomouc.
I letos jsme se od 24. do 27. dubna prezentovali ve spolupráci s Českým zahrádkářským
svazem na této přehlídce a za svou expozici letniček a balkónových květin jsme obdrželi
čestné uznání. Největší podíl na tom má určitě učitelka odborného výcviku Ludmila

Kuběnová, která tuto akci už tradičně připravuje a i letos se svou třídou 3.A naši expozici
vkusně naaranžovala.
Soutěž odborných dovedností zámečníků 2003
23. dubna 2003 se ve VÚM, OU, U a SOU Nový Jičín konal 8. ročník soutěže odborných
dovedností žáků zámečnických oborů. Soutěže se zúčastnili žáci ze SOU Kopřivnice,
VÚM,SOU,OU Nový Jičín, VÚM,SOU,OU a U Dřevohostice, SOU Suchdol nad Odrou, OU
a PrŠ Nový Jičín a OU a PrŠ Kelč.Z našeho odborného učiliště bylo vysláno dvoučlenné
družstvo žáků 1 a 2. ročníku ve složení Aleš Sedlář a David Hrňa. Hoši museli prokázat jak
teoretické vědomosti v testu, kterým celá soutěž začínala, tak především praktické dovednosti
a zručnost při výrobě zámečnické svěrky. Naši chlapci se v tvrdé konkurenci šesti družstev,
mezi kterými byli i učni středních odborných učilišť, rozhodně neztratili. V soutěži družstev
se Odborné učilištěKelč umístilo na výborném třetím místě za OU Nový Jičín a pořádajícím
SOU, OU a U při VÚM Nový Jičín. V soutěži jednotlivců obsadil Aleš Sedlářcelkově čtvrté
místo, což je velmi cenný výsledek a to především proto, že se jedná o žáka prvního ročníku a
jeho umístění je příslibem dalších úspěchůpři podobných soutěžních akcích v dalších letech.
Sportovní soutěže
Během celého školního roku se žáci Odborného učilištěv Kelči zúčastňují sportovních
přeborů a soutěží v rámci regionu. Jmenovitě je to turnaj ve florbalu, závod všestrannosti,
závod obratnosti, běh na lyžích, turnaj ve stolním tenise, ve vybíjené, v nohejbalu, v malé
kopané a přebory v lehké atletice. Ve spolupráci s místní základní školou, která nám uvolňuje
tělocvičnu, pořádáme turnaj v nohejbalu. Letos se konal tento turnaj 15. dubna za účasti sedmi
týmů. V tomto roce jsme se umístili na vynikajícím druhém místě za družstvem chlapců z
Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně. Za pomoc při pořádání tohoto turnaje
bychom chtěli touto cestou poděkovat ředitelství Základní školy v Kelči.
Ing. Karel David, zástupce ředitele

O kelečské sokolské odbíjené – pokračování
Výrazného rozvoje dosahuje pořádání kelečských sokolských turnajů v letech 1949 a 1950.
IV. ročníku dne 28.srpna 1949 se zúčastňuje již12 významných družstev severní Moravy. Po
krásných bojích vysoké sportovní úrovně získal pohár Sokol Vodáci Přerov, který ve velmi
pěkném a napínavém finálovém zápase porazil Sokol Svit Gottwaldov I (bylo zde i II.
mužstvo stejného oddílu). Na třetím místě skončil Sokol Vítkovické železárny.
Ještě mohutnější je jubilejní V. ročník, na který je pozváno 30 družstev. Konal se 20.srpna
1950 a pro velký počet účastníků se muselo využít nejen hřiště u sokolovny, ale také opuštěný
tenisový kurt na “Pasece” a bývalé orelské hřiště na “Fenedyku”. Vítězství a tedy i putovní
pohár si odnesla vojenská sportovní jednota Hvězda Olomouc, k dobré úrovni vydařeného
turnaje přispěli Sokol Vítkovické železárny (s reprezentantem Tondou Nogolem), Sokol Svit
Gottwaldov, Sokol Černovír, Sokol Přerov a další. V organizačním štábu turnaje kromě Oty
Flajšara odvádí kus práce Bohuslav Perutka, avšak zapojena je celá řada dalších
dobrovolníků. Finálové zápasy se hrály na hřišti v sokolovně a závěrečné předávání cen mělo
velice slavnostní ráz. Celý turnaj byl velkou akcí. Ceny byly vystaveny ve výkladu papírnictví
pana Šmardy naproti sokolského hřiště, den turnaje byl zahajován v 8.30 hod. koncertem

dechové hudby Jaroslava Srkaly na hřišti v sokolovně, večer byla tamtéž i taneční zábava,
kterou však bohužel narušil pozdější déšť.
V tomto roce se zúčastňuje družstvo odbíjené turnaje v Hranicích, kde hrálo ve složení Karel
Dohnal, Ant. Kuběna, Čestmír Libosvár, Frant. Pavelka, Otakar Tvrdoň a Jan Valla. Další
akcí s kelečskou účastí je turnaj v Hošťálkové. Sestavu tvořili členové obvyklého kádru těchto
let. V družstvu se ale začíná objevovat i výborný hráč František Hloch a přibývají i další
jména: Antonín Kubík nebo František Libosvár. K nějakým významným výsledkům však
kelečáci nedospěli.
Na turnajích docházelo i k různým příhodám. V červnu roku 1951 využívá sokolské družstvo
pobytu hráčů Dohnala a Tvrdoně na studiích v Brně a přihlašuje se na velký dvoudenní
volejbalový turnaj v Brně–Juliánově, který byl obsazen předními československými oddíly,
Vysokoškolské studenty doplnili z domova Libosvár, Kuběna, Pavelka a Valla, doprovod
tvořili Františkové Fuksa a Plesník.
Turnaj se konal na hřišti Sokola, kde byly k dispozici čtyři kurty. V sobotu hrálo kelečské
družstvo již druhý zápas a to na kurtu, který byl blízko zadního oplocení, za nímž spadal terén
do bývalé pískovny. Těsněpři plotu byla malá budka se suchými záchody. Utkání bylo
rozehráno, kelečáci měli polovinu blíže oplocení a záchodku. Tu se najednou od tohoto
objektu ozval mohutný výbuch. Všichni přestali hrát a uviděli jak se od záchodku potácí jeden
z účastníků turnaje, který vrávoravě došel až k hřišti a padl do jeho území mezi kelečské
hráče. Nastala přestávka, shon a zmatek. Bezprostřední prohlídka ležícího muže ve
sportovním dresu ukázala, že nemá žádné zranění,že je pouze šokován a neustále mumlá: “Já
neslyším, já neslyším!”. Někdo doběhl do sokolovny a v zápětí turnajový rozhlas vyzýval,
jestli je mezi přítomnými lékař, ať se dostaví k pořadatelům. Mezitím byl otřesený hráč
přemístěn do sokolovny. Situace se zklidňovala, jen v místě události se spekulovalo, co se
vlastně stalo. Jeden z místních diváků vyslovil i názor, že to vybuchla mina nebo
dělostřelecký granát, které byly údajně v roce 1945 naházeny do sousední staré pískovny.
Objasnění podal až lékař, který nešťastníka ošetřoval. Shodou okolností to byl hráč Sokola
Valašské Meziříčí MUDr. Svozil. Postižený muž se ze šoku brzy zotavil a po nějaké době se
mu obnovil i otřesený sluch. A také podal vysvětlení: navštívil již zmíněný suchý záchod a při
odchodu si zapálil cigaretu. Ještě mezi dveřmi se otočil a hořící zápalku odhodil do otvoru
dřevěného sedáku. A protože jímky nebyly již dlouho vybírány a ani dostatečně větrány,
hnitím odpadu se zde nashromáždil plyn metan a ten spolu se vzduchem vytvořil vysoce
výbušnou směs, která podnícená zápalkou skutečnězpůsobila mohutný výbuch. Onoho muže
to málem srazilo na zem, otřáslo to jeho ušními bubínky a vyvolalo šok. Šok téměř dostali i
kelečáci na hřišti a není se tedy čemu moc divit, že tuto hru prohráli. Vyhrát by však bylo
zcela nad jejich možnosti, proti nim totiž stálo mužstvo současného mistra Československa
ATK Kolín s řadou reprezentantů. Antonín Kuběna vzpomíná, že když se svými ne 170 cm
stál u sítě a na její druhé straně zrovna byl více než dvoumetrový reprezentant a náš nejlepší
hráč té doby Josef Tesař (držitel stříbrné medaile z mistrovství světa ve volejbale v r. 1949 a
později v roce 1952), připadal si jako David vedle Goliáše.
V neděli hrálo mužstvo z Kelče třetí zápas a protože i ten s mnohem silnějším soupeřem
prohrálo, bylo po dvou prohrách z turnaje hraného vylučovacím způsobem vyřazeno.
pokračování příště
Ota Tvrdoň

Turistický oddíl mládeže MYŠÁCI Kelč
Vzpomínka na výlet do Berouna
studna hradu Karlštejn

odpočinek v klubovně

Společenská kronika
Naši jubilanti

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Mikušíková Anna Kelč
Plesníková Marie Komárovice
65 let
Plesník Jindřich Komárovice
70 let
Plesník František Kelč
Vaculíková Marie Kelč
75 let
Janošek Cyril Kelč
Adam Štefan Němetice
Klášterková Anděla Kelč
Kunovská Anna Němetice
80 let
Slimáček Jindřich Kelč
Pajdla Zdeněk Kelč
Kubíková Marie Kelč
82 let
Vozáková Anna Němetice
Libosvárová Anna Kelč
Krasňáková Zdenka Němetice
Hýžová Marie Komárovice
83 let
Vozáková Milada Němetice
Bělocká Marie Kelč
87 let
Urbancová Anna Kelč
89 let
Mlčáková Marie Kelč
90let
Jiříček Alois Kelč
Sňatky

Martin Jiříček – Lucie Doleželová
Libor Stodůlka – Dana Juráčková
Milan Hradil – Šárka Pavelková

Jaroslav Nový – Šárka Hrňová
Radim Horák – Dagmar Ondruchová
Libor Orel – Žaneta Matuštíková
Václav Stříteský – Hana Pavelková
Vladislav Škařupa – Dagmar Hlavicová
NAROZENÍ

Kateřina Pitrunová Kelč
ÚMRTÍ

Anna Zůvalová 75 let Kelč

