ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

6/2003

Úvod zpravodaje 6/2003
REFERENDUM
Konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
ve dnech 13.6. – 14.6. 2003
1. Referendum se uskuteční:
V pátek dne 13. 6. 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
V sobotu dne 14. 6. 2003 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb









Ve volebním okrsku č. 1 Kelč – obřadní síň MĚÚ Kelč pro občany bydlící v Kelči čp.1 –400
Ve volebním okrsku č. 2 Kelč – zasedací místnost MĚÚ Kelč pro občany bydlící v Kelči čp. 401
a více
Ve volebním okrsku č. 3 Němetice – zasedací síň obecního domu v Němeticích pro občany
bydlící v Němeticích
Ve volebním okrsku č. 4 Komárovice – zasedací síň obecního domu v Komárovicích pro
občany bydlící v Komárovicích
Ve volebním okrsku č. 5 Lhota u Kelče – zasedací síň obecního domu ve Lhotě u Kelče pro
občany bydlící ve Lhotě u Kelče
Ve volebním okrsku č. 6 Babice – zasedací síň obecního domu v Babicích pro občany bydlící v
Babicích
Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii, je Městský úřad Kelč.

3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný
občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji
odpověď na položenou otázku.
5. Každý občan, který se nemůže zúčastnit referenda o vstupu do EU v místě trvalého pobytu
a chce hlasovat jinde, musí mít u sebe občanský průkaz a voličský průkaz. Tento průkaz mu
vystaví MěÚ .
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Svoz odpadu (červenec – prosinec 2003)
1. Netříděný ( zbytkový ) odpad

popelnice + igelitový pytel černé barvy

1x týdně – sídliště, 1x za 14 dní rodinné domky + místní části
svozový den STŘEDA
2. Tříděný odpad
PAPÍR
modrá barva – jen čisté ( znečištěný papír patří do nebezpečného a velkoobjemového
odpadu)
12. 9. a 24. 10.
SKLO
zelená barva – vymyté
22.8. a 28.11.
PLASTY
žlutá barva – vymyté obaly od potravin, PET láhve – SEŠLAPANÉ !!!, pěnový polystyrén, folie,
přepravky, láhve z umělých hmot, sáčky a obaly od průmyslového zboží
1.8. 3.10. 7.11. 12.12.
1. Nebezpečný a velkoobjemový odpad
31. 8. – v Kelči
13. 9. – v Němeticích, Komárovicích, Lhotě a Babicích
autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky, jeté oleje,
odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem
škodlivin, textil znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyřice, zbytky
prostředků na ochranu rostlin a stromů, pneumatiky, duše atd.

!!!UPOZORNĚNÍ !!!
Do konce června 2003 je nutné zaplatit druhou splátku poplatku za odpad !!!

Historie
Záhorská kronika - Červen 1928
Antonín Svěrák
Jak vznikají pověsti o vodníkovi
Záhorská kronika již hodně těch pověstí o vodníkovi nasbírala- doufám, že počet jejich ještě
rozmnoží, vždyť i v Kelči strašil kdysi vodník, jejž vyvolal známý nám již filuta Rodica,
člověk, jemuž šibalství ačertovina koukaly přímo z očí a nebylo pestva, aby v něm neměl
prstůzvláště za mladších let.
A tož vám povím, jak se to stalo.
Bylo to někdy v první polovici minulého století. Tehdy se ještě hojně úhořilo. Čeledíni po
denní práci nejezdili přímo domů, nýbržvypřahali a nechali koně pásti na úhorech třeba do
půlnoci. Při tom se vyprávělo, hrálo, skotačilo, zpívalo, jako to již bývá, když se několik
mladých lidí do kule sejde.

Jedenkráte napadlo Rodicovi, že půjde také koně pást a šel. Avšak teplá srpnová noc, nebe
plné hvězdiček, bublající hájovský potůček přímo lákaly ke koupačce. Také nemeškal a v
okamžiku byl ve vodě. Lázeňlahodila mu tou měrou, že začal rukama plácati do vody, jako
když se husy perou a při tom vyrážel ze sebe roztodivné zvuky : tu zařehtal jako kůň, zaštěkal
jako pes, zaňamčel jako kočka, záskřehotal jako vyplašená straka, zakvílel jako sýček, ale
obzvláště dovedně uměl napodobiti hejkání sovy. Slyšeli jste někdy za noci jsouce sami v lese
houkání sovy? Já to slyšel a nic se nedivím, že někde vypráví se o strašidlech hejkadlech.
Mráz při tom běží člověku po zádech. Takový byl asi i účinek výkřiků Rodicových na pasoucí
chasníky. Ti sedíce kolem ohně brzo zaslechli podivné hlasy z blízkého potoka a šplouchání
vody. Zpěv umlkl, hlasy se stišily, kolem ohně klid, žes mohl slyšeti bzukot komára, a když
do toho ticha zalehlo pronikavé zahejkání sovy, celá skupina chlapců kolem ohně
shromážděných s tlumeným výkřikem : “hastrman” ! se bleskurychle zvedá a peláší odtud, až
se za nimi práší a do uší zaléhá jim jako posměchďábelské chechtání z potoka.
Té noci pásli se koně až do rána, nikdo z mladíkůneodvážil se blíže, aby ho vodník do vody
nevtáhl.
Rodica vylezl z vody, oblekl košili, přehodil kabát a pomalu sešoural k tábořišti, nikde ani
živé duše, oheň plápolá a hle, na primitivním ohništi kastrol, z něhož vychází příjemná
vůně“škracenice”. To bylo něco pro Rodicu! V minutě byl kastrol prázdný, jak by jej vylízal,
našel tu i dýmku, pravý kelecký výrobek, zapálil si a bral se pohodlně domů.
Brzo na to byla neděle : jako člověk svého zevnějšku dbalý, šel Rodica k holičovi dát se
oholit, na dýmku, k níž tak lacino přišel, nikterak nezapomněl, čehož důkazem byly kotouče
dýmu jak z továrního komína. V holírně bylo právě mimo jiné též několik z oněch chasníků a
ti dosud ustrašeně si vykládali o vodníkovi z hájovského potoka, jaký hrozný“tartas” tam
vyváděl, jak všichni dali v nohy, jak jim snědl škracenici a ukradl novou dýmku.
Rodica vstrčil rychle dýmku do kapsy, zamžoural očima a se slovy,že přijde až později, rychle
se vytratil, ale dýmky nevrátil.
Milada Davidová

VII. Kelečský Jarmark
sobota 28. června a neděle 29. června v areálu parku
Sobota 28. června





v 15 hodin zahájení průvodem a předáním klíče od bran města rytířům
do 21 hodin tradiční jarmareční programy
21,30 – 22 hodin večerní show
po skončení - taneční zábava se skupinou POHODA z Hranic

Neděle 29. června




od 10 hodin program pro děti i dospělé
ve 14 hodin posezení s hudbou
ukončení v 16 hodin

O občerstvení se postarají fotbalisté, Kavárna Kina Kelč paní Minářové a další.
Jako každý rok zkusíte něco ukovat u kováře, vyřezat u řezbáře, vytočit vázičku u hrnčíře a
další řemesla.Pro děti budou i kolotoče.

Výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů Kelč pořádá
ve dnech 28. 6.2003 a 29.6. 2003 tradiční
VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
v chovatelském areálu Kelč.Otevřeno :
v sobotu od 13 do 18 hodin
v neděli od 8 do 17 hodin.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Možnost nákupu
chovných zvířat.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.

Pozvánka na výstavu
Od 13. června do 27. června 2003 proběhne v prostorách Radnice
“ Společná výstava výtvarných prací a prací arterapie Střediska výchovné péče Kelč,
Odborného učiliště a Praktické školy Kelč ”.

Kino
Program kina Kelč na měsíc červen 2003
Neděle 1. června v 18.00 hod. - O SCHMIDTOVI
Jack Nicolson, už zase, ale tentokrát opravdu, exceluje v roli starého, nudného, uzavřeného
zoufalce. Možná právě proto je film Alexandra Paynea příběhem naděje. Americký film s
českými titulky, vstupné 29 a 31 Kč
Středa 4. června v 19.30 hod. - NEZVRATNÝ OSUD II
Každý začátek má svůj konec. A okamžik vaší smrti může být blíž,než si myslíte. Volné
pokračování tragického letu č. 180 v americkém hororu s českými titulky, vstupné 29 a 31 Kč
Neděle 8. června v 18.00 hod. - CHYŤ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ
Skutečný příběh neskutečného podvodníka a manipulátora Franka W. Abagnalea bere dech a
není divu, že se dočkal zfilmování. Americký životopisný film s českými titulky, vstupné 31a
33 Kč

Středa 11. června v 19.30 hod. - JOHNNY ENGLISH
Johnny / Rowan Atkinson/ toho v hlavě moc nemá, o zkušenostech se v jeho případě také
nedá mluvit, ale svět tajných agentů ho fascinuje, a proto se vrhá do akcí s vervou agenta 007.
Americká špionážní komedie s českými titulky, vstupné 31 a 33 Kč
Neděle 15. června v 18. 00 hod. - TAXI 2003
Už potřetí vyjíždí z Bessonovy produkční stáje bílá drožka, aby pořádně zvířila prach v
ulicích Marseille. Francouzský film s českými titulky, vstupné 27 a 29 Kč
Středa 18. června v 19. 30 hod. - TEST
Mistr a žák. Al Pacino a Colin Ferrell. Instruktor CIA a budoucí agent. Začíná hra na kočku a
myš, ale není jasné, kdo je kočka, kdo je myš a kolik pastiček je ukryto všude kolem.
Americký thriller s českými titulky, vstupné 31 a 33 Kč
Neděle 22. června v 18. 00 hod - KRUTÉ RADOSTI
Táňa Pauhofová a Ondřej Vetchý v hlavních rolích nového slovenského filmu. Poetické retro
je vyprávěním o hledání dospělé zodpovědnosti v lásce. Vstupné 29 a 31 Kč
Vážení přátelé filmu. Tímto titulem končíme sezónu 2002 – 2003. Přejeme vám příjemné
prožití prázdnin a dovolených, uvidíme se v jiném hracím čase v polovině září 2003
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
Sobota 19.4.2003
mladší přípravka,Chropyně – Kelč 1 : 3
starší přípravka, Chropyně – Kelč 1 : 3
dorost,Kelč – Jablůnka 5 : 1
Neděle 20.4.2003
mladší žáci,Velké Karlovice – Kelč 1 : 4
starší žáci,Velké Karlovice – Kelč 2 : 1
Střelec branky: Stanislav Hlavica.Ve vyrovnaném zápase se ujali hosté vedení po nařízeném
pokutovém kopu.Domácím se podařilo vyrovnat také po nařízeném pokutovém kopu.V
koncovce měli více štěstí domácí a zvítězili.
muži,Kelč ´´B´´ - Velká Lhota 1 : 1
muži ,Kelč – Příluky 2 : 0 /0 : 0/
Hostující hráči si prohru nezasloužili. Naši hráči opět nepřesvědčili,i když vyhráli. Již v
5.min. se srazil náš hráč s hostujícím brankářem. Srážku nejvíce odnesl brankář hostí, který
musel předčasně do sprch. Do jejich brány se postavil hráč z pole. Naši hráči toho nedokázali
patřičněvyužít. Ani jedna střela na bránu to je špatná vizitka. Druhý poločas se hrálo na
´´naši´´ bránu – ke kulturáku. A začaly padat branky. Tu první vstřelil JirkaŠkařupa.
Hostující obrana provedla nezdařený odkop od brány. Druhou branku vstřelil Petr Tomášek.

Byla to akce na jeden dotek. Tato druhá branka naše hráče až příliš ukolébala. Hosté převzali
iniciativu. Avšak bez brankového efektu.
Sobota 26.4.2003
mladší žáci ,Kelč – Napajedla 3 : 2
starší žáci,Kelč – Napajedla 0 : 1
Po dobrém výkonu a neproměnění brankových příležitostí přišel trest v podobě branky v
domácí síti.
dorost,Horní Bečva – Kelč 0 : 5
Neděle 27.4.2003
mladší přípravka,Kelč – FC Vsetín 3 : 1
starší přípravka ,Kelč – FC Vsetín 2 : 1
muži, Hrachovec – Kelč ´´B´´ 2 : 2
muži,Lukov – Kelč 1 : 1 /0 : 1
Branku vstřelil Petr Tomášek.
Sobota 3.5.2003
mladší žáci, Kelč – Holešov 4 : 0
starší žáci – Kelč – Holešov 2 : 1
Střelci branek:Petr Hermann,Marek Pavelka. Po mnoha vyložených šancích a dobrém výkonu
jen hubené vítězství.
dorost – Kelč – Hrachovec 9 : 0 !!!
Neděle 4.5.2003
mladší přípravka,Kroměříž – Kelč 4 : 0
starší přípravka ,Kroměříž – Kelč 2 : 1
muži,Kelč ´´B´´ - Valašská Polanka ´´B´´ 2 : 3
muži,Kelč – Provodov 1 : 2 / 1 : 2/.
Přijelo k nám vedoucí mužstvo a suverén tabulky. Úvod utkání našim hráčům nevyšel.
Tradice. Kvalitní soupeř toho dokázal využít. Běžela 7. min. utkání a už jsme prohrávali 0 : 2
!!! To byl pro naše hráče šok. Vzpamatovávali se z něj pomalu. Přesto se ji podařilo snížit.
Branku vstřelil Libor Novák.Ve druhém poločase hosté svůj náskok zoufale bránili. Naši hráči
se po všech stránkách zlepšili. Škoda jen šance Radka Abrmana, který netrefil prázdnou
branku. Po této tutovce se již nic mimořádného nestalo. Škoda, že naši hráči zaspali úvod
utkání. Konečný výsledek utkání mohl být lepší.
Sobota 10.5.2003
muži,Ústí – Kelč ´´B´´ 2 : 2

Neděle 11.5.2003
mladší přípravka,Kelč – 1. Valašský FC 2 : 0
starší přípravka,Kelč – 1. Valašský FC 2 : 0
mladší žáci, Lužkovice – Kelč 1 : 1
starší žáci,Lužkovice – Kelč 2 : 0 .
Po slabém výkonu družstva jsme odjeli poraženi
dorost,Vidče – Kelč 1 : 2
muži,Štípa – Kelč 1 : 0 / 0 : 0/.
Lepší mužstvo tentokrát prohrálo. Naši hráči si v úvodu vytvořili územní převahu. Ta však ke
gólu nevedla. Postupně se hra vyrovnala. Upadla do velmi slabé úrovně. Ani jedno mužstvo
nebylo schopno pořádně vystřelit na bránu soupeře. Druhý poločas pokračoval v trápení.
Když už se zdálo, že utkání skončí dělbou bodů, přišla 87. min. To naše obrana udělala chybu,
kterou domácí potrestali. Opět se potvrdilo, že naše obrana, která se stále mění, dělá chyby.
Miroslav Červek
Václav Škařupa ( komentář starší žáci )
Starší žáci , Kelč – Podlesí 2 : 3
Střelci branek: Jiří Humplík,Stanislav Hlavica
Po slabém prvním poločase, kdy domácí prohrávali 0:2, a zlepšení v druhém poločase, se
domácím podařilo vyrovnat.Chyba v domácí obraně rozhodla o vítězství hostí.
Mladší přípravka, Kelč – FK Vsetín 3 : 1
Střelec branek: Adam Hrdlička.Vyrovnané utkání, které domácí zlepšeným výkonem v druhém
poločase dovedli k vítězství. Výborný výkon v obraně podal Lukáš Lasovský.
Kroměříž – Kelč 5 : 1
Střelec branky:Adam Hrdlička.O výhře domácích rozhodl lepší pohyb a důraz v osobních
soubojích.
TJ Kelč – 1. Valašský FC 2 : 0
Střelec branek:Adam Hrdlička. O vítězství domácích rozhodly výborné výkony hráčů ve všech
řadách.
Rozpis zápasů na červen 2003
Muži

Ne.

01.06.

16,30

15,00

Roštění - Kelč

Muži B

Ne.

01.06.

16,30

15,50

Branky - Kelč B

Dorost

Ne.

01.06.

14,00

12,30

Valašská Bystřice - Kelč

Žáci

So.

31.05.

13,00 st. 14,45 ml.

Kelč - Chropyně

Přípravka Ne.

01.06.

10,00

08,30

Muži

Ne.

08.06

16,30

Kelč - Hulín

Muži B

Ne.

08.06.

10,30

Kelč B - Bynina

Dorost

So.

07.06.

16,30

Kelč - Juřinka

Žáci

Ne.

08.06.

13,00 ml. 14,30 st. 11,30

Slušovice - Kelč

Přípravka Ne.

08.06.

10,00

Kelč – Morkovice

Muži

Ne.

15.06.

16,30

15,00

Žalkovice - Kelč

Muži B

Ne.

15.06.

16,30

14,50

Horní Lideč B - Kelč B (Lačnov)

Dorost

So.

14.06.

16,30

Kelč -... Zápas o místění

Žáci

So.

14.06.

13,00 st. 14,45 ml.

Kelč - Vizovice

Muži

Ne.

22.06.

16,30

Kelč - Chropyně

Muži B

Ne.

22.06.

10,30

Kelč B - Leskovec

Dorost
Žáci

FK Zlín - Kelč

…-Kelč Zápas o umístění
Ne.

22.06.

09,00 st. 10,45 ml. 07,45

Valašský B – Kelč ( hřiště Zubří )

Václav Škařupa

Kuželky
Dorostenci TJ Kelč se zúčastnili krajského přeboru dorostencův Luhačovicích.
Soutěž se hrála na 120 hodů sdružených.
Umístění a výsledky našich hráčů:
3. Chvatík Pavel 524 kolků
16. Gassmann Luboš 473 kolků
19. Ondrušek Pavel 459 kolků
21. Smahel Zdeněk 452 kolků
Svým 3. místem si Chvatík Pavel zajistil účast na mistrovství České republiky dorostenců.
Mistrovství ČR se konalo v Přerově a tam se Pavlovi už tak nedařilo. Umístil se na 35. místě s
výsledkem 461 kolků. I tak je to pro něj velký úspěch.

Josef Gassmann

Základní škola informuje
Co se událo ve škole v měsíci květnu










2. května proběhl ve škole v rámci bloku témat s názvem Ochrana člověka za mimořádných
situací zkušební evakuační poplach všech tříd a pak následoval dopolední pobyt v přírodě s
programem, který pro své žáky připravili třídní učitelé
od 5. do 12. května byla ve škole umístěna výstava učebnic pro základní školy, kterou pro nás
již několikátý rok připravuje Prodejna učebnic a odborné literatury Ansa ze Zlína, a na které si
pedagogové mohou vybrat konkrétní aktuální tituly učebnic či jiné literatury
6. a 7. května se čtyři družstva našich žáků, a to mladší žáci ze 3., 4. a 5. tříd (doprovod
zajišťovala p. Leona Máchová,) a starší žáci 6., 7. a 8. tříd (doprovod ing. Michaela Davidová)
zúčastnili ekologicko-přírodovědné soutěže Zelená stezka, kterou pořádal valašskomeziříčský
Dům dětí a mládeže. Soutěže tohoto typu jsme se jako škola zúčastnili vůbec poprvé (až letos
jsme totiž dostali pozvánku, i přesto, že letošní ročník byl již třicátý první). Smíšené družstvo
3. a 4. tříd se umístilo na 4. místě, družstvo páťáků a šesťáků se umístilo na 5. místě, sedmáci
na 7. místě a osmáci skončili pátí. Děti získaly hlavně zkušenosti a přehled o tom, jak taková
soutěž probíhá. Nakonec ještě poznámka o tom, že jsme byli jediná škola z okolí Valašského
Meziříčí mezi městskými školami a možná i to sehrálo roli při bodování a hodnocení.
9. května vyhrálo naše cocacolové fotbalové mužstvo v dalším zápase a postupují do dalšího
kola, soupeřem jim tentokrát bylo mužstvo ZŠ Hutisko, dalším soupeřem bude ZŠ Vsetín-Luh
Od 9. května začaly třídy 1. stupně navštěvovat Městskou knihovnu v Kelči, aby poznaly její
prostředí a seznámily se s možnostmi, které jim toto zařízení nabízí.
13. května uspořádal Mgr. Petr Zátopek a p. Hegar (oba vedou kroužek minibasketbalu u nás
ve škole) turnaj ve streetbalu žáků

Uplatňování prvků enviromentální výchovy ve škole
Pokračování o uplatňováním prvků enviromentální výchovy u nás ve škole v jednotlivých
předmětech, a to na 1. i 2. stupni.
1. Chemie – i tento předmět nabízí hodně možností, jak teorii využít k praktickému přemýšlení a
vyvozování o využití, ale i zneužití surovinových zdrojů, látek, surovin, vybízení k přemýšlení o
tom, jak nám chemie sice každodenní život ulehčuje, ale zároveň jak ničí naše životní
prostředí

2. Přírodověda, vlastivěda, prvouka – v rámci těchto předmětů, které se vyučují na 1. stupni,
je úplně nejlepším příkladem vyjít do přírody, která je tou nejlepší odbornou učebnou a tam si
s dětmi povídat a vysvětlovat
3. Výchovné předměty– výtvarná výchova, hudební výchova, občanská a rodinná výchova,
tělesná výchova – praktické předměty, které poskytují množství námětů ze všech oblastí
lidské činnosti, ekologie prolíná vším (např. využití různého odpadního materiálu při výrobě
výtvarných předmětů, písně s přírodní tematikou, jejich interpretace, ale i rozbory textů,
globální problémy lidstva, ale také problémy jednotlivců a rodin související s tříděním
odpadu, likvidací odpadu, množstvím spotřebované vody, náklady na topení apod.)
Pokračování příště.

PhDr. Pavla Čučková,zástupce ředitele školy

Mateřská škola informuje
Je červen, poslední měsíc školního roku. Děti v
mateřské škole tráví stále více času na školní
zahradě a v okolní přírodě. Příroda nabízí dětem
podněty k pozorování, zkoumání, experimentům
i hrám. Také poslední téma našeho Školního
vzdělávacího programu se vztahuje k příroděa
zní: “ Jasné slunce, krásný den, půjdeme spolu
všichni ven”.
Děti se učí správně chovat v přírodě, nerušit její obyvatele, nešlapat, kam nemají. Seznamují
se s rostlinami, stromy a živočichy ve volné přírodě.
V pondělí 2. června oslavíme v naší mateřské škole Den dětí. Paní učitelky zahrají dětem
divadelní představení.Bude to dopoledne plné pohádek, her a písniček.
I chodníky na zahradě budou veselejší s nakreslenými obrázky barevnými křídami a trávník s
papírovými květy, které děti vyrobí. Pro všechny je přichystán slavnostní oběd a malý dárek.
Na úterý 3. června plánujeme pro děti i rodiče zábavné odpoledne na školní zahradě.
Připraveny jsou soutěže s odměnami, hry, průlezky se skluzavkami a také táborák s opékáním
“vuřtů”. Občerstvení je zajištěno.
11. června, pokud bude pěkné počasí, navštíví děti“Království řeky Juhyně”, která je plná
překvapení. Seznamováním s životem pod vodní hladinou jsme se zabývali v posledním
tématu činností dětí.
Předposlední týden bude pohádkový. V parku připravíme“Cestu pohádkovým světem”. Děti
budou dramatizovat pohádky v maskách, které si za pomoci paní učitelek samy zhotoví. Ve
školce upečeme bábovku na“Karkulčinu cestu lesem za babičkou”. Vydáme se také po
stopách lišky, abychom našli “liščí noru” a hrou na hudební nástroje se zpěvem vylákáme
lišky a zachráníme Budulínka. Pochutnáme si na opravdových perníčcích při pohádce “O
perníkové chaloupce” a dojde i na ježibabu, která se nás bude snažit zmást při hledání její
perníkové chaloupky.
Výtvarná soutěž motivovaná pohádkovými postavami se bude jmenovat “Pohádkový svět
dětí”. Z výtvarných prací uspořádáme výstavku pro rodiče.
20. června nás naposled v tomto školním roce navštíví Divadelní společnost ÚSMĚV s
pohádkou “ O slepičce a kohoutkovi ”. Všechny tyto akce budeme hradit dětem z prostředků
Sdružení rodičů při MŠv Kelči.
V červnu se děti budou také blíže seznamovat s naším městem Kelč, s naší zemí, s životem
lidí a přírodou v jiných zemích.
V sobotu 21. června přivítá kroužek dětí “Sluníčko”nové občánky na kelečské radnici.

A nakonec nastane čas rozloučení. S dětmi, které po prázdninách “usednou do školních
lavic”, se rozloučíme v pondělí 23.června. Slavnostního rozloučení se zúčastní také starosta
Města Kelče pan Ing. Stanislav Pitrun, paní učitelka z 1.třídy Základní školy v Kelči, která
předá rodičům informace, co připravit dětem do školy a zástupci Sdružení rodičů při MŠ v
Kelči. Do základní školy odejde 28 dětí, 2 děti mají odklad povinné školní docházky.
S ostatními dětmi se rozloučíme také a jak jinak, nežpohádkou. A pak se s dobrým pocitem
rozejdeme užívat prázdninového volna, abychom se v září opět sešli pohromadě v naší
“sluníčkové”školce a přivítali nové kamarády.
Mateřská škola v Kelči bude uzavřena v měsícičervenci, prázdninový provoz začne 4. srpna
2003. Na příští školní rok je do Mateřské školy v Kelči zapsáno 76 dětí.
A na závěr poděkování, které patří všem zaměstnancům Mateřské školy v Kelči za jejich
náročnou a zodpovědnou práci, rodičům a Městskému úřadu v Kelči za podporu a dobrou
spolupráci.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V KELČI
Ve čtvrtek 8.května 2003 se v Kelči na rybníku Chmelník uskutečnily již tradiční
rybářské závody.
Závodů se zúčastnilo celkem 90 závodníků, z tohoto počtu 20 dětí do 15 let. Cenami pro
jednotlivé výherce byly rybářské potřeby nebo povolenky na revíry kelečské organizace.
Závody probíhaly v následujících disciplínách a věkových kategoriích:
1) největší úlovek ušlechtilých ryb - počítala se délka veškerých ulovených ušlechtilých ryb,
které neměly dobu hájení. Vyhodnocení proběhlo ve dvou kategoriích: 3 místa
dospělí+mládež 16-18 let a 3 místa děti do 15 let.
2) největší úlovek kapra - rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se pouze
jedno místo (společně dospělí, mládež a děti do 15 let).
Výsledky závodů:
Kategorie o největší úlovek ušlechtilých ryb (dospělí)
1.místo Marek LUKAVSKÝ (MO Hranicen/M) chytil 15 kaprů o celkové délce 689 cm !!!
2.místo Petr LUKAVSKÝ (MO Hranice n/M) chytil 8 kaprů o celkové délce 356 cm
3.místo Petr KOLEČEK (MO Val.Meziříčí) chytil 7 kaprů o celkové délce 307 cm
Kategorie o největší úlovek ušlechtilých ryb (děti)
1.místo Jan ROLINC (MO Hranice n/M ) chytil 5 kaprů o celkové délce 224 cm !!!
2.místo Lucie LORENZOVÁ (nečlenka ČRS) chytila 2 kapry o délce 88 cm
3.místo Petr ŠKAŘUPA (MO Kelč) chytil amura o délce 58 cm
Kategorie o nejdelšího kapra

1.místo Marek LUKAVSKÝ (MO Hranice n/M) chytil kapra o délce 52 cm
Pro zajímavost uvádíme: při závodech bylo chyceno 83 ks kaprů, 3 amuři, 1 pstruh duhový a
dále další do soutěže nezapočítavané (neevidované) druhy ryb (úhoři, cejni, plotice, perlíni
atd.)
Za zdárný průběh závodů je třeba poděkovat všem organizátorům, soutěžícím, návštěvníkům
a v neposlední řadě sponzorům letošní bohaté tomboly s mnoha zajímavými cenami (hlavní
cenou byl živý sumec velký o váze 20 kg): firmě ASKA-pstruhařství Rožnov p/R,
Zemědělskému družstvu Kelečsko, firmě AKORD Kelč-soukromá firma služeb, Městskému
úřadu Kelč, firměPekařství VIVA s.r.o. Kelč, firmě LOANA a.s.závod Kelč, firmě PolymontPetr Smahel, firmě Gasmont-Roman Večeřa, firmě Elektronika Lubor Pitrun, OÚ Všechovice,
p. Václavu Horáčkovi (trafika Všechovice), Rybářským potřebám Hranice n/M, p.Číhalové
(prodejna potravin Všechovice), p. Josefu Bělíkovi (košíkářství Všechovice), Ing.Miroslavu
Bělíkovi (software Všechovice) a p.Mikušovi (květinářství Všechovice).
Samotné závody proběhly bez vážných problémů, za tropického slunečného počasí byly
navštíveny velkým počtem návštěvníků a tak již nyní se organizátoři těší na shledanou na
rybářských závodech v roce 2004 (a doufají, že se opět na stupních vítězů objeví větší počet
“domácích”rybářů!).
Ing. Jaroslav Orel

O sokolské odbíjené ( pokračování )
Okamžitě po osvobození v květnu 1945 se na sokolském hřišti začala hrát odbíjená znovu.
Nejdříve jen tak rekreačně. A protože během války tuto hru organizoval a učil na škole v
hodinách tělocviku učitel Antonín Viche starší žáky, zapojovali se do hry kromě dospělých
(Viche, Volfovi, Flajšar a další) i třináctiletí až patnáctiletí kluci. Přišel rok 1947 a Sokoli za
organizačního vedení učitele Oty Flajšara uspořádali konečně po šestileté přestávce II.
ročníkem pokračování volejbalového turnaje o putovní pohár MUDr. Dohnala. Vítězem
turnaje, kterého se zúčastnila pouze 4 družstva se stal Sokol Opatovice.
Zakladatel turnaje, MUDr. Karel Dohnal skvělý, nezapomenutelnýčlověk se zlatým srdcem,
se však tohoto turnaje už nedočkal. Zemřel po operaci 6.prosince 1945 a stříbrný pohár zůstal
jen malým památníkem jeho vřelé lásky k naší Kelči.
II. ročník turnaje v roce 1947, tato celkem malá akce, však měla dalekosáhlý význam. Byla
rozjezdová, protože nastartovala dlouhodobě jen s malými přestávkami, každoroční
pokračování turnajů. Ale hlavně: byl obnoven zájem o odbíjenou, kterou pak sokolské hřiště
žilo. Ještě v tomto roce se ustavuje sokolské dorostenecké družstvo, jehož první sestavu tvoří
Karel Dohnal (syn MUDr. K. Dohnala), Tonda Kuběna, Mirek Libosvár, Ota Tvrdoň, Jenda
Valla a Jarda Vlach. Družstvo hraje zejména přátelská utkání s oddíly z blízkých obcí.
Nadšení pro volejbal trvalo, a tak se v roce 1948 pořádá III. ročník turnaje o putovní pohár.
Počet účastníků stoupá, přijíždějí družstva ze širšího okolí. Vítězem turnaje se stává Sokol
Vsetín.
V roce 1949 se zúčastňuje kelečské družstvo mladých dorosteneckého turnaje ve Vítkovicích,
který je jakýmsi přeborem Moravy v této kategorii. Družstvo tvořili: Karel Dohnal, Antonín

Kuběna, Ota Tvrdoň a Jan Valla, a protože se nemohli zájezdu zúčastnit Jaroslav Vlach a
František Hloch, který v té době již hrál za dorostence Gottwaldova, doplnili sestavu z
Valašského Meziříčí dorostenci Ivan Pupík a Dušan Kotrs. Mladí odbíjenkáři se zde v řadě
týmů, převážně odborně trénovaných – jako byli dorostenci z Vítkovic, Gottwaldova nebo
jiných velkých měst – neztratili a vybojovali úspěšné krásné 4. místo.
pokračování příště
Otakar Tvrdoň

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANDĚL
I v Kelči je možno získat titul Miss!!!
Druhá květnová neděle, na kterou připadla oslava svátku matek, proběhla v Kelči už tradičně
ve znamení soutěžení o získání titulu Miss. Tentokrát se o tento titul utkaly odvážné babičky z
Kelče a okolí: paní Marie Herodová, pí Pavla Stehlíková, pí Marie Hlavicová s vnučkou
Kájou, pí Marie Vokurková a pí Hanka Pavelková s vnučkou Kačenkou.
Předvedly se v několika soutěžních disciplínách - psaly dopis dědečkovi z Mallorcy,
odhadovaly 30 dkg mouky, plnily kelímky vodou a porotu se snažily zaujmout ve volné
disciplíně. Ve všem jim pomáhaly jejich vnoučátka, ty které je s sebou neměly nebo které je
měly příliš malinké, daly příležitost dětem z publika a ty jim daly své body.
Všechny byly skvělé, ale vyhrát mohla jen jedna. Vysoce odborná porota ve složení: pí
Maruška Kettnerová, zdravotní laborantka, p. František Liška, důchodce, p. Petr Jiříček, řidič
autobusu, p. Břetislav Vlček, mistr klempířský, Mgr. Jan Cingler, terapeut, Mgr. Marcela
Plesníková, učitelka ZŠ a pí Miluše Stržínková, starostka obce Rouské, vybrala paní Hanku P
a v e l k o v o u, která se přihlásila na poslední chvíli, ale přesto byla výborná.
Ani ostatní babičky, které se staly vícemiss, neodešly bez ocenění.
Pořadateli této akce bylo OS "ANDĚL" spolu sŘímskokatolickým farním úřadem Kelč.
V programu vystoupily děti z MŠ Kelč s velmi pěknými tanečky, mistr světa a Evropy v
žonglování s míčem Bursas Charalambas, mládež ze Stacionáře Anděl, dívky z ústavu ve
Skaličce a country kroužek ze Všechovic.
Přichytáno bylo bohaté občerstvení a tombola.
Tato akce by se ale těžko mohla uskutečnit bez ochotných sponzorů, kteří věnovali ceny
pro soutěžící a občerstvení:
Hanácká kyselka
Mlákarna Val. meziříčí,
Pekárna Janex
Pekárna Lešná
Keramika Věra Pitrunová
Kožešnictví Choryně - Josef Strnadel
Zahradnictví Všechovice

Zahradnictví Jan Čech
Zahradnictví U Juhyně p. Jiříček
Domácí potřeby pí Věra Barošová
Mlýn Kelč
Korálek Přerov
OÚ Rouské
Dolní Těšice
OU Kelč
MěÚ Kelč
OS "ANDĚL"
Anna Hlavicová

K zamyšlení…
Zoufalé volání
Je mi 18 let. Jmenuji se Olga. Před dvěma roky jsem onemocněla AIDS. V nemocnici nejsem
jediná, jsou tady se mnou další kamarádky a přátelé. Nyní se na svět už díváme jinak.
Proč jste nás vy dospělí rozvrátili sexem, pornografií a drogami? Byli jsme ještě děti, když už
nás naši otcové nabízeli jiným do postele. A naše matky za nás, za své děti, dostávaly
peníze... Jste to vy, kdo jste vinni našimi nemocemi a smrtí!
Vy dospělí jste chtěli svobodu, "odreagování se" a "požitek". Schválili jste pornografii, chtěli
jste víc peněz. Propagujete "volné vztahy", všechno děláte, abyste ukojili své žádosti.
Jenomže my umíráme! My pomalu umíráme a nepotřebujeme, abyste nám lhali, že se nic
nestalo,že budeme žít... Nikdy už nepoznáme skutečnou lásku, nebudeme mít rodiny,
nebudeme mít vlastní děti. Ještě vám nedochází, co se děje s naší generací, která přišla po
vás?
Jsme ještě živí, ale ve skutečnosti už nežijeme. Ukradli jste nám naše dětství i naši
budoucnost. Když na ulici potkávám staré lidi, prožívám zvláštní pocity, které neumím ani
popsat. Je v nich hněv, zlost, strach, závist, bezmocnost i neschopnost cokoliv změnit. Pozdě!
My mladí, kteří umíráme, nevíme, co to je skutečná láska, nerozumíme takovým slovům jako
"stud", "morálka"! Vás ještě těmto významům učili, a proto se dožíváte 70, 80 i více let. Ale
my se jich nedožijeme. My zemřeme mladí. Za co? Proč?
Proč jste nás nevarovali před vaším "bezpečným sexem"?
( Podle: Deník mladých 1/2003 - vybrala Anna Hlavicová )

Turistický oddíl Myšáci Kelč :
VÝLET MYŠÁKŮ DO BEROUNA
Dny od 7. do 11. května jsme s turisťákem strávili na výletu v Berouně. Ráno 7. května jsme
se sešli v 8 hodin na autobusovém nádraží v Kelči. Když všichni přišli, vyrazili jsme auty na
cestu do Hranic. V Hranicích jsme museli čekat na rychlík, kterým jsme jeli do Prahy. V

Praze jsme přestoupili na vlak do Berouna a z nádraží v Berouně jsme se odebrali ke
klubovně TO Beroun, kde nás ubytovali. Pak jsme se šli projít k berounské rozhledně a při
cestě zpět jsme navštívili medvědárium, kde umístili tři známé medvědy – Vojtu, Kubu,
Matěje. Další den jsme šli na hrad Karlštejn, kde jsme dlouho nepobyli, protože jsme se
museli vydat dál na cestu do ´´Ameriky´´ / tam, kde se natáčel Limonádový Joe/. Tam jsme se
chtěli dostat podzemní štolou. Asi po dvou kilometrech jsme zjistili, že je štola zamčená.
Proto jsme se museli vydat zpět. Když jsme konečně opustili studenou štolu, měli jsme bláto
až po kolena. K Americe jsme se dostali oklikou, a když jsme došli, museli jsme zdolat skálu
slaněním. V Americe jsme se chvíli koupali v ´´teple´´vodě a zpět jsme museli zase šplhat po
skále. Do Berouna jsme došli celí utrmácení. V dalších dnech jsme navštívili hrad Křivoklát,
Svatého Jana pod skálou, muzeum hornictví, kde jsme se svezli v malém vláčku. Hráli jsme
spoustu her, byla tam sranda a počasí nám docela taky přálo. Libor měl v době, kdy jsme byli
v Berouně,narozeniny. Bylo mu 13 let, dostal od oddílu dort ( tmavý toastový chleba natřený
povidly s jablky a šlehačkou). V den odjezdu se skupinka členů vydala na krátký výlet do
Prahy, byli na Pražském hradě u Svatovítského chrámu, na Staroměstském náměstí u orloje,
na Václavském náměstí, v metru a na nuselském mostě. Všem se tam moc líbilo, ale výlet
utekl jako voda a my se museli vydat na rychlík do Hranic. Z Hranic auty do Kelče a tam
jsme se rozloučili. Všichni se už těšíme na další výlet.
Libor a Pavlína
Brigáda na chalupě Polana – jedna z chalup patřících Asociaci turistických oddílů
mládeže.
Víkend 24. a 25. května byl pro náš oddíl pracovní. Šest mladších členů ( Veronika, Tomáš,
Lucka, Sylva, Marek a Michal) a šest dospělých udělali kus práce při úklidu romantických
dřevěných chaloupek, při přípravědřeva na otop, hrabání posečené trávy a úpravy okolí. Bylo
krásné počasí a práce šla všem od ruky. Musím pochválit všechny děti, opravdu se snažily a
byly výborné. Samozřejmě, díky patří i dospělým. Protože nás dřevěné chaloupky a klidné
krásné okolí nadchly, plánujeme v těchto končinách nějakou víkendovku, kdy bychom rádi
prošli kopce okolí a zahráli oblíbené hry. Jsem ráda,že děcka vědí, že kromě her a legrace, je
také nutné pracovat a není třeba je k tomu přemlouvat nebo nutit.
***
Máme za sebou dva vrcholy z šesti beskydských vrcholů,Ondřejník a Smrk. Do konce
školního roku nám zbývá Kněhyně a pak další kopce Radhošť, Lysá hora a Velký Javorník.
Kdo zdolá všechny určené vrcholy v termínu, obdrží odznak a další pozornosti od pořadatele
této akce, kterým je Klub českých turistů z Frýdlantu nad Ostravicí. Vypadá to, že některým
Myšákům se to snad podaří.
Martina Schybolová, vedoucí Myšáků

ZPRÁVIČKY ZE SKAUTSKÉHO STŘEDISKA V
KELČI
VII. KVĚTINOVÝ DEN V KELČI

Milí občané,
dne 14. 5. 2003 proběhla v našem městě celostátní sbírka Ligy proti rakoviněnazvaná
KVĚTINOVÝ DEN. Symbolem této sbírky je květ měsíčku lékařského. Letos se stužkou
barvy lila. Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově nemocných a podporu
onkologických výzkumných projektů.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v tento den vybráno 10.134,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
skautky a Hanka Stromšíková

Dne 10. 5. 2003 proběhl v Lidečku “Svojsíkův závod”, kde jsme obsadily v
kategorii skautek krásné 3. místo.
Pálení čarodějnic:
30. 4. 2003 se na určeném místě sletěly čarodějnice, které si zde znovu a zručně vytvořily
nová košťata. Ty následně vyzkoušely na slalomové dráze, v hodu do dálky, rychlostní
zkoušce a jiných disciplínách. I přes velký vítr se nám podařilo zapálit vatru a košťata v ní
symbolicky spálit.
Víte, co je Jarní karneval?
Taky jsme to nevěděli, dokud si oddíl světlušek takový nevytvořil. Předvedly se na něm nové
masky: Jaro, Jarní louka, Lesní zvíře,Čarodějnice z lesa, Zahradnice aj.
Světlušky, skautky a skauti z Kelče
Den Země
Při příležitosti Dne Země, který proběhl na celém světě dne 22.4., byl zorganizován Junákem
Kelč úklid v nedalekém lese Lišky. Skauti a skautky čistili příkopy, okrajové části lesa a
vstupy do něho. Během necelých dvou hodin se našla vskutku pěkná hromádka odpadu, která
byla roztříděná do příslušných pytlů určených k recyklaci.
Děkuji všem zúčastněným.
Libor Žalmánek

Výzva
Vážení vlastníci pozemků v K. Ú. Kelč - Nové Město, Kelč - Staré Město, Komárovice a
Lhota.
Poprvé jsme Vás oslovili touto cestou před rokem v souvislosti ze změnou zákona o
myslivosti č. 449/2001 Sb. včetně jeho platných novel, kdy vznikly nové vztahy vlastníků
půdy k honebnímu společenstvu, které řeší výkon práva myslivosti.

Naším úkolem, jako vlastníků půdy, bylo založit honební společenstvo a řádně zaregistrovat
na pověřeném úřadě. Dále pak vytvořit honitbu, předložit návrh na uznání honitby s
konečným cílem sepsání smlouvy s budoucím uživatelem honitby. Tyto kroky se přípravnému
výboru i pozdějšímu výboru honebního společenstva podařilo splnit a k dnešnímu dnu Vás
informujeme o tom, že Honební společenstvo Kelečsko se sídlem v Kelči jeřádně
zaregistrováno na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí, má zaregistrovanou i sepsanou
nájemní smlouvu s mysliveckým sdružením Kelečsko, které uplatňuje výkon práva myslivosti
na našich pozemcích v rámci platných zákonů.
Touto cestou děkujeme všem zúčastněným , kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu
valné hromady i jednotlivých krokůk zajištění zákona č. 449/2001 Sb. O myslivosti.
V Kelči dne 20. 5. 2003 Lubomír Pavelka
honební místostarosta

Společenská kronika
Naši jubilanti

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Matysková Marie Kelč
Klaus Jaroslav Kelč
Rada František Kelč
Holub Milan Kelč
Valasková Ludmila Lhota
65 let
Pavlištík Bohuslav Komárovice
70 let
Plesníková Anna Komárovice
75 let
Ovčačíková Marie Lhota
Škarka Alois Kelč
Slavík Radomír Komárovice
81 let
Hradilová Ludmila Komárovice
82 let
Srkala Jaromír Kelč
85 let
Pavelková Ludmila Kelč
91 let
Zukalová Květoslava Kelč

Vítání občánků
V sobotu dne 21. června 2003 budou na radnici přivítáni noví občánkové města Kelč.
Rodiče dětí narozených od listopadu 2002 až do května 2003 obdrží pozvánku. V případě, že
někdo pozvánku neobdrží, ozvěte se na MěÚ Kelč.
Klára Porazilová
Marián Stříteský
Zuzana Staňková
Marie Šindelková
Monika Pajdlová
Matěj Chramosta
Martin Vavřík
Pavel Lakatoš
Martin Ševčík
Tereza Jiříčková

Markéta Pajdlová
Tereza Pajdlová
Adam Pitrun
Martin Pitrun

