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Úvod zpravodaje 5/2003
O lásce vážně - nevážně
Srdce udělá vždycky čáru přes rozpočet rozumu. La Rochefoucauld
Čas utvrzuje přátelství, ale lásku oslabuje. LA Bruyére
Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí. Božena Němcová
Neexistuje upřímnější láska než láska k jídlu. Shaw
Polibek je hymnou lásky. Machar
Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii. Černyševskij
Věrnost v lásce je vzácná ctnost . Leckteří muži ji dokonce násobí tak, že jsou věrni více
ženám současně. Staëlová
I nejmenší vlast je hodna největší lásky. Müller
Žít bez lásky znamená skutečně nežít. Moliére
Není možné milovat a zůstat moudrým. Plútarchos
Láska je slepá, proto miluje tmu. Guitry
Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak –přizpůsobme
ideál tomu, koho milujeme. Maurois

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1930
Antonín Svěrák
Řád pro hruboměšťany kelečské z roku 1699.
Dostala se mi do rukou listina Kelče se týkající, stará přes 200 let, která zasluhuje, aby byla
zachována budoucnosti.
Z listiny vyrozumíváme, že hruboměšťani kelečtí považovali se za stav privilegovaný,
povznešený nad obyvatelstvo předměstské a venkovské a dle toho měli se také chovati.
Seznáváme dále, že byli lidé zbožní, dochvilní, pořádku milovní, k starším uctiví a poctiví.
Poněvadž však v těch dobách domy hruboměšťanůpřecházely z ruky do ruky následkem
zpustošení za války třicetileté a noví majetníci starodávných způsobů a zvyklostí buď neznali
aneb jich nedbali, což bylo na újmu celku, sešla se celá obec a sjednotila se na pravidlech,
která každý pod pokutou zachovati musil.
Pravidla ta doslova znějí :
Letha Panie 1699 dnie 22. Marcy za staršího purkmistra Tomáše Hlásného a přísežného
rychtáře Jana Sýkory a jich radních jest učiněna domluva při shromáždění městském od
starých pánů měšťanů, jak se jedenkaždý měšťan jsoucí ve městě usedlý, říditi a měšťanem
zachovávaje to, jmenovati bude.
1. Má se jedenkaždý měšťan v tom vynasnažiti, aby předně do chrámu páně a do shromáždění
městského, aneb kde jinde volán bude, jako měšťan a muž v šatech se postavil.

2. Bude jedenkaždý povinen náležitě jak stěny a střechu aneb okoličné perkany spravovati, aby
od přespolních aneb předměstských lidí dům poušti přirovnán nebyl.
3. Má jedenkaždý ve svém domě svou spravedlivou prací se živiti, fortele a falše zanechati, aby
druzí měšťané zkrze jednoho aneb některé v hanbu a pomluvu nepřicházeli.
4. Nemá žádný měšťan, jak se při některých vynašlo, s bosýma nohama aneb halstuchu po
rynku se procházeti, aneb ti, kteří koně mají, ne jako měšťani, nýbrž jako pohůnci a pacholci s
pluhem a bránama jezditi : však se jim práce nezakazuje činiti, jen toliko, z města aby jako
měšťan vycházeli, poněvadž se při mnohých stává, že jak pastejř aneb nádeník svůj obchod
vede.
5. Mají všichni ochotně, když se jim do shromáždění městského poručí, se sejíti pod pokutou 1
zl. a na své místo se posaditi a to starší k přednímu stolu, mladší pak měšťani podle nich. Ač
všichni rovni jsou, přece pak pro uctivost starých měšťanů má se jim ta čest dáti a mladší
měšťani vší cnosti od starých nabývati mají, pak mladší měšťané dvě osoby vždy starším
posluhovati mají.
6. Co se týká hnoje na rynku, ten při slavnosti Božího Těla nemá se nikdy vynášeti, má
jedenkaždý měšťan takový před časem vynésti dáti pod pokutou a trestem.
7. Poslední ty věci všichni páni měšťané mezi sebou zavřeli a hore opáčená punkta, že jak oni
tak potomci jejich pro chválu a čest Boha tak sobě držeti chtějí, a kdo by však toho
nezachoval, nemá se měšťanem pro hanbu druhých jmenovati, ani do shromáždění
městského choditi.

A co víc v tom se ještě všichni měšťané zavíráme, poněvadž naše pivní a vinné šenky
měšťanům jakožto obci a hlavě darované jsou, tak který by se jak na měšťana sluší, nechoval,
nemá žádného práva do šenku ani do žádného užitku městského míti, má se jeho várka na
celou městskou obec užiti tak dlouho, pokud by se jak na měšťana sluší neproukázal, vedle
čehož jak starý tak mladý měšťan jak se říditi má, věděti bude.
Stalo se roku a dne nahoře postaveného v domě radním.
Milada Davidová

Kino
Program kina Kelč na měsíc květen 2003
Neděle 4. 5. v 18 hodin - HOLKA NA ROZTRHÁNÍ
Kam s ní ? Vezme si fešáka č. 1 nebo fešáka č. 2 ? Reese Witherosponová je holka na
roztrhání. Americká rodinná komedie s českými titulky, vstupné 29 a 31 Kč.
Středa 7. 5. v 19,30 hodin - HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
Brzy začne školní rok a Harry se už nemůže dočkat. V Bradavicích ho ale čeká nebezpečný
učitel obrany proti černé magii a škole hrozí uzavření. Kino Kelč opakuje pro ty, kteří
neviděli premiéru. Druhá kapitola úspěšné ságy USA, vstupné 37 a 39 Kč.
Neděle 11. 5. v 18 hodin - POLICAJTI NA BATERKY
Černý a bílý, skoropolicajti, kteří se nesnášejí, ale společně jdou padouchům po krku. No
řekněte, už jste někdy něco takového viděli ? Americký krimifilm s českými titulky, vstupné
29 a 31 Kč.

Středa 14. 5. v 18 hodin !!! - DOBA LEDOVÁ
Před 200 000 lety se mamut, tygr a lenochod vydají na cestu za příznivějším klimatem, když
narazí na roztomilé lidské mládě, které se rozhodnou předat rodičům. Americký kreslený film
v českém znění, vstupné 27 a 29 Kč.
Neděle 18. 5. v 18 hodin - ROUST PARDYSCH.
Bližší informace na vývěskách kina.
Středa 21.5. v 19,30 hodin - LÁSKA S VÝSTRAHOU
Nic není tak beznadějně zkažené, aby se to nemohlo napravit…ani milionář. Pokud navíc
vypadá jako Hugh Grant, tím lépe. Alespoň pro Sandru Bullockovou. Americká romantická
komedie s českými titulky, vstupné 29 a 31 Kč.
Neděle 25. 5. v 18 hodin - PÁN PRSTENŮ A DVĚ VĚŽE
Druhá část trilogie je svědkem bitvy, která posune osud Středozemě zase o něco blíž k
určenému cíli. Opakování dobrodružného filmu USA s českými titulky, vstupné 37 a 39 Kč.
Středa 28. 5. v 19,30 hodin - LOĎ DUCHŮ
Kdo vstoupí na její palubu – zemře ! A to v krvavé brázdě Bludného Holanďana, démonů ze
záhrobí v kvalitním americko-australském hororu s českými titulky, vstupné 31 a 33 Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
Opět je tu fotbal. Po zimní přestávce začalo fotbalové jaro 2003.
Sobota 29.3.2003
mladší žáci, Kelč - Malenovice 4 : 1
starší žáci ,Kelč - Malenovice 2 : 2
muži , Hvozdná - Kelč 1 : 2 / 1 : 1 /.
Naši hráči měli domácímu mužstvu oplácet podzimní porážku. I když točekal málokdo, tak se
jim to povedlo. Branky vstřelili – Petr Tomášek a Jarek Machač.
Sobota 5.4.2003
mladší žáci,Štítná - Kelč 0 : 1
starší žáci , Štítná - Kelč 1 : 1
Neděle 6.4.2003
muži, Kelč - Žeranovice 4 : 0 / 0 : 0 /.
Aprílové počasí. Slunce se střídalo se sněhovou vánicí. V prvním poločase se našim hráčům
příliš nedařilo. Nebyli schopni ohrozit hostujícího brankáře. Zato hostující hráči stříleli z
každé pozice. Většina střelšla mimo bránu. Co šlo na bránu, pochytal Němec. Druhý brankář,
Orava, je zraněn. Do druhého poločasu vyběhl na hřiště úplně jiný tým. Co víc, začaly padat
branky. Z pokutového kopu se nemýlil Jirka Škařupa. Druhou branku vstřelil Petr Tomášek.
Přeloboval brankáře hostí. Těmito brankami byli hosté zaskočeni…Rezignovali. Jejich debakl

dovršili brankami Martin Pastrnek a Radek Abrman. Škoda, že našim hráčům nevyšel první
poločas. Takový výpadek by se s jiným soupeřem nemusel vyplatit.
Neděle 13.4.2003
dorost ,Krhová “B” - Kelč 4 : 0 !!!
muži, Mrlínek - Kelč 0 : 1 / 0 : 0 /
Při příjezdu nás přivítalo slunce, ale také silný vítr. To, že budou mít naši hráči s domácími
takové problémy, nečekal nikdo. První poločas byl zcela v režii domácích hráčů. Jen jejich
nemohoucnost a špatná střelba je připravila o lepší výsledek. Nebezpečné střely pochytal opět
výborný brankářNěmec. Hráčům dělaly problémy nepřesná přihrávka a výšková převaha
domácích hráčů. Místo, aby proti nim hráli po zemi, míče nakopávali. Ty byly pro domácí
lahůdkou. Ani druhý poločas nebyl z naší strany lepší. Ani jedna střela neohrozila domácího
brankáře. Ten se v bráně vyloženě nudil. O tom,že si body odvezeme, rozhodl tři minuty před
koncem Radek Abrman. Radost byla veliká. Jak na hřišti, tak i mezi fanoušky.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2002 – 2003
Výsledky 22.-26. kola
Val.Mez.”C” - Kelč 2 : 10 1430 : 1692 2
Bílovec “B” - Kelč 10 : 2 1590 : 1505 0
Sedlnice ”B” - Kelč 2 : 10 1561 : 1665 2
Kelč - Vsetín “C” 12 : 0 1647 : 1548 2
Bílovec “C” - Kelč 4 : 8 1543 : 1607 2
Závěrečná tabulka
1. Zubří

26

23

0

3

1588

242:70

46

2. Kelč

26

22

0

4

1607

235:77

44

3. Vsetín „C“

26

19

0

7

1586

203:109

38

4. Lipník „C“

26

18

0

8

1582

212:100

36

5. Hranice „B“

26

17

0

9

1566

185:127

34

6. Frenštát „B“

26

14

1

11

1548

165:147

29

7. Sedlnice „B“

26

14

0

12

1549

169:143

28

8. Bílovec „B“

26

13

1

12

1562

159:153

27

9. Val. Mez. „D“

26

12

0

14

1562

141:171

24

10. Lipník „B“

26

7

1

18

1502

112:200

15

11. N.Jičín „B“

26

7

0

19

1431

97:215

14

12. Sedlnice „C“

26

6

0

20

1486

94:218

12

13. Bílovec „C“

26

5

1

20

1533

108:204

11

14. Val. Mez. „C“

26

3

0

23

1433

62:250

6

Protože Zubří, Kelč ani Vsetín nechce postoupit, proto do vyšší soutěže postupuje družstvo
Lipník “C”, čímž mu přejeme hodně úspěchů.
Severomoravský oblastní přebor dorostenců 2002 – 2003
Výsledky 12. – 14. kola :
KK Hageman Opava – Kelč 4 : 4 1102 : 1056 1
TJ Val. Mez. “B”- Kelč 4 : 4 1163 : 1126 1
Kelč - Unie Hlubina “B” 6 : 2 1128 : 1003 2
Závěrečná tabulka
1. Přerov

14

1135 78 : 34

23

2. Hlubina "A"

14

1144 81 : 31

22

3. Kelč

14

1080 65 : 47

18

4. Opava "B"

14

1095 53 : 59

13

5. Michálkovice

14

1066 46 : 66

11

6. Odry

14

1021 40 : 64

9

7. Val. Mez. "B"

14

1077 45 : 67

8

8. Hlubina "B"

14

1036 32 : 72

6

Naši dorostenci, přestože hrají první rok, dokázali v této soutěži získat třetí místo. Je to pro ně
velký úspěch a pro město Kelč naděje, že se kuželky u nás budou hrát ještě hodně dlouho.
Josef Gassmann

Základní škola informuje
Co se událo ve škole v měsíci dubnu







10. dubna uspořádala paní Leona Máchová pro zájemce z řad žáků 5.-7. tříd zájezd na
plavecký bazén do Rožnova pod Radhoštěm
11.dubna se děti ze třídy 3.A s paní učitelkou Mgr. Zdeňkou Havranovou zúčastnily
předvelikonočního programu v kelečském stacionáři Anděl, vyráběly velikonoční ozdoby a
připomněly si velikonoční tradice a obyčeje
14.4. se konalo 1. kolo přijímacího řízení na střední školy a víceletá gymnázia, zúčastnili se ho
žáci 9.tříd, jedna žákyně 5. třídy a jeden žák 7. ročníku
14. dubna se děti ze třídy 3.B vydaly do meziříčské hvězdárny
16. dubna se v sále kelečského kina konalo školní kolo již tradiční recitační soutěže.

Mezi dětmi z 1. stupně byl opět velký zájem o účast, částečně ji negativně ovlivnila
nemocnost v některých třídách, naopak ve vyšších ročnících bylo letos zastoupení a
tedy i konkurence menší, než tomu bývalo v minulých letech.
Výsledky soutěže vypadají takto:
Kategorie 0 (žáci 1. třídy):

1. Aleš Tvrdoň
2. Katka Tomášková
3. Zuzana Honešová
Kategorie 1 (žáci 2. a 3. tříd):
1. Marie Ryšková
2. Klára Matysková
3. Veronika Hegarová
Kategorie 2 (žáci 4. a 5. tříd):
1. Dagmar Málková
2. Lucie Vaníčková
3. Karla Hlavicová
Kategorie 3 ( žáci 6. a 7. tříd):
1. Martina Vaníčková
2. Petra Marečková
3. Silvie Kubešová
Kategorie 4 (žáci 8. a 9. tříd):
1. Petra Čadrová
2. Libor Macek
3. Michaela Rýdlová





16.4. byla v tělocvičně školy pro všechny žáky uspořádána předvelikonoční diskotéka
v týdnu od 14. dubna malovaly děti 2. stupně tematické plakáty ke Dni Země (plakáty jsou
umístěny na chodbách školy a jsou dokladem toho, že si naše děti uvědomují důležitost
problematiky životního prostředí )
22.4. se děti účastnily vystoupení skupiny Seiferos z Kuřimi u Brna, která seznamuje děti s 20
druhy kriticky ohrožených dravých ptáků, a to formou poutavého výkladu, ale také formou
ukázek volného vypouštění dravců, např. výr velký chytal maketu veverky, raroh velký chytil
zajíce, puštík obecný sedl na ruku vybranému žákovi apod.

Tato akce byla bezvadnou příležitostí, jak si Den Země připomenout a oslavit.







22. dubna na pozvání vedení školy přijel za rodiči budoucích deváťáků bc. Vítězslav Adámek,
pracovník Informačního centra pro vzdělávání vsetínského Úřadu práce, aby s rodiči
pobesedoval o studijních a profesních možnostech jejich dětí, neboť čas kvapí a oni i jejich
děti budou brzy před rozhodnutím, kam po základní škole
28.dubna se vydaly do meziříčské hvězdárny děti ze 3.A
29. dubna přijel bc. V. Adámek tentokrát za žáky 8. tříd a poskytl jim řadu užitečných a
praktických rad k volbě studijního nebo učebního oboru pro příští školní rok
29.dubna shlédly děti z 1. stupně divadelní představení Pták Ohnivák a liška Ryška v
Městském divadle ve Zlíně
od počátku dubna , přesněji od 3.4., hrají naši fotbalisté jednotlivé zápasy turnaje

Coca-Cola cup a jako vítězové postupují stále výš, např. 3.4. vyhráli 2:0 nad
družstvem Lešné, 10.4. porazili 3:0 na domácím hřišti družstvo ZŠ Zdeňka Fibicha z
Valašského Meziříčí, 24.4. vyhráli nad družstvem ZŠ Zašová 3 : 0.
K těm, kteří hrají v tomto turnaji za naši školu, patří: Petr Hermann, Stanislav Hlavica,
Marek Pavelka, Lukáš Holl ze třídy 8.A, Jan Zábranský z 8.B, Dušan Svoboda, Pavel
Faltýnek, Lukáš Vadel, Aleš Škařupa, Libor Macek, Petr Martinák z 9.B, Jiří
Chrásttecký, Adam Hlavica, Jan Jurečka, Petr Škařupa a Jiří Humplík z 9.C.
Uplatňování prvků enviromentální výchovy ve škole
Pokračování o uplatňování 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 jako taková 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
Jak se slavily Velikonoce v Mateřské škole Kelč a co chystáme pro naše děti v měsíci
květnu…
Velikonoční svátky jsou nedílnou součástí oslav a slavností v naší mateřské škole. Nazýváme
je svátky jara – znovuotevření a probuzení přírody, vznik nového života.
Děti se seznamovaly s lidovými zvyky a tradicemi, ve všech třídách se malovaly a zdobily
kraslice. Mezi děti přišel také pan místostarosta Ing.Karel David, který před očima dětí i paní
učitelek upletl dokonalé velikonoční pomlázky. Děti si je ozdobily barevnými stuhami a
ihned je vyzkoušely při hudebně pohybových hrách a říkadlech s velikonoční tématikou.
Nejstarší děti si zase s paní učitelkou samy upekly a nazdobily velikonočního beránka.
Všude byla dobrá nálada, velikonoční výzdoba, na které se podílely děti, dodala prostředí
mateřské školy sváteční atmosféru.
V mateřské škole se děti na jaře starají také o koutekživé přírody, pozorují, jak vyrůstají
rostlinky ze semínek, které si samy nasely a pečují o ně. Učí se o zvířátkách a o tom, jak se s

probouzející přírodou rodí mláďátka, jak se o ně staráme my, lidé, jak si chráníme své zdraví
a předcházíme úrazům v jarní přírodě.
V pátek 25. dubna nás navštívila Divadelní společnost ÚSMĚVz Chotěboře s poutavým
představením “ Zdravěnka na jaře ”.
A co čeká děti v květnu …
V neděli 11. května 2003 vystoupí naši “předškoláci”s programem na oslavě u příležitosti
Dne matek, kterou pořádá občanské sdružení “Anděl” v Areálu chovatelů v Kelči.
V mateřské škole popřejí děti svým maminkám k svátku v úterý 13. května při jarních
besídkách, které se budou konat ve všech třídách. Děti připraví maminkám milá“přáníčka” a
malé pohoštění.
12. května navštíví naši mateřskou školu divadélko SKLENĚNKA s pohádkou a písničkami.
14. května pojedeme se všemi dětmi na HÁJENKU do Semetína, kde bude pro nás připraven
výukový ekologický program. S lesními mužíčky Křemílkem a Vochomůrkou děti prožijí
pěkné chvíle v přírodě.
Na sobotu 31. května je pro děti a jejich rodiče naplánován výlet do Zoologické zahrady v
Ostravě a na letiště do Mošnova.
A pak už je tu 1.červen – Den dětí, který odstartuje poslední měsíc školního roku 2002/2003,
ale o tom zase příště.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2003
Místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči Vás srdečně zve na tradiční rybářské
závody pořádané ve čtvrtek 8. května 2003 na sportovním revíru Chmelník 1.
Závody se konají za každého počasí od 7° ° do 14° ° hod. Prezence závodníků je od 6° ° hod,
vyhlášení výsledků ve 1415 hod.
Zveme rybáře i z okolních rybářských organizací. Závodit v letošním roce může i nečlen
Českého rybářského svazu! Jižtradičně je připraveno bohaté občerstvení ( grilované makrely,
uzený kabanos, pivo, limo atd.) a tombola se zajímavými cenami.

Soutěží se ve dvou kategoriích, o nejdelšího uloveného kapra (společná kategorie pro dospělé
i děti) a v lovu ušlechtilých nehájených ryb (1 cm = 1 bod).
V letošním roce zde bude probíhat prodej ryb (kapr, pstruh duhový). Prodej bude zajištěn fy
Aska-Vlastimil Raška v dopoledních hodinách.
Srdečně zve výbor MO ČRS Kelč

Jak proběhl rok ve Stacionáři
28.1.2002 začalo občanské sdružení “ANDĚL” provozovat v Kelči Stacionář pro postiženou
mládež z Kelče a přilehlého okolí. OS získalo od MěÚ Kelč bezplatný pronájem dvou
místností v místním penzionu s bezbariérovým přístupem, což bylo důležité z toho důvodu, že
do Stacionáře mohou docházet děti nejen mentálně postižené, ale tento Stacionářmohou
využívat i děti postižené tělesně.
Zpočátku byl Stacionář v provozu pouze 3 dny v týdnu, ale od září 2002 byl jeho provoz
rozšířen na každý den.
Stacionář se otvírá denně v 8,00 hodin, kdy rodiče předají děti a vyzvednou si je ve 14,00
hodin.
Den ve Stacionáři je rozdělen takto:
8,00 – 9,00 předávání dětí
9,00 – 10,00 výuka
10,00 – 10,30 svačina
10,30 – 12,00 dopolední zaměstnání
12,00 – 12,30 přestávka se svačinou
12,30 – 14,00 relaxace + volné hry dětí, odchody dětí
I jednotlivé dny v týdnu mají svůj vlastní program:
Pondělí je sportovní den, úterý patří zpěvu a muzikoterapii, středa výtvarné a pracovní
činnosti, čtvrtek je ve znamení domácích prací a pátek je návštěvní den, kdy jsou do
Stacionáře zváni lidé různých profesí, kteří nám představí své povolání a něco nás naučí.
Stacionář pořádá i různé akce pro veřejnost, kde se prezentuje vlastním vystoupením, pásmem
básníček, písniček, scének a krátkých pohádek.
V loňském školním roce jsme 27.3. pořádali Den otevřených dveří se zaměřením na
Velikonoční zvyky – malování vajíček, pletení tatarů, zdobení perníčků apod. Této akce se
zúčastnili děti ze ZŠ Kelč se svými učiteli a zástupci MěÚ Kelč.
12.5. , ke Dni matek jsme pořádali soutěž o nejlepší maminku z Kelče a okolí. Při zábavném
odpoledni, plném her, soutěžení a dobré nálady zvolila porota složená z představitelů obce a
místních podnikatelůnejlepší maminku.
Ke Dni dětí připravil Stacionář pro děti z Kelče Pohádkový les, kde na trase čekaly na
soutěžící pohádkové bytosti, které představovaly děti ze Stacionáře se svými rodiči a

kamarády. Jednu z pohádkových bytostí– loupežníka - představoval i starosta města Kelče p.
ing. Pitrun.
V polovině prázdnin -16.8.- jsme se setkali v místním areálu chovatelů při Přátelském
posezení s pěknými písničkami hudební skupiny Kalíšek a opekli jsme si společně selátko.
Prázdniny byly zakončeny 30.8. táborákem na farské zahradě.
Nový školní rok jsme zahájili 2.září a hned 6.9. jsme se vypravili na výlet do Teplic nad
Bečvou do aragonitových jeskyní.
15.9. jsme jeli na další výlet, tentokrát do strašidelného sklepa do DDM ve Valašském
Meziříčí.
20.9. se opékaly špekáčky na Valše.
2.10. naše děti objevily a vyluštily starou mapu, která je dovedla k zakopanému pokladu za
hřbitovní zdí. Poklad byl, kupodivu, za ta dlouhá staletí “nezkažen a nadmíru chutný”!
Na další výlet, tentokrát do Olomouce, jsme se vypravili 8.10. a 18.10. navštívily děti Pizzerii
v Osíčku.
25.10. byl ve Stacionáři pořádán Sponzorský den, kdy návštěvu přijal velmi významný
sponzor pan Paul Alexander Berg z STV GLASS. Děti mu předvedly nacvičené vystoupení,
předaly dárky a při velmi přátelské náladěporozprávěly o tom, co je baví a zajímá.
29.11. pořádala ZŠ Kelč černošský koncert, na který jsme byli pozváni.
2.12. byl ve Stacionáři den, na který jsme se dlouho těšili. Návštěvu ohlásil a taky přijal sv.
Mikuláš s andělem a čertem. Loutková pohádka, spousta dárečků a milá pohoda byla
znamením tohoto dne.
Vánoční besídkou jsme 17.12.zakončili starý rok. Děti si vyměnily dárečky, zazpívaly koledy
a vyzkoušely některá zapomenutá vánoční kouzla.
Po Novém roce jsme se sešli ve Stacionáři 6.1. a 17.1. jsme opět vyrazili na výlet. Tentokrát
byl naším cílem ústav ve Skaličce.
Výlety se nám líbí ,a tak jsem jeli 27.1. navštívit dětskou vesničku a ústav do Chvalčova a
28.1. jsme se podívali do Stacionáře Jitro v Olomouci.
30.1. dostaly děti vysvědčení a první pololetí bylo uzavřeno diskotékou.
Pak už nás čekala velká akce: 28.2. to byl rok, co tento Stacionář začal pracovat. Připravili
jsme oslavy, které se konaly v Kulturním domě v Kelči.
Anna Hlavicová

O kelečské sokolské odbíjené.

Tělovýchovná jednota Sokol existovala v Kelči od začátku dvacátého století. Koncem
třicátých let usilovala Česká obec sokolská, aby se kromě základního cvičení a nářaďových
disciplin začala v jednotách rozvíjet i odbíjená. Ta se brzy velice rozšířila a tak v roce 1937 se
hrála již ve více než tisíci sokolských jednotách. Zhruba ve stejné době začali se sokolskou
odbíjenou i v Kelči.
Na pěkném sokolském cvičišti, vybudovaném již v roce 1932, bylo nově zřízeno volejbalové
hřiště a tento sport našel brzy velkou oblibu v řadách mladých lidí. Mezi první zájemce a
členy tvořícího se družstva patřili Antonín Viche, Arnošt Both, Jaroslav Srkala, František
Hlavica, Bohumil Pastrnek a Vojta Bělocký. Družstvo se utkávalo v přátelských zápasech s
celky z blízkého okolí. Odbíjená se začala v té době hrát i v místní tělovýchovné jednotě Orel,
takže o soupeře a utkání s nimi nebyla v dalších letech nouze a tento sport se v Kelči uchytil.
A přibývali také další noví zájemci a obdivovatelé, patřili mezi ně například bratři Milan a
Zdeněk Volfové, Jenda Mlčák nebo Jirka Jančík.
Vrcholem této předválečné etapy byl rok 1940. Velkým impulsem pro další činnost byla
iniciativa kelečského lékaře MUDr. Karla Dohnala. Ten věnoval odbíjenkářům pěkný stříbrný
pohár a tak se 30. června 1940 konal na sokolském hřišti mezi vzrostlými javory I. ročník
turnaje o tuto putovní trofej. Zúčastnilo se ho 12 mužstev, vítězem se stal Sokol Bystřice p.
H., Kelečáci obsadili 2. místo. Zasloužili se o to Antonín Viche, Jenda Mlčák, Milan Volf a
nejmladší Ota Flajšar, nejlepšími kelečskými hráči pak byli Břeťa Bartoněk a hostující PhDr.
Jenda Urbanec.
Turnaj však nebyl jedinou volejbalovou aktivitou v tomto roce. Z ojedinělého zachovaného
dokumentu o činnosti Sokola v Kelči v roce 1940 lze prokazatelně zjistit, že od 26.května do
28.července sehrálo sokolské družstvo celkem 11 zápasů se soupeři z Bystřice p.H., Lešné,
Milotic, Paršovic a také s družstvem místního Orla, z nichž s výjimkou dvou utkání se
Sokolem Bystřice p.H. všechny vyhrálo. Vítězný byl také dorost Sokola v červencovém
zápase s dorostem Orla. 10.srpna se kelečští odbíjenkáři zúčastnili turnaje v Hodslavicích, kde
ze 14 družstev obsadili 4. místo. 8.září pak na turnaji Záhoří (snad v Opatovicích) vybojovali
2. místo. Ještě v říjnu pak absolvovali turnaj dvojic. Rozhodně to byla z oblastního hlediska
úspěšná éra kelečského volejbalu! Bohužel, dále již netrvala. V dubnu roku 1941 byla činnost
Sokola německými okupačními úřady zastavena a koncem roku celostátní organizace
rozpuštěna.
Pokračování příště
Otakar Tvrdoň

VII. Květinový den – 14. května 2003
V polovině května se opět zažlutí.
Ve středu 14. května 2003 se celá Česká republika rozzářížlutými kvítky měsíčku lékařského.
Liga proti rakovině pořádá již posedmé Květinový den.
Členové onkologických klubů, Junáka, Českého svazu žen a dvojice studentů budou za
symbolickou cenu rozdávat květiny, tentokrát se stužkou barvy lila.
Žlutý květ měsíčku lékařského se stal symbolem vzájemné ohleduplnosti vůči onkologickým
pacientům, ale i symbolem prevence a péče o vlastní zdraví. Každý ročník Květinového dne

je zaměřen na prevenci některého druhu rakoviny. V letošním roce obdrží 900 tisíc našich
občanů s květinou leták upozorňující na nebezpečí rakoviny děložního hrdla. V letáčku má
každá žena možnost seznámit se s rizikovými faktory, ale i s prevencí, kterou je sama schopna
realizovat.
Žlutý květ se stužkou barvy lila budou dvojice nabízet pouze ve středu 14. května. Pokud
budou občané mít zájem přispět na tuto akci i v dalších dnech, mají možnost využít konto
Květinového dne : 6500065/0300 uČSOB.
Sedmý ročník Květinového dne podporují : ČSOB, EMCO, FORD, VZP.
Sbírka byla osvědčena Magistrátem hl. města Prahy dne 25. února 2003.
U nás budou květiny rozdávat kelečští skauti a skautky.

Společenská kronika
Naši jubilanti

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Vavřík Zdeněk Kelč
Šatranová Božena Kelč
Pajdlová Marie Němetice
Hulmanová Ludmila Kelč
65 let
Hrozová Emílie Kelč
Machula Ladislav Kelč
Voldán Jan Babice
70 let
Hrstka Jan Lhota
Stašová Božena Kelč
Škarková Vlasta Kelč
81 let
Sobková Drahomíra Kelč
Kunovská Anežka Kelč
82 let
Radová Františka Babice
83 let
Stříteská Marie Kelč
Indrák Jan Němetice
89 let
Palata Jan Kelč
92 let
Kopečková Emílie Němetice
75 let
Pavlů Miroslav Kelč
Narození

Tereza Jiříčková Němetice
Martin Pitrun Kelč
Sňatky

Jaroslava Pařízková – Zdeněk Orel

Úmrtí

Bohumil Skýpala 73 let Lhota
Miroslav Orel 46 let Kelč
Božena Machačová 76 let Kelč

