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Úvod zpravodaje 4/2003
Pomalu končí zima a všude se hlásí jaro.
Sluníčko začíná více hřát, všechno začíná pučet a
rozvíjet se. Ukazují se ale také následky zimy.
Cesty jsou poškozené, krajnice zanesené škvárou
a pískem. Také v příkopech se objevují odpadky
všeho druhu. Je proto třeba společnými silami
všechno, co hyzdí naše město, odstranit. Proběhl
také sběr velkorozměrového a nebezpečného
odpadu a první týden v dubnu pokračuje. Věřím,
že všichni této možnosti využijí. Přechod z
týdenního na čtrnáctidenní svoz komunálního
odpadu by měl podpořit třídění plastů, skla a
papíru.Vždyť za každou vytříděnou tunu plastů dostane obce až 5200 Kč. Naopak, když
odpad ukládáme na skládku, musíme zaplatit více než 700 Kč za každou tunu. Protožádáme
občany, aby se v maximálně míře zapojili do třídění odpadu, vždyťtímto výrazně pomáhají
šetřit finance obce.
Jaro není jen úklid, ale přicházejí také velikonoční svátky. Chtěl bych vám všem popřát hodně
spokojenosti a pohody při prožívání těchto krásných svátků.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 5.zasedání Rady města Kelče dne 03. 03. 2003




Rada byla seznámena s další nabídkou REALKA – RUBÍČEK s.r.o. zpracování projektové
dokumentace na akci “ Dokončení odkanalizování města Kelče” a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se Severomoravským plynárenským inženýringem s.r.o. Olomouc .
Rada schvaluje pronájmy části nebytových prostor a pozemků v bývalém areálu firmy
GEMPOL , Kelč čp.270:

p. Martinu Foukalovi , autodoprava Kelč čp.27
p- Janovi Poláškovi , Kelč čp. 418
p. Jiřímu Pavlů , Kelč čp. 346
Přípravou nájemních smluv pověřuje tajemníka MěÚ p. Porazila.







Rada schvaluje pronájem obecního pozemku parc.č. 141 v k.ú. Lhota u Kelče paní Vilmě
Vadelové , Lhota u Kelče čp. 38. Přípravou nájemní smlouvy pověřuje tajemníka MěÚ p.
Porazila.
Rada schvaluje pronájem části nebytových prostor v Kině Kelč čp. 214 paní Miladě Minářové ,
Kelč čp.546. Přípravou nájemní smlouvy pověřuje tajemníka MěÚ p.Porazila.
Rada byla seznámena s nabídkou Advokátní kanceláře Mgr. Radky Ježkové , Vyškov, na
odkoupení domu čp.168 včetně pozemku st.pl. 144 v k.ú. Kelč – Staré město a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2003 . Rozpočet je navržen vyrovnaný ve výši 32,8
mil. Kč včetně 15 mil. Kč státní dotace na rekonstrukci ZŠ Kelč. Rozpočet bude doplněn o
důvodovou zprávu a předložen k projednání zastupitelstvu.





















Rada projednala žádost Ing.Dušana Engeho , Kelč – Babice čp.1 o pronájem bytu v penzionu
pro důchodce v Kelči čp.290 a žádost zamítá.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla na sepsání “Dějin Kelče” s autorským
kolektivem pod vedením PhDr.Stanislavy Kovářové , Oblastní archív Olomouc. Dalším
jednáním pověřuje starostu.
Rada schvaluje provedení změny ohřevu teplé užitkové vody v budově zdravotního střediska
Kelč z elektrického na plynový dle nabídky Romana Večeři – GASMONT.
Rada bere na vědomí připomínky osadního výboru Lhota u Kelče ke svozu popelnic , opravám
veřejného osvětlení a pronájmu pozemku “cesta k Juhyni” a jejich vyřízením pověřuje
městský úřad.
Rada na základě žádosti AMK RS Vsetín vydává souhlas k průjezdu motoristického podniku
XXII. Valašská rallye 2003 přes Němetice a Kelč ve dnech 18.-19.4. 2003 .
Rada bere na vědomí oznámení Ministerstva kultury ČR o zahájení řízení na prohlášení za
kulturní památku budovu sýpky na pozemku st.pl. 73 v k.ú. Kelč – Nové město.
Rada bere na vědomí vznik “Školního sportovního klubu při ZŠ Kelč”.
Rada na základě žádosti Anny Pavelkové , Kelč čp. 213 o odprodej obecního pozemku parc.č.
65/4 – výměra 90m2 v k.ú. Kelč – Staré město doporučuje zastupitelstvu vyhlásit záměr
prodeje.
Rada byla seznámena s požadavkem obyvatel bytového domu čp.513 v Kelči na změnu
umístění popelnic a kontejnerů vedle domu čp.505 a ukládá starostovi projednat tento
požadavek s SBD Valašské Meziříčí.
Rada se zabývala provozem prodejny p.Marie Tomáškové na sídlišti v Kelči a ukládá
starostovi svolat jednání za účelem řešení dalšího pronájmu.
Rada bere na vědomí oznámení pana A. Lasovského , Kelč čp.511 o odstoupení ze skupiny
čtyř stavebníků garáží “Na Drahách” a pověřuje stavební komisi svolat jednání se stavebníky
za účelem stanovení podmínek této výstavby. O výsledku informovat radu.
Rada byla seznámena s výsledkem inventarizace obecního majetku k 31.12.2002 a tuto bere
na vědomí.
Rada ukládá tajemníkovi kontaktovat evidované zájemce o stavební místa za účelem řešení
přípravy stavební lokality na Záhumení.
Rada schvaluje úhradu dopravy pro mládežnické oddíly kopané na soustředění v Rožnově
pod Rad. ve dnech 1. – 5. 2. 2003.

Usnesení z 6.zasedání Rady města Kelče dne 18. 03. 2003







Rada projednala návrh rozpočtu akce Rekonstrukce školní jídelny a tělocvičny ZŠ. Požaduje
dodržet rozpočtové náklady a ukládá starostovi pokračovat v přípravě stavby
Rada projednala návrh změny rozpočtu v kapitole 3399 na částku 250 tis. Kč a doporučuje
tuto změnu zahrnout do rozpočtu na rok 2003 .
Rada projednala žádost SDH Lhota u Kelče ve věci nákupu vozidla AVIA A15 a s uvedenou
žádostí souhlasí. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada projednala nabídku ČMS Kelč ve věci výpomoci s demoličními pracemi objektů v
bývalém statku v Kelči čp.270 a s uvedenou nabídkou souhlasí. Dalším jednáním pověřuje
starostu.
Rada schvaluje vstup města do připravované publikace “Zlínský kraj” v rozsahu do15 000,- Kč
( 2 x A4) , kterou připravuje vydavatelství PROMIXA Bohemia s.r.o. Rožnov pod Rad.

Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 19. 3.
2003
















Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu nových členů zastupitelstva města Kelče p.Jiřího
Hlavici a p.Vladimíra Žalmánka.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření městského úřadu Kelč za rok 2002
Zastupitelstvo schvaluje přijetí státní dotace na regeneraci městské památkové zóny Kelč v
roce 2003 a schvaluje spoluúčast finančních prostředků z rozpočtu města Kelč ve stejné výši
200 000,- Kč . Tyto prostředky budou použity na opravu kulturní památky budovy radnice v
Kelči čp.5.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek dle programu regenerace městské památkové zóny na
opravu památkově chráněného domu čp.12 v Kelči ve výši 10 % dle podmínek programu
regenerace MPZ.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2003 ve výši 32,800 000 Kč v příjmové i
výdajové části. Zastupitelstvo pověřuje radu města rozdělením částky v kapitole 6409 –
příspěvky organizacím.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Ing.Stanislava Pitruna k převzetí hromadné listinné akcie
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., IČO 47674652.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku PK parc.č. 241/66, orná půda o výměře 1468 m2
manželům Renatě a Petru Smahlovým , Kelč čp. 471.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu obecního pozemku parc.č. 65/4 , zahrada o výměře
90 m2 v k.ú. Kelč – Staré město.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nabytí majetku – budov včetně pozemků v areálu
bývalého statku , Kelč čp. 270.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě stavebních pozemků pro výstavbu domů
k bydlení v lokalitě “Na Zátopkovém” a ukládá starostovi zajistit projekční připravenost a
informovat stávající zahrádkáře o záměru výstavby a s tím spojené ukončení nájmu.

Historie
Záhorská kronika
Březen 1928
Ant. Klvaňa
“Klapačky” před velikonočními svátky v Ústí.
Když od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty přestane se v kostelích a kaplích zvonit, jsou
vybízeni věřící k denním modlitbám rámusem “klapaček” a “škrabaček”. To nastává pro
chlapce z Ústí nový obor činnosti, neboť oni nejlépe snad hodí se k provádění hřmotu.
Chlapci z celé vesnice, od nejmenších čtyřletých, jimž košile vykukuje ze“zapínaček”, až po
největší z té drobotiny, čtrnáctileté vůdce, sejdou se na “dolním”konci Ústí u kaple.
Na Zelený čtvrtek před prvním tím “zvoněním”, zvolí si zcela organizačně svého náčelníka a
podnáčelníka – nejčastěji aklamací. Karel Palacký, zvolený náčelník, rozdělil chlapce na dva
oddíly, sám postaví se v čelo oddílu většího a s menším určí podnáčelníka Bohuše
Novákových. A nyní oba oddíly zahájí svou činnost.První začíná klapotání na horním konci
vesnice a druhý za humny dolního konce. Mnohý z dospělých ustane od práce, modlí se, ale
nejčastěji běží k oknu, nebo před dveře, podívat se, jak tu jejich “ogar”, v zástupu statně si
vykračuje.

Již měsíc před svátky velikonočními zlobil Franta Andršú tatínka. Chce novou klapotku. A
otec způsobil mu radost. Zhotovil mu pěknou klapotku z dubového a jasanového dřeva. Jak
nyní Frantíkovi svítí radostí oči, kdyžzvuk jeho klapotky přehluší ostatní.
A jednotvárný ten zvuk … … klap, klap, klapity, klapity, klap, klap…… jedinečný v tomto
týdnu t. zv. pašiovém, má svou melodii tvrdého dřeva.
Největší zájem jeví naši chlapci o Bílou sobotu. To již o 4.hod. ranní schází se opět u kaple.
Ferda Paličků první dostaví se na určité místo a bystrým okem prohlíží přibíhající kamarády,
z nichž žádný nechce býti poslední. Konečně k páté hodině celí uřícení doběhnou Gusta
Kuchařů a Ferda Šnejdrlů. Již zdaleka jím hlásí smích chlapců : “Idáši uždú!” – že oni budou
letos zastupovat lakotného Jidáše.
Aby nejmenší “kluci” měli z celého obřadu“převlékání za Jidáše” patřičnou úctu, odvede je
místonáčelník za kapli. Jidáši pak obléknou si přinesené “ huňáky”, nejčastěji dlouhé kožichy,
podšité kozlí kůží srstí vně, tváře jim kamarádi začerní sazemi , až se leknou. Na hlavu jim
posadí převrácené beranice, na krk uváží povřísla a kolem pasu řetěz. Jako odznak jidášské
lakoty nesou koš, nebo velký uzílek. Takto upravené jistě by nepoznal biblický jejich
předchůdce.
V tom dá náčelník povel a chlapci řadí se dle největších do jednoho zástupu a pod vedením
náčelníka v čele s Jidáši ubírají se na Maninu, horní to konec vesnice. Za zvuku klapotek pak
postupují na dolní konec. Zde každý přiloží poslední údery klapotky, neboť přestává její
vláda. Pro chlapce však nastává poslední radost. Chodí dům od domu koledujíce “Hody, hody
doprovody, dejte vajca malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný. Za kamnama v koutku, na vrbovém proutku, proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá, vajíčko křáp, máte nám ho panímámo dát!
Naši páni nás poslali, abyste nám darovali, pět vajíček na rendlíček,
A šestáček na dlaň!”
A že šestáček dnes nic neznamená, zpívají chlapci :
“ A šest kaček (Kč) na dlaň.”
Někde dostávají neuvařená vajíčka, jinde peníze. Jidáši potraviny odebírají do košů a náčelník
peníze do kapsy. U posledního stavení končí koleda a nastává dělení. Běda, nastane-li
zpronevěra, - která však bývá obyčejně a velikost její záleží na šikovnosti náčelníků a Jidášů.
Nezřídka zaslechneš : “Pepek Soukalů sebral nám 50 haléřů.” Ale Pepek se brání :“Šak Jura
Večeřů sebral nám loni 5 Kč.”
Zatím náčelník, podnáčelník a Jidáši vstoupili do kruhu, který uzavřeli chlapci.
Když byli zpočítali peníze a vajíčka, prohlásí náčelník povýšeným hlasem : “ Až po Ferdu
Paličkových jsou malí a ti dostanou po 4 vajíčkách a koruně padesáti, a ti ostatní po 7
vajíčkách a 5 korunách. “ Že ale oni čelní funkcionáři té malé organizace mají po 8 vajíčkách
a 8 korunách nezradí, aby nenastalo vření.
To ale záhy propuká.Vašek Vašinů, chudák, dostal 7 vajíček a z nich 3 “záprtčitá”. – “Heť, to
máš za to , že ses mi smíl, že su Idáš” – ulevuje si Gusta.
Slovo dá slovo a pranice hotová.

Náčelník Karel sune se mezi rozváděné kamarády. V tom dostává i on žduch, takže ihned si
hmatá do kapsy. Na tváři je pozorovat cuknutí, pak zděšení a již vytahuje ruku z kapsy,
pomazanou vaječnicí.
“Včil mi dáš tvoje vejca”, nabírá Karel.
“ Neměl mě Vašek žduchnút”, brání se Gusta.
Dvě vejca rozbité, 6 dobrých vzdychne si Karel. Ale co to vytahuje z kapsy? – Malé
nedolíhnuté kuřátko. “Fuj”, odplivne si Karel.
Chlapci zmlkli.Každý si sáhne do kapsy a mlčky tratí se k domovu. Doma před světlem
prohlíží a třepá vajíčky … A v duchu si oddýchne : “ Sú dobrý!”
Milada Davidová

Výstavy v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
do 13. dubna – Kouzelný svět dětského divadla 19. století –výstava ve spolupráci s OVM
Nový Jičín a soukromým sběratelem.
24. 4. – 8. 6. – Mezi lesem a plesem – výstava dokumentární fotografie : Petr Baran, prof.
Gero Fischer, Mgr. Petr Francán
do 30. dubna – Beskydská krajina – panoramatické fotografie valašské krajiny
13. 4. – 15. 6. – Geologické zajímavosti Valašska – geologické sbírky OVM Vsetín (
historické přírůstky)

Kulturní dům v Kelči
Program na duben 2003

sobota 5. dubna – TURBO + Reflexy
neděle 20. dubna – VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA – pořádají volejbalisté
Místní organizace KDU-ČSL vás zve na
DISKOTÉKU,
která se koná 25. dubna 2003 ve 20 hodin v Kulturním
domě v Kelči .
K tanci a poslechu hraje
Radek Habáň – z rádia PROGLAS
Vstupné 40 Kč Občerstvení zajištěno

Kino
Program kina Kelč na měsíc duben 2003

Středa 2. 4. – nehraje !!!
Neděle 6. 4. v 18 hodin - QUO VADIS
Režisér Jerzy Kawarowicz se rozhodl vzkřísit román Henryka Sienkewiczw a nabízí
historické megasousto. Příběh z Říma za vlády Nerona je o lásce a víře. Polský velkofilm s
českými titulky, vstupné 39 a 41 Kč.
Středa 9. 4. v 19,30 hodin - MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVADBA
Komedie o tom, že s cizokrajnou nevěstou si berete i její rodinu a tradice. Americká komedie
s českými titulky, vstupné 29 a 31 Kč.
Neděle 13. 4. v 18 hodin - JSEM AGENT
Eddie Murphy opět na svém oblíbeném písečku. Hraje šampióna v boxu, který má spolu se
speciálním agentem najít Průzkumné letadlo.Americká bláznivá komedie s českými titulky,
vstupné 29 a 31 Kč.
Středa 16. 4. v 19,30 hodin - Sexy ptáci
Je jim něco přes dvacet a jsou sexy. Klasická sexykomedie pro teenagery s českými titulky,
vstupné 29 a 31 Kč.
Neděle 20. 4. v 18 hodin - NA POKRAJI SMRTI
Vězení Alcataz vstalo z trosek a v jeho útrobách opět doživotněbručí ti největší padouši.
Jeden z nich nosí v hlavě informaci o skrýši zlata za 200 miliónů dolarů.Americký
dobrodružný film s českými titulky, vstupné 29 a 31 Kč.
Středa 23. 4. v 19,30 hodin - BLAFUJ JAKO BECKHAM
Osmnáctiletá Jess žije v Londýně a pilně trénuje. Ráda by se stala profesionální fotbalovou
hráčkou. Za svůj vzor si nevybere nikoho menšího nežDavida Beckhama. Film Velké Británie
s českými titulky, vstupné 27 a 29 Kč.
Neděle 27. 4. v 18 hodin - PLANETA POKLADŮ
Patnáctiletý Jim získá mapu k planetě pokladů a spolu s bláznivým vědcem a velmi
různorodou posádkou lodi se vydávají splnit si svůj dětský sen. Americký kreslený film v
českém znění, vstupné 23 a 25 Kč.
Středa 30. 4. v 19,30 hodin - PŘEBER SI TO ZNOVU
Neurotický mafián Paul Vitti vyhledá po propuštění z vězení svého psychiatra.Ten má ale
sám co dělat s vlastními nervy a s vlastní krizí. Dobrá americká akčně-konverzační komedie s
českými titulky, vstupné 29 a 31 Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Kopaná
Předjarní turnaje a rozlosování mistrovských utkání:
TURNAJ DOROSTU V KELČI 1.2.2003

Kelč – Krhová 0 : 1 Kelč – Juřinka 3 : 0
Kelč – Bynina 2 : 1 Kelč – Poličná 2 : 0
Kelč – Choryně 1 : 1 Kelč – Podlesí 0 : 4
Družstvo Kelče se umístilo na 4.místě.
Střelci družstva:
Škařupa Vaclav 2x
Tvrdoň Michal 1x
Škařupa Michal 2x Fojtík Jiří 1x
Gaba Miroslav 1x Pastrnek Radim 1x
TURNAJ DOROSTU V KELČI 15.2.2003
Kelč A – Krhová 2 : 3
Kelč A – Juřinka 7 : 0
Kelč A – Poličná 6 : 3
Kelč A – Kelč B 3 : 3
Kelč B – Juřinka 3 : 0
Kelč B – Poličná 5 : 3
Družstvo Kelče A se umístilo na 2.místě, Kelč B na 3.místě. Petr Škařupa se stal nejlepším
střelcem halového turnaje.
Střelci družstva A:
Škařupa Petr 7x
Mašlaň Jiří 5x
Škařupa Václav 3x
Fojtík Jiří 2x
Tuček Dalibor 1x
Střelci družstva B:
Pastrnek Radim 6x
Štěpán Jakub 3x
Tvrdoň Michal 2x,Surovec Jiří 2x
TURNAJ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK 22.2.2003
Kelč – SK Hranice 2 : 5
Kelč – TJ Val. Meziříčí 0 : 1
Kelč – 1. Valašský FC 1 : 0
Kelč – Poličná 3 : 1
Kelč – Lipník n. Bečvou 1 : 1
Družstvo Kelče se umístilo na 3.místě.
Střelci branek:
Čadra Pavel 2x,
Mácha Radim 2x
Pivovarčík Tomáš 1x

Sofka Tomáš 1x
Tsiligkaridis Jan 1x
TURNAJ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK 15.3.2003
Kelč – SK Hranice 0 : 5
Kelč – Podlesí 4 : 0
Kelč – 1. Valašský FC 0 : 1
Kelč – Lipník n. Bečvou 2 : 0
Kelč – Police 4 : 0
Družstvo Kelče se umístilo na 3.místě. Tomáš Hrdlička byl vyhlášen nejlepším brankařem
halového turnaje.
Střelci branek:
Tsiligkaridis Jan 3x
Bača Martin 2x
Vlček David 2x
Jiřiček Roman 1x
Mácha Radim 1x
Foukal Tomáš 1x
Tímto chceme poděkovat p.Mackovi a Vlastimilu Pitrunovi za odstranění poruchy na přívodu
vody do tělocvičny a zdárnému průběhu turnaje.
TJ KELČ oddíl kopané Rozlosování mistrovských utkání -Jaro 2003
Muži

Ne. 06.04. 16,00

Kelč - Žeranovice

Žáci

So. 05.04. 13,00 st.14,45 ml. 11,30 Štítná - Kelč

Muži

Ne. 13.04. 16,00

14,45 Mrlínek - Kelč

Muži B

Ne. 13.04. 16,00

14.45 Hošťálková – Kelč B ( hřiště Ratiboř )

Dorost

Ne. 13.04. 13,00

12,10 Krhová B – Kelč ( hřiště Poličná II )

Žáci

So. 12.04. 13,00 st. 14,45 ml.

Kelč - Vlachovice

Přípravka Ne 13.04. 10,00

Kelč - Hulín

Muži

Ne. 20.04. 16,30

Kelč - Příluky

Muži B

Ne. 20.04. 10,30

Kelč B - Velká Lhota

Dorost

So. 19.04. 16,30

Kelč - Jablůnka

Žáci

Ne. 20.04. 09,30 st. 11,15 ml. 07,45 Karlovice, Karolínka - Kelč

Přípravka So. 19.04. 10,00

08,30 Chropyně - Kelč

Muži

So. 26.04. 16,30

15,00 Lukov - Kelč

Muži B

Ne. 27.04. 16,30

15,40 Hrachovec - Kelč B

Dorost

So. 26.04. 16,30

15,10 Horní Bečva - Kelč

Žáci

So. 26.04. 13,00 st. 14,45 ml

Přípravka Ne. 27.04. 10,00

Kelč - Napojedla
Kelč – FC Vsetín

Václav Škařupa

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2002 – 2003
Výsledky 18.-21. kola
Kelč - Nový Jičín 12 : 0 1554 : 1313 2
Kelč - Sedlnice “B” 12 : 0 1627 : 1443 2
Hranice”B” - Kelč 0 : 12 1552 : 1705 2
Lipník “B” - Kelč 10 : 2 1566 : 1494 0
Tabulka po 21. kole
1. Kelč

21 18 0 3 1602 193:59 36

2. Zubří

21 18 0 3 1586 192:62 36

3. Vsetín „C“

21 16 0 5 1591 175:77 32

4. Lipník „C“

21 14 0 7 1582 169:83 28

5. Sedlnice „B“

26

6. Hranice „B“

26

7. Bílovec „B“

23

8. Frenštát „B“

23

9. Val. Mez. „D“

18

10. N.Jičín

12

11. Lipník „B“

11

12. Bílovec „C“

9

13. Sedlnice „C“

8

14. Val. Mez. „C“

6

Severomoravský oblastní přebor dorostenců 2002 – 2003
Výsledky 9. – 11. kola :
Hlubina Ostr. – Kelč 4 : 4 1143 : 1092 1
Kelč – Optimit Odry 6 : 2 1101 : 1009 2
Tabulka po 11. kole:
1. Přerov

11 1162 66:22 20

2. Hlubina „A“

11 1139 63:25 18

3. Kelč

11 1075 51:37 14

4. Opava „B“

10

5. Michálkovice

8

6. Odry

7

7. Hlubina „B“

6

8. Val. Mez. „B“

5

Josef Gassmann

Zápis člena Turistického oddílu mládeže Myšáci Kelč
Výlet do Pulčína
Víkend 7. –9. března jsme s turisťákem trávili v nejvýše položené obci našeho okresu. Bylo
nádherné slunečné počasí s bezmráčkovou oblohou, které slibovalo hezký víkend. V pátek v
podvečerních hodinách jsme prošli celou vesnici a nejbližší okolí a ve staré škole, kde jsme
byli ubytováni, jsme hráli různé hry. Sobotní den byl náročný.Všude byl ještě sníh a na
mnoha místech hrůza ledu. Nám to ale nevadilo. Věřili jsme, že si naši vedoucí budou vědět
rady a že nás opět nezklamou. A takyže nezklamali. Jako obvykle jsme ušli kilometrů více,
než bylo slibováno, ale musíme podotknout, že tentokrát to bylo naší vlastní vinou nebo spíše
naším rozhodnutím. Měli jsme si ověřit své orientační schopnosti a z pěšího výletu se po
několika kilometrech vrátit zpět do Pulčína. Sami, bez vedoucích. Jasně že jsme došli, ale
nevím, jak to provedli vedoucí, ale v cíli byli o dost dříve a kratší cestou. My jsme byli ovšem
sami se sebou spokojeni. Po únavném putování jsme hodili odpočinek. Vedoucí zatím chystali
večerní a noční hru. Museli jsme namalovat obraz s tématikou buď Pulčinských skal nebo
jeho okolí. To se nám povedlo hezky. Pak jsme naše umělecká díla měli vyměnit s místními

obyvateli za nejrůznější informace o Pulčínu, o zdejších lidech, o zvyklostech a podobně.
Nevěřili jsme, kolik zajímavostí a pověstí a různých legend se může nasbírat. Ještě dnes
nemáme všechno přečtené. Pak následovala noční hra a byla jako vždy super. V neděli nám
sluníčko nepřálo a na cestu k vlaku, kterou si opět někteří “jako” zkrátili, nám i pršelo. Proto
jsme odjeli domůdřívějším vlakovým spojením, ale po prima strávených hodinách nám bylo
všem fajn.
A další víkendovka ? Bude první týden v dubnu na naší oblíbené chatě – Holubovce – v
Rajnochovicích. Taky se těšíme na vícedenní výlet do Berouna, kde jsme byli v loňském roce
a kde se nám všem strašně líbilo. Něco vám o tom zase napíšeme.
Tomáš a Veronika

Z návštěvy P. Petera Krenického v Kelči…
“Bohatší je ten, kdo se umí rozdělit,” říká slovenský misionář působící na Ukrajině, P.
P. Krenický, který v úterý 4.3.2003 navštívil naše město v doprovodu realizátorky
projektu Adopce na dálku p. Evy Chudějové, redaktora Lidových novin p.Jana Krále
Odpoledne naše hosty přijal na městském
úřadu starosta města Kelče Ing. Stanislav
Pitrun. Přítomni byli také Ing. Karel David,
místostarosta, Mgr. Roman Blaha, ředitel ZŠ,
p. učitelka Anna Schillingová a další.
Vyprávění Otce Petera se brzy změnilo ve
velmi přátelský a srdečný rozhovor. Otec
Peter rovněž poděkoval žákům a pedagogům
ZŠ za finanční pomoc 6500,- Kč, kterou
poskytli na zabezpečení operace ukrajinského
chlapce Vasila Pilipce. Vasil již byl v těchto
dnech operován na I.ortopedické klinice FN v
Bratislavě a bude převezen do
východočeských lázní Bělohrad, které nabídly Vasilovi zdarma pooperační rehabilitaci.
Na závěr předali starosta města Kelče a ředitel ZŠ P. P. Krenickému věcné dary pro děti na
Ukrajině.
V 17 hod. sloužil Otec Peter mši svatou ve farním kostele v Kelči, které se zúčastnili nejen
věřící z Kelče, ale i z okolních vesnic. Při mši svaté byla uspořádána sbírka. Výtěžek této
sbírky v kostele spolu s finančními dary, které lidé donesli přímo na faru, činil 23 000,- Kč.
Po mši svaté byla rovněž v kostele beseda o jeho nelehké misijní práci v ukrajinské Usť
Čorné a okolí. P.P. Krenický velmi poutavým způsobem zaujal přítomné vyprávěním o svých
zkušenostech ze znovuprosazování katolické církve v oblasti Zakarpatské Ukrajiny.

Po skončení besedy byli naši hosté pozváni
Otcem Piotrem Wardeckým na večeři a
přátelské posezení na faru. Otec P. Krenický a
jeho doprovod byli mile překvapeni štědrostí
zdejších farníků a také vstřícností, upřímností
a pohostinností, se kterou se zde v Kelči na
každém kroku setkávali. Se slovy díků na
rtech, hřejivým pocitem na duši a s
poznatkem, že i v Kelči a okolí se našlo hodně
lidí, kterým není lhostejná lidská bída a
utrpení, odjížděl Otec Peter za “svými” na
Ukrajinu.
Setkání v Kelči hodnotili P. Krenický a p. Chudějová jako jedno z nejhezčích. Mimo jiné se
jim velmi líbila starobylá radnice a také obdivovali zdejší kostel i faru.
Děkují za pěkné odpoledne, na něž budou dlouho vzpomínat a věří, že v Kelči nebyli
naposled a že přijedou zase.
I já bych se chtěla připojit a poděkovat zejména starostovi města Kelče Ing. S. Pitrunovi,
duchovnímu správci zdejší farnosti Otci Piotru Wardeckému, pastoračnímu asistentu p.
Františku Pastrnkovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě,organizaci a
průběhu návštěvy misionáře P. P. Krenického v Kelči. Rovněž děkuji těm, kteří přispěli
věcnými a finančními dary, jež udělají velkou radost mnoha strádajícím ukrajinským dětem.

Jak Anděl slavil
Dne 28.2. 2003 uplynul rok od zahájení provozu Stacionáře “ANDĚL” V Kelči. Toto
zařízení slouží postižené mládeži z Kelče a okolí, která již dokončila Základní školu a
pro svůj handicap se již nemůže dále vzdělávat.
K 1. výročí otevření Stacionáře uspořádal jeho provozovatel OS “ANDĚL” Zábavné
odpoledne – akademii škol a ústavůz Kelče a okolí s vystoupením známých umělců Bobra a
Motýla a diskotékou Rádia Apollo.
Program začal v 16,00 hodin a zahájili ho hodinovou show Bobr a Motýl, kteří svými
rytmickými písničkami rozhýbali většinu posluchačů v sále.
Asi v 17,00 hodin začala akademie škol a ústavů z Kelče a okolí.
Jako první vystoupily děti ze Stacionáře Kelč s pohádkou Domku, domečku, pak se k nim
přidali jejich kamarádi ze ZŠ Kelč, kteří předvedli cvičení s padákem, pod vedením pí.
učitelky Havranové, gymnastickou sestavu žákyň 8. tříd a vystoupil také dětský pěvecký sbor
RONDO pod vedením pí. učitelky Stržínkové.
Pozvání přijaly také dívky z OU Kelč a připravily velmi pěknou módní přehlídku. Modely a
celou choreografii nacvičily pí. učitelkyČernochová, Pavelková a Valchařová.
Dále v programu vystupovala děvčata z ústavu Javorník z Chvalčova s rytmickým tancem a
opravdu se líbily.

Vesnička SOS Chvalčov přispěla do programu roztomilými písničkami pískanými na
flétničky.
Skautky z Kelče pod vedením Hanky Stromšíkové měly pro děti připraveny žertovné soutěže
a kdo měl chuť, mohl se do soutěžení zapojit.
Módní přehlídka studia NANY – NANY z Ostravy pod vedením Bohušky Holáskové se také
velmi líbila.
Na závěr programu přijal pozvání i Bursas Charalambas alias Fokos, mistr světa a Evropy v
žonglování s míčem a sklidil obrovský úspěch zvláště u chlapecké části publika.
Program končil diskotékou Radia Apollo, které se účastnily i děti z ústavu Skalička a kde
spolu tančily děti zdravé i postižené.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo dát dohromady odpoledne, které prožívali postižené děti se
zdravými. Postižení v naší společnosti mají tendenci žít na jejím okraji, do ničeho se
nezapojovat a to všechno velmi negativněpůsobí na jejich duševní život. Pořádání takových
akcí je důkazem toho, že i postižení lidé něco dokáží a podle svých sil a schopností mohou
být platnými a důležitými členy naší společnosti.
Tyto akce se ovšem neobejdou bez materiální a čistě lidské pomoci ochotných lidí a institucí.
Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli.
OS Anděl

Základní škola informuje
Rozšíření nabídky keramického kroužku
Na základě zájmu o práci v keramickém kroužku jsme rozšířili nabídku, a to i pro rodiče a
jejich děti předškolního věku. Schůzky se konají vždy ve středu sudý týden, tzn. 1x za 14 dnů
v době od 15.30 do 16.30 hodin.
Ohlas byl již po prvním setkání velký, takže věříme, že zájem potrvá a děti i jejich rodiče
stráví u nás ve škole za spolupráce a dohledu pana Švehlíka, majitele keramické dílny v
Bystřici pod Hostýnem a iniciátora keramického kroužku, a Mgr. Zdeňky Havranové, vedoucí
kroužku, příjemné chvíle.
Co se událo ve škole v měsíci březnu





žákyně 9.C Alžběta Pastrnková se zúčastnila okresního kola soutěže Olympiáda v českém
jazyce a umístila se na 14. místě (celkem 28 soutěžících z okresu Vsetín)
děvčata pěveckého sboru pod vedením Mgr. Ivety Stržínkové, dále děti 3.A třídy pod
vedením Mgr. Zdeňky Havranové a děvčata 8.B třídy se podílely na kulturním programu
pořádaném ku příležitosti prvního výročí činnosti kelečského stacionáře Anděl
tři školní divadelní skupiny, tzn. žáci 1. a 2. stupně a skupina dětí ze 6. tříd absolvovali zájezdy
na divadelní představení do Městského divadla ve Zlíně







žáci 7. A 8. tříd se zúčastnili besedy s cestovatele Janem Vlasákem, který jim popovídal o své
cestě na Bajkal
žáci třídy 8.A si zajeli do valašskomeziříčské hvězdárny a doplnili si své znalosti o meteorologii
žáci 6. A 7. tříd řešili matematické úlohy tzv. Pythagoriády, pro žáky 4. – 9. tříd byl určen
mezinárodní matematický Klokan
zájemci z řad deváťáků si vyzkoušeli své znalosti a komunikační dovednosti ve školním kole
Olympiády v anglickém jazyce
4 družstva kluků z 8. tříd a výběr z devítek sehráli florbalový turnaj

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. Zeměpis – v tomto předmětu se člověk zapálený pro ekologii opravdu vyžije, protože
problematika ochrany životního prostředí se objevuje v politickém, hospodářském, kulturním
aj. životě zemí, o nichž se žáci učí, námětů na aktuální využití ekologické problematiky
poskytuje zeměpis mnoho, zároveň nutí žáky sledovat psané i mluvené zprávy ve sdělovacích
prostředcích, nutí je přemýšlet o problémech doby, protože řada z nich se bezprostředně
týká nás všech, tedy i našich dětí, např. kyselé deště, ozónová díra, ohrožování zdrojů pitné
vody, rostoucí množství odpadů v obcích a jejich likvidace, následně zamořování ovzduší
apod.
2. Dějepis – učí příkladem z historie, poučení do budoucna, vyvarování se chyb:

války v lidských dějinách – devastace morální, ale i životního a přírodního prostředí,
dále objevy a vynálezy – jejich přínos, ale také stinné stránky a zneužití, škody na
přírodě, obecně pokrok ve společnosti – vždy klady a zápory, např. nástup
průmyslové revoluce v 18. století sice znamenal ulehčení práce lidí, protože ji nahradil
částečně stroji, ale zároveň znamenal obrovský zásah do přírody a prostředí (zvýšená
těžba železné rudy a uhlí, rostoucí těžba dřeva, změny v charakteru krajiny apod.)
3. Přírodopis – je předmět, ve kterém se neustále setkáváme s životním prostředím a
ekologickou tematikou, a to jak v oblasti přírody živé (ničení lesů a přírodní krajiny a s tím
spojený úhyn řady druhů živočichů a rostlin, což znamená narušení tzv. potravního řetězce),
tak přírody neživé (hydrosféra – kyselé deště, ohrožení zdrojů pitné vody, pedosféra –
hnojení, pesticidy, průmyslový odpad, atmosféra – ozónová díra …)

Aktuální je problematika růstu populace a s tím spojená zvýšená spotřeba potravin (problém
zemědělské půdy), nerostných surovin (budování těžebního průmyslu), vznik průmyslových
aglomerací, exhalace, množství odpadu apod.
Varující jsou ekologické katastrofy, např. způsobené haváriemi ropných či naftových tankerů
na moři nebo pevnině, haváriemi chemických podniků, ale stejně vážné jsou i důsledky např.
povodní, protože i těmi se nám vrací naše chování k přírodě.
Pokračování příště.
PhDr. Pavla Čučková, zástupce ředitele školy

Středisko výchovné péče informuje

SVP pro děti a mládež v Kelči tvoří jedno z odloučených pracovišť Dětského
diagnostického ústavu Bohumín. Zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. Od loňského roku je metodickým orgánem všech středisek ČR Institut
pedagogicko psy
Ve dnech 6. a 7. března 2003 se v kelečském středisku konala pracovní porada komise pro
vypracování standardů a nadstandardůStředisek výchovné péče. Tuto pracovní komisi tvoří
pracovníci IPPP při MŠMT Praha a 7 vedoucích středisek ČR. Za SVP Kelč je členem této
skupiny Mgr. Bronislav Ludmila.
V pátek 7. března se v odpoledních hodinách konala tiskovka za účasti zástupců regionálních
tisků.
Co na mě zapůsobilo nejvíce ?
Především to, jakým způsobem mluvili
všichni o dětech, které potřebují odbornou
pomoc. Snahou je, aby se co nejširší veřejnost
dozvěděla o všech možnostech, které nabízejí
právě střediska výchovné péče. Důležité je
vědět, kde začít. Pokud mám dítě s poruchami
chování, kam se obrátím ? Určitě by mělo být
samozřejmostí, že ve škole nebo v
pedagogicko psychologických poradnách mi
poradí. Včasné umístění dítěte do SVP je
nejlepší cestou, jak u něj zjistit příčiny poruch
chování a následně je řešit. Pracovníkům SVP
nejde jen o samotný pobyt klienta v jejich zařízeních. Pro něje důležitá následná integrace dětí
ze středisek do škol, do rodin a do společnosti. Zůstávají i poté v kontaktu s rodinou a se
školou
Aby to ale mohlo takto ideálně fungovat, je důležitá spolupráce všech institucí a orgánů, proto
vznikla pracovní skupina pro vytvoření standardů a nadstandardů SVP. Pracovní skupina je
dobrovolná a jejich pracovníci chtějí pokračovat v setkáních na různých pracovištích po celé
ČR,protože tak mají lepší přehled o klientech, o situaci, o prostředí a mohou porovnávat a
sbírat zkušenosti a poznatky z každého zařízení. Řada těchto poznatků právě ze SVP v Kelči
byla podkladem pro vypracování standardů a nadstandardů.
Dne 6. února t. r. byla v Praze valnou hromadou ustavena Asociace pracovníků Středisek
výchovné péče ČR. Jejím cílem je sdružovat fyzické osoby pracující ve střediscích, které se
profesionálně zabývají preventivně výchovnou péčí dětí a mládeže, u nichž se dominantně
projevily poruchy chování.
K jejím cílů patří zejména podílet se na tvorbě a zdokonalování SVP v českém školství,
podporovat zájmy o celoživotní vzdělávání, chránit profesní zájmy pracovníků, zajišťovat
jejich právní ochranu související s výkonem povolání apod. Sídlem asociace je Středisko
výchovné péče HELP-ME Brno. Na valné hromadě byl zvolen do devítičlenné rady vedoucí
SVP Kelč, Mgr. Bronislav Ludmila a předsedou kontrolní komise Mgr. Miroslav Raindl,
psycholog SVP Kelč.

Vedoucí SVP děkuje touto cestou panu Pavlu Ondruškovi za sponzorský dar, kterým
přispěl k velké spokojenosti členů komise a zdaru pracovního jednání, a Jaroslavu
Pajdlovi ( AKORD ) za vydatnou pomoc při realizaci této akce.
Co chystá Středisko výchovné péče v Kelči v nejbližší době?
Čekají nás další kola sportovních her “O putovní pohár SVP”. Po Pardubicích, koncem
června, proběhne již tradičně soutěž zde v Kelči ve sportovním areálu odborného učiliště a
praktické školy. Prozatím se našim dětem daří obsazovat čelní místa, ale v Kelči bychom
chtěli určitě putovní pohár vyhrát.
Spolu s Odborným učilištěm a Praktickou školou Kelčpřipravujeme u příležitosti ukončení
školního roku výstavu výtvarných prací našich klientů i žáků odborného učiliště a praktické
školy. Výstavu chystáme uspořádat v prostorách kelečské radnice.
M.S.

Společenská kronika
Naši jubilanti

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

65 let
Mikušík Jan Kelč
Plesník Stanislav Kelč
70 let
Novosadová Jindřiška Němetice
Machač Antonín Kelč
75 let
Zůvalová Anna Kelč
Nováková Marie Kelč
80 let
Strnadlová Ludmila Kelč
Horáková Marie Kelč
82 let
Škařupová Jindřiška Kelč
83 let
Jurenka Jaroslav Babice
85 let
Hašová Antonie Komárovice
Gerlová Emílie Kelč
86 let
Juklová Marie Kelč
87 let
Chvatíková Marie Kelč
Narození

Pavel Lakatoš Kelč
Martin Ševčík Němetice
Markéta a Tereza Pajdlovy Kelč
Adam Pitrun Kelč
Úmrtí

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

