ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

12/2002

Krásné vánoce
Přejeme našim čtenářům krásné Vánoce
a hodně spokojenosti v novém roce.
Redakční rada

Úvod
Nedávno proběhly komunální volby, ve kterých občané našeho města rozhodli, kdo je bude
zastupovat při rozhodování týkajících se života a rozvoje města. V tomto čísle je uveden
přehled volebních výsledků a složení zastupitelstva a rady města.
Dovolte mi, abych jménem všech kandidátů zvolených i nezvolených poděkoval za důvěru a
hlasy voličů. Jménem nás, kteří jsme byli zvoleni do zastupitelstva města, mohu prohlásit, že
se budeme řídit svým slibem zastupitele a budeme hájit zájmy města, prosazovat rozumné
hospodaření s městským majetkem a maximálně se snažit o rozvoj města jak po stránce
infrastrukturní ( škola, sportovní zařízení, kanalizace, komunikace), tak po stránce kulturní (
zájmová sdružení občanů, možnost kulturního vyžití apod. ). K této práci potřebujeme
zpětnou vazbu a reakci občanů na rozhodnutí zastupitelstva. Všichni bychom přivítali
aktivnější přístup občanů, více podnětů a námětů křešení.
Věřím spolu se všemi zastupiteli, že kontakt mezi zastupitelstvem a občany se bude stále
prohlubovat a vylepšovat.
Tento Zpravodaj je posledním letošním vydáním. Proto mi dovolte, abych všem popřál krásné
a spokojené vánoční svátky, dobrou pohodu a přátelství. Do nového roku všem hodně
úspěchů, dobrých vztahů, jak v rodině, tak ve společnosti a na pracovišti.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 21.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
24.10. 2002




Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
Rady města Kelče.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 30. 9. 2002.
Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu r. 2002 dle předložené zprávy o hospodaření MěÚ
Kelč k 30. 9. 2002

Výdaje : rozpočet schválený - 18,153.000,- Kč
rozpočet upravený - 18,448.000,- Kč
Příjmy : rozpočet schválený - 18,153.000,- Kč
rozpočet upravený - 18,448.000,- Kč




















Zastupitelstvo schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (
obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a podle § 26, odst. 2 a § 31 odst. 1 zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č.
2 územního plánu města Kelč.
Zastupitelstvo vyhlašuje závaznou část změny č. 2 územního plánu města Kelč obecně
závaznou vyhláškou č. 28/2002 podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 29, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitosti – části pozemku parc. č. 231/3 o výměře 99 m2 v
k.ú. Kelč – Staré město, označenou dle geometrického plánu parcelním číslem 231/10,
manželům Jiřímu a Haně Kunovským, Kelč čp. 133 za cenu 50,- Kč/m2. Náklady na sepsání
kupní smlouvy a vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí prodávající.
Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitostí – části pozemků parc.č. 235/1 a 239/1 oba v k.ú.
Kelč – Staré město o výměrách 286 m2 a 35 m2 , které jsou označeny dle geometrického
plánu jako díly “a” a “b”, manželům Josefu a Mileně Hostašovým, Masarykovo nám. 28, Nový
Jičín za cenu 50,- Kč/m2 . Náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad kupní smlouvy do
katastru nemovitostí hradí prodávající.
Zastupitelstvo odkládá řešení finančních přípěvků občanskému sdružení ANDĚL a Městské
nemocnici Valašské Meziříčí na jednání nového zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků parc. č. 285/2 a 285/4, oba orná půda o celkové
výměře 3838m2 v k.ú. Kelč – Staré město za cenu 10,- Kč/m2 od paní Věry Macháňové,
Zámecká 671, Bučovice. Tento náklad bude zohledněn v návrhu příštího rozpočtu.
Zastupitelstvo zamítá návrh manželů ing. Zdeňka a Marie Hlavicových, Kelč čp. 530 na
uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě pozemků s městem Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje členství města Kelč v honebních společenstvích působících na
pozemcích města Kelč a jako zástupce města Kelč určuje člena zastupitelstva p. Lubomíra
Pavelku, kterého pověřuje jednáním na valných hromadách.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 27/2002, kterou se vydává “
Řád veřejného pohřebiště v Kelči ”.
Zastupitelstvo pověřuje tajemníka MěÚ přípravou jednání se svozovou firmou Joga Valašsko
s.r.o. o množství, četnosti a druhů svážených odpadů v Kelči.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu pozemku PK č. 241/66 v k.ú. Kelč – Nové město (
žádost manželů Smahlových , Kelč 471 ).
Zastupitelstvo pověřuje radu města jednáním s firmou SPRESO s.r.o., Kralice na Hané o
možnosti prodloužení smlouvy o pronájmu skládky odpadů Kelč – Zadky.

Výsledky voleb do zastupitelstva města - 1. a 2. 11. 2002
15 členů Zastupitelstva města Kelč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr. Roman Blaha
Ing. Karel David
Jiří Hlavica
Marie Kettnerová
Marie Masaříková
Ludmila Miškaříková
Ing. Jaroslav Orel
Ing. Vlastimil Orel
Lubomír Pavelka
Věra Pavlíková
Vladimír Žalmánek

12.
13.
14.
15.

Ing. Stanislav Pitrun
Vlastimil Pitrun
Roman Večeřa
Jaroslav Staša

( kurzívou jsou vypsána jména nových členů zastupitelstva ). Podrobnější výsledky
komunálních voleb v Kelči jsou v příloze tohoto Zpravodaje.
Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva města Kelče konaného dne 11. 11. 2002



Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva města
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s ust. § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění jednací řád zastupitelstva města s níže uvedenými změnami :

Úprava č.1 - V čl.6 bod 3,druhá věta : doplnit slovo písemně, a doplnit do nejbližšího
termínu zasedání zastupitelstva.
Doplněná věta zní takto : “ Pokud rada nevyhoví , musí navrhovateli písemně sdělit důvody
nezařazení jeho návrhu do nejbližšího termínu zasedání zastupitelstva”.
Úprava č.2 - V čl. 7 bod 12, doplnit odrážku d) tohoto znění :
“ d) osoba, které předsedající udělí slovo, a má vztah k projednávanému bodu”
Úprava č.3 - V čl.14 bod 4 , poslední věta : slovo “okresnímu” nahradit slovem “určenému”.
Nové znění věty : Po uplynutí 5 let je předán určenému archívu k archivaci.




Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění
počet členů rady města 5.
Zastupitelstvo určuje v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
funkci , pro kterou budou členové zastupitelstva města uvolněni : starosta
Zastupitelstvo zvolilo v souladu s § 84 zákona č. 128 / 2000 Sb.,o obcích v platném znění

starostu města pana : Ing.Stanislava Pitruna, nar.01.03.1947, bytem Kelč čp.85
místostarostu města: Ing.Karla Davida , nar. 20.02.1968 , bytem Kelč čp.501
další členy rady města:
Romana Večeřu, nar. 06.01.1967 , bytem Kelč čp. 512
Lubomíra Pavelku , nar. 22.05.1952, bytem Kelč čp. 538
Mgr.Romana Blahu , nar. 05.12.1965 , bytem Kelč čp.512
předsedu finančního výbor pana : Ing. Vlastimila Orla , bytem Kelč čp. 556
předsedu kontrolního výboru paní : Ludmilu Miškaříkovou, bytem Kelč – Komárovice 26


Zastupitelstvo ustanovuje osadní výbory v místních částech Němetice , Komárovice , Lhota a
Babice . Volba předsedů a členů výborů bude provedena na schůzích občanů místních částí.
Po těchto schůzích budou doplněni také členové finančního a kontrolního výboru. Přípravou
návrhů pověřuje zastupitelstvo města radu města. Tyto návrhy budou předloženy příštímu
zasedání zastupitelstva.

Historie

Záhorská kronika, Březen 1931, Ant. Svěrák
Nucený prodej šenkovního domu v Kelči roku 1779
Léta Páně 1779 dne 1. máje za purkmistra staršího Mart.Peroutky, mladšího Tomáše Pelikána
a jiných t. č. v radě sedících osob stal se právní a v ničem neporušitelný kupovní zápis na dům
šenkovní pod Nr. 31. (nyní č. 17.) po nebožtíku Ignáci Mašlaňu a sice z příčiny té :
Poněvadžtento dům vdova po nebožtíku Ignáci Mašlaňu nějaký čas v držení měla a takový
svojím synům, jednomu neb druhému dochovati mínila, kteřížto synové po Matěji Petrželku
ve vojenském stavě se vynacházejí, a ona vdova v stavě se nenachází na delší časy tento dům
(již tenkrát dosti sešlý) opravovati a na něm ležící dluhy spláceti, tak kreditoři ze všech stran
bojíce se o své kapitály, ustavičněje upomínali, tak ta vdova byla před ouřad purkmistrovský
předvolána a tázána, zdaliž by ona sobě troufala kreditory spokojiti a spolu taky dům
opravovati, anebo jestli by z jejich synů některý tento dům držeti chtěl. Oni ale oba zkrz
mateřsvou odkázali, aby takový dům zkrz veřejnou licitaci právně prodáván byl.
Pročež slyšíce ouřad purkmistrovský, jak od matky tak od synů,takovou stejnou odpověď,
tedy z ohledu toho, aby ten dům k většímu spuštění nepřišel a zlehčen nebyl, zkrze vyvěšení
prodejní cedule na 14 dní veřejný prodej prohlásil.
Po vyjití těch 14 dní pořádně běžících veřejnou licitaci pod datem 27. dubna roku 1779
takový dům od 8 až do 12 hodin v domě radním prodáván byl. – Při dohořování tří svíček po
15. příhozu vykřikl Václav Masařík : Já dám p ě t s e t d e s e t rýnských! A tak ten
důmVáclavovi Masaříkovi na nejvyšší poslední přidání za 510 rýnských připadl.
Na kupovní sumu kupitel Václav Masařík při purkmistrovském ouřadě v hotovosti 300
rýnských skutečně položil. Ostatních ale 210 rýnských, komu a kam takové patřiti budou,
učiněná specifikace v purkrechtěukáže.
Tak tedy poněvadž on Václav Masařík ujímatel toho domu všechno to na sebe přijal, tento
dům se jemu právem kupu se vším od starodávna patřícím právem a příslušenstvím od ouřadu
purkmistrovského k volnému užívání adjustiruje a k vrchnostenské ratifikaci zanechává. Za
vybývání jak cís. král. a vrchnostenských povinností a všechnu parici obojímu právu rukojmí
stavil Ant. Hošťálka a Ignáce Plesníka.
Následuje repartice, ve které se na konec uvádí : Ittem : Patřící accidenc ouřadu městskému,
písařovi, právnímu poslovi, od sessi, licitace, licitační cedule, od přiražení vyhlášky, od
repartice spolu seštemplovaným papírem skrovně vynáší 6 zl. 28 kr. Tento obnos zaplatil se z
kupní ceny .
Specifikace
Na sumu 510 rýnských za zlicitirovaný šenkovní dům po nebožtíku Ignácu Mašlaňu, který
Vencl Masařík pod datum 27. dubna roku 1779 licitačním způsobem ukoupil, komu taková za
ten dům zlicitírovaná suma peněz připadnouti a vyplacena býti má, totiž :

Chrámu Páně sv. Panny Kateřiny

zl.

kr.

30

-

Do vrchnostenské sirotčí kase

50

-

Do městské sirotčí kase

102

7

Heřmanskému fojtovi dluh

75

-

Skalickému mlynáři dluh

50

-

307

7

35

20

Těchto erbů podílové jsou
35
skutečně pod počet sirotčí vzaty

20

35

20

Rozálie zatajeného dluhu a po vyplacení jejího pohřbu 10 rýnskýma 25
ze zůstávajícího jejího podílu zůstává mezi následující erby spláceti

20

Mateří díl

8

26 2
2/3

8

26 2
2/3

8

26 2
2/3

Mateří díl

25

5

Janovi,synovi

20

-

Ambrožovi,synovi

20

-

Ittem : Licitační výlohy (viz svrchu)

6

28

Třem erbům po nebožtíku Matěji Petrželku
Mateří díl
Josefovi synovi
Francovi synovi

Josefovi

Tím podobně jsou tyto podíly
pod počet sirotčí vzaty.

Francovi
Ittem : třem erbům po nebožtíku Ignácu Mašlaňu:

510

Milada Davidová

Kultura
...v prosinci 2002

-ZMĚNAMikulášská nadílka
v pátek 6. prosince 2002 !!!! od 17 hodin na náměstí v
Kelči.
Mikuláš rozdá dárečky po odevzdání žetonu, který je k
vyzvednutí
od 2. prosince na městském úřadě. Za malé děti mohou
vyzvednout žetony rodiče nebo starší sourozenci.
Neděle 8. prosince 2002 ve 14. hodin
v Kulturním domě v Kelči uvede český Junák ve
spolupráci se stálými amatérskými
herci z Kelče hru Karla Svobody Krakonošovy dary.
Režie : Břetislav Vlček
Vstupné dobrovolné. Po skončení následuje mikulášská
nadílka.
VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Petra a Pavla
neděle 22. prosince v 15 hodin
- HEDVIKA Vstupné dobrovolné
ŽIVÝ BETLÉM
Na Štědrý den ve 12 hodin náměstí v Kelči
Stalo se již tradicí, že v tento den máme možnost popřát krásné
vánoční svátky těm, které jsme dlouho neviděli , nebo kterým jsme to
pro svou zaneprázdněnost nestihli. Krásné vystoupení nadšených dětí i
dospělých, sváteční a přátelská atmosféra způsobí, že jdeme a podáme
ruku i těm, jimž jsme snad ani neměli v úmyslu přát klidné svátky. V
tento den by si lidé měli být blízcí. Snad jen opravdový bručoun
zůstane bručounem i na Štědrý den, ale i jemu popřejme hezké svátky.
Každý člověk má v sobě alespoň jednu krásnou vlastnost, pro kterou si
to zaslouží. Najděme ji…..

Sobota 7. prosince 2002 v 9,30 hodin v obřadní síni MěÚ v
Kelči
Vítání občánků
mezi občany našeho města přivítáme děti narozené od
června do listopadu 2002.

V Kulturním domě v Kelči:
sobota 14. prosince – vánoční vystoupení skupiny FLERET s Jarmilou Šulákovou a kapely
CIMENT.
čtvrtek 26. prosince – Štěpánská diskotéka – pořádají fotbalisté

Kino
Program kina Kelč na měsíc listopad 2002
Neděle 1. prosince v 18 hodin - PROSTĚ SEXY
Jsme veselé, jsme hravé. To tedy Camerror Diazová opravdu je. Tentokrát ovšem nic víc.
Americká komedie s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Mikulášská filmová nadílka pro naše diváky !
Středa 4. prosince v 16 hodin
xXx
Tajná zbraň tajných služeb, super akční hrdina s
maxiadrenalínovým IX Vin Diesel řádí v Praze. Má na to,
má to zmáknutý, má to vytetovaný na zátylku…Americká
super akční komedie s českými titulky. POZOR!
Mikulášská cena vstupného je 20 Kč.
a pokračujeme v 19,30 hodin
ÚDOLÍ STÍNŮ
Nejdříve se válečník pomodlí ke svému bohu, aby mu dal
sílu unést vítězství, a potom sestoupí se svými muži
vietnamskou džunglí do Údolí smrti, odkud se nakonec
všichni vrátí – buď živí, nebo mrtví. Mel Gibson v
americkém válečném dramatu s českými titulky, vstupné
30 a 32 kč.
Neděle 8. prosince v 18 hodin - MUSÍM TĚ SVÉST
Žít s úspěšnou ženou není med, zvláště pro neúspěšného muže. Ivan Trojan hledá cestu, jak se
zbavit své ministerské manželky Ivany Chýlkové, a volí netradiční řešení. Český film,
vstupné 30 a 32 kč.

Středa 11. prosince v 19,30 hodin - JAK NA VĚC
Aneb kterak osmatřicetileté dítě dospělo a dvanáctiletý člověk si konečně mohl dovolit být
dítětem. Hugh Grant v roli duchaplné britské komedie s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 15. prosince v 16 hodin - ASTERIX, OBELIX A KLEOPATRA
Egypt se otřásá v základech, Galové přicházejí ! Druhou komedii s comicsovými hrdiny
tentokrát režíroval Alain Chabat. Francouzský film pro malé i velké diváky v českém znění,
vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 18. prosince v 19,30 hodin - PERNÍKOVÁ VĚŽ
Ani čtyři křížky Milana Štaindlera neodradily od toho, aby se ve svém třetím filmu opět
neponořil do hlubin současného mládežníka. Český film, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 22. prosince v 18 hodin - TĚŽCE ZAMILOVÁN
Jack Black si užívá jen s mladými kočkami fyzických parametrů panenky Barbie. Osu se už
na to nemůže dívat a sešle mu do cesty obézní Rosemary. Americká filmová komedie s
českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 25. prosince v 16 hodin - AFÉRA S NÁHRDELNÍKEM
Historická pravda o tom, co ( také ) přivedlo Francii na pokraj revoluce. Hillary Swanková
hraje nebezpečnou hru na dvoře Ludvíka XVI. Výpravná historická freska s českými titulky,
vstupné 32 a 34 Kč.
Neděle 29. prosince v 18 hodin - MINORITY REPORT
Tom Cruise musí dokázat svou nevinu v případě vraždy, ke které ještě nedošlo. Steven
Spielberg zfilmoval za 100 miliónů povídku slavného autora sci-fi. Filmový hit 2. poloviny
roku 2002, kdy Spielberg překonal vše, co už jste viděli. Americký super film s českými
titulky, vstupné 36 a 38 Kč.
Miroslav Pajdla

Kopaná
Neděle 13. 10. 02
Muži, Kelč “B” – Branky 1: 1
Sobota 19. 10. 02
Mladší přípravka, Kelč – Tescoma Zlín 0 : 9
Starší přípravka, Kelč – Tescoma Zlín 0 : 6
Dorost, Juřinka – Kelč 0 : 5
Muži, Bynina Kelč “B” 3 : 2
Muži, Hulín – Kelč 2 : 2.
Překvapení pro naše hráče připravili domácí – a to, že se hrálo na škvárovém hřišti. Přesto to
byli naši hráči, kteří první poločas udávali tempo. Vytvořili si řadu brankových příležitostí,

ovšem bez využití. Výjimkou byla akce dvou Tomášů, Srkaly a Kociána. Vedla k brance,
kterou vstřelil Tomáš Kocián. Domácím se podařilo vyrovnat až v poslední minutě. Kopali
trestný kop, míč se odrazil od břevna a spadl brankáři Oravovi na záda a od těch do branky.
Druhý poločas jsme se trápili, čehož využili domácí ke vstřelení branky. Ta srazila naše hráče
do kolen. Vypadalo to, jako by jim docházely síly. O tom, že si odvezeme aspoň bod, rozhodl
Martin Pastrnek. Přesto, že se hrálo na škváře, hráči se s ní dobře vyrovnali. Škoda jen toho
výpadku v druhém poločase.
Neděle 27. 10. 02
Mladší žáci, Vizovice – Kelč 0 : 0
Starší žáci, Vizovice – Kelč 0 : 10
Muži, Kelč “B” – Horní Lideč “BL 5 : 2
Muži, Kelč – Žalkovice 4 : 1 ( 2 : 0 ).
Utkání hrané za nepříznivého počasí –pršelo, foukal chladný vítr. Hrací plocha se s
přibývajícími minutami měnila v bahniště. Radek Pajdla se dostal k odraženému míči a
otevřel skóre. Po té byl faulován v pokutovém území Jirka Škařupa. Kopal penaltu a
proměnil. V druhém poločase prostřelil hostujícího brankáře Libor Novák. Poslední branku
vstřelil Martin Pastrnek. Po té naši hráči polevili a doslova darovali hostům čestný úspěch.
Sobota 2. 11. 02
Muži, Chropyně “B” – Kelč 3 : 2. ( 2 : 2 ).
Opět pršelo. Domácí funkcionáři dělali vše pro to, aby se utkání odložilo. Rozhodčí však
uznal hrací plochu za způsobilou. Úvod utkání se nám nevydařil. Po trestném kopu domácích
si vstřelil vlastní branku Libor Novák. O vyrovnání se postaral Marcel Abrman, když se
nejlépe orientoval v pokutovém území. Do vedení nás poslal Jirka Škařupa po pěkné akci s
Tomášem Kociánem. Druhý poločas, to byl boj. Ten však domácí vyhráli. To když v
šestnáctce zahrál náš hráč rukou. Penalta. Brankář Orava ji vyrazil. Avšak dobíhající hráč
vrátil míč do sítě. Je to škoda. S dobrými mužstvy vyhráváme a slabším body pouštíme.
Neděle 3.11. 02
Muži, Leskovec – Kelč 1 : 4
Sobota 9. 11. 02
Muži, Kelč – Roštění 3 : 1.
Dohrávka odloženého utkání. Lepší mužstvo prohrálo. Hostující tým na posledním místě
tabulky. Vstup do utkání vyšel lépe našim hráčům. Branku vstřelil Tomáš Srkala. Po ní hra
našich hráčů upadla do podprůměru. Hostující převzali iniciativu. Výsledkem jejich snažení
byla vyrovnávací branka z penalty, kterou si doslova vykřičeli na rozhodčím. V druhém
poločase se trefil Jirka Škařupa. Ani tato branka nevnesla do našich řad klid. Hosté se stále
tlačili před naši bránu. Jejich střely však bránu míjely. S přibývajícími minutami se z hrací
plochy stalo oraniště. O rozhodnutí o našem vítězství se zasloužil Martin Pastrnek. Hosté
dohrávali pouze s osmi hráči !!! Ani tato početní výhoda nepřinesla více branek v hostující

síti. To, jakým výkonem se předvedli naši hráči, se nadá nazvat jinak než otřesný. Ještě štěstí,
že podzimní část tímto utkáním skončila.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2002 – 2003.
Výsledky 6. – 9. kola :
Sedlnice “C”- Kelč 2 : 10 1544 : 1577 2
Kelč - Hranice “B” 10 : 2 1722 : 1505 2
Kelč - Lipník “B” 10 : 2 1659 :1483 2
Kelč - Val.Mez. “C” 12 : 0 1679 : 1430 2
Tabulka po 9. kole :
1. Kelč

5 4 0 1

1639 39 21

8

2. Vsetín „C“

5 4 0 1

1611 40 20

8

3. Hranice „B“

5 5 0 0

1587 50 10

10

4. Bílovec „B“

5 2 1 2

1535 30 30

5

5. Zubří

4 2 0 2

1532 24 24

4

6. Frenštát „B“

5 2 1 2

1555 29 31

5

7. Lipník “C”
8. Sedlnice “B”
9. Lipník “B”
10. Bílovec “C”
11. Val. Mez. “D”
12. N. Jičín “B”
13. Val. Mez. “C”
14. Sedlnice “C”

SM oblastní přebor dorostenců 2002 – 2003
Výsledky 3. – 4. kola :
Kelč - Hlubina “A” 7 : 1 1141 : 1080 2
Odry - Kelč 8 : 0 1203 : 1052 0
Tabulka po 4. kole
1. Přerov

7 bodů

2. Hlubina "A"

6 bodů

3. Odry

5 bodů

4. Opava "B"

4 body

5. Michálkovice

4 body

6. Kelč

4 body

7. Hlubina "B"

2 body

8. Val. Mez. "B"

0 bodů

J. Gassmann

Místní knihovna Kelč vyhlašuje vánoční amnestii
Milí přátelé! O Vánocích se rozezní všechny zvony lásky. Máme radost, že na konci roku
můžeme odpustit pokuty všem čtenářům – hříšníkům, kteří nám zapomněli včas vrátit knihy a
časopisy.
Proto na 9. – 30. prosince 2002 v y h l a š u j e m e
Vánočníamnestii!
Každý, kdo v těchto dnech knihovnu navštíví a knihy v pořádku vrátí, bude od pokuty
osvobozen.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Veselé Vánoce!
Milada Davidová

CLAY VOLÁ EVA ( pokračování ) II.
Akce: Cigarety pro “hory”
Partyzánské oddíly operující za války v Hostýnských horách měly vcelku dost dobře zajištěné
zásobování potravinami. Problémem se však staly cigarety, jež jim navíc získávaly podporu
jejich akcím i u lidí, kteří by to jinak neriskovali. Přepady malých trafik řešily problém
nedostatečně.Lákavým řešením vzniklé situace se jevilo přepadnutí hlavního skladu tabáku
Jos. Jukla v Kelči. Kelečská odbojová skupina se dostávala pod stále větší tlak, ale velitel
Kubeša váhal…Byl totiž informován, že Němci takovou možnost přepokládali a měli pro
takovou eventualitu vypracovány podrobné plány, které podobné akci dávaly minimální šanci
na úspěch.
Stejně nereálné byly i plány přepadu auta, kterým okupanti sklad tabáku zásobovali. Mělo
silně vyzbrojený doprovod a možnost v časověkrátkém intervalu přivolat pomoc.
Navíc měli Němci k dispozici celou smečku dobře vycvičených psů, schopných najít zboží i
pachatele! Ještě dnes – po šedesáti letech –obdivuji geniální plán, jak byl tento zdánlivě
neřešitelný problém vyřešen a okupanti přišli nejen o 300.000 cigaret, ale navíc nenašli ani
pachatele, kterého by mohli za takové narušení válečného hospodářství pověsit.
Plán spočíval v rozdělení akce na dvě časově oddělené fáze. Skutečnému získání cigaret
muselo o několik dní předcházet přepadení hlavní trafiky. Fingovala se tím krádež v době,
kdy získané cigarety byly jižněkolik dní bezpečně v horách!

Pro první fázi využil velitel Kubeša malé chybičky Němců při převozu cigaret.: Aby ušetřili
pohonné hmoty, spojili dovoz plných beden do kelečského skladu s dovozem do Hustopečí
nad Bečvou a dalších míst a teprve na zpáteční cestě nakládali prázdné normalizované bedny,
určené pro další použití.
Nošení těžkých plných beden z auta do vlastního skladu trafiky zajišťoval vedoucí
tabákového skladu příležitostnými brigádníky. Nebylo těžké se “obětavě” nabídnout na tuto
práci. Větším problémem bylo nenápadně zasunout plnou bednu mezi nachystané prázdné
bedny k odvozu a do skladu donést prázdnou. Tato operace se při první akci podařila dokonce
dvakrát!
K odvedení pozornosti ochranky stačila malá scénka brutálního napadení děvčete jejím
partnerem…Důležité bylo uložit prázdné bedny tak, aby do fingovaného přepadu o jejich
existenci vedoucí skladu nevěděl, neboť nebyl do akce vůbec zasvěcen.
Po odjezdu auta na další rozvoz se bedny přechodně uložily v dřevníku sester Šulákových a
téže noci byly odvezeny na pilu v Rajnochovicích , kterou kontrolovali partyzáni. Ani tyto
majitelky sousedního domu o akci nevěděly, neboť byly v té době odvolány na úklid
kostela….
O několik dní později se uskutečnila druhá fáze akce. Tříčlenné kladerubské komando
provedlo přepad hlavního skladu. Pomocí průchodních domů Koryčánkových a Pajdlových
vizuálně se rozrostlo na počet trojnásobný, takže hlášení o přepadu udávalo počet partyzánů
číslem 9 a množství cigaret na 200.000.
K odvozu však toho množství pachatelů a materiálu stačila jediná motorka! Cigarety byly
totiž již několik dní “v horách”.
Německé komando přijelo skutečně během necelé hodiny a dovezení cvičení psi pracovali
opravdu výborně. Přesně našli místo, kde v Koryčánkově stodole pod Palírnou byla motorka
ukryta. Bohudík jim jejich“páníčci” nevěřili.
Akci bylo možno během několika týdnů přesně zopakovat, i když výsledek byl již jen
poloviční. Němci totiž sklad v Kelči úmyslněponechali ve víře, že při opakování akce
pachatele dopadnou. Výsledek však byl opět negativní.
Od třetího pokusu bylo upuštěno, když velitel Kubeša dostal upozornění, že cigarety pro sklad
Kelč byly tajně označeny!
pokračování příště
Vladimír Rolinc

Informace pro členy ČRS MO Kelč :
Výbor MO ČRS Kelč oznamuje držitelům pstruhových povolenek, že termín vrácení
vyplněných sumářů docílených úlovků je stanoven na :
16. 12. 2002 ( pondělí ) od 17,00 do 17,30 hodin v kanceláři místní organizace(Hasičský dům
).

Žádáme všechny držitele pstruhových povolenek, aby využili tohoto termínu. Na privátních
adresách nebudou náležitosti s odevzdáváním sumářů vyřizovány. V tomto termínu je možno
vracet i mimopstruhové povolenky.
Výbor ČRS MO Kelč

Restaurace “U Pajdlů ” Kelč
Restaurace “U Pajdlů ” Kelč
Na Štěpána -čtvrtek 26. prosince –
ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA
od 20,00 hodin
Silvestr !!!
úterý 31. prosince –
SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA
*ve všech prostorách restaurace
*místenka s večeří – 160,- Kč
Pohodový konec roku a šťastný rok 2003
Vám přeje Zdeněk Pajdla

Základní škola informuje
Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
Ve dnech 13. a 14. listopadu se v prostorách Domu kultury ve Vsetíně – Svárov konal již po
několikáté Veletrh vzdělávání, dříve Burza povolání. Celou akci uspořádal Úřad práce ve
Vsetíně, Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně, Zlínský kraj a zaměřil se touto akcí nejen
na širokou veřejnost, ale hlavně na žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiče, neboť ti stojí před
nelehkým rozhodnutím,
totiž jakou školu či učební obor zvolit, aby nalezli po ukončení studia uplatnění na trhu práce
a možnost seberealizace.
Této akce se účastní vždy žáci všech škol okresu, naši deváťáci měli tuto možnost 13.
listopadu. Přímo na veletrhu strávili dvě hodiny, což je dostatečně dlouhá doba na seznámení
s nabídkou jednotlivýchškolských zařízení. Ta tady prezentovala nejen své vzdělávací
možnosti, ale také výsledky práce studentů a učňů, tedy praktické ukázky.
Podle slov našich pedagogů, kteří žáky doprovázeli, byla nabídka bohatá, informací byl
dostatek a žáci i jejich rodiče se dozvěděli opravdu vše důležité.
K informovanosti našich žáků v této oblasti slouží také každoroční pravidelné návštěvy Bc.
Vítězslava Adámka ze vsetínského úřadu práce, který u nás ve škole uspořádal pro deváťáky a

jejich rodiče besedu k volbě studijního oboru a povolání 19. listopadu, dále osobně do
našíškoly přijíždějí výchovní poradci jednotlivých škol, aby poskytli informace o svých
zařízeních a popř. pozvali na tzv. Dny otevřených dveří, kam my jako škola své žáky
pouštíme a uvolňujeme je pro tuto příležitost z vyučování. Nezastupitelnou roli v této oblasti
plní také naše výchovná poradkyně Mgr. Květoslava Václavíková, která zprostředkovává
žákům 9. tříd množství dalších informací, pomáhá jim v rozhodování, při vyplňování a
podávání přihlášek apod.
Žáci mají zatím relativně dost času na rozhodování o tom, kam po základní škole, ale v
žádném případě by neměli tuto záležitost podceňovat ani v souvislosti s časem, ani po stránce
přípravy na přijímací zkoušky či pohovor. Přejme jim, ať se dobře rozhodnou a ať jim vyjde
tato první důležitá životní zkouška.
Jak se chovat ekologicky
Problematika ochrany životního prostředí je už mnoho let velmi aktuální v celé společnosti a
mnohé se v tomto směru už změnilo k lepšímu nejen v celorepublikovém měřítku, ale třeba už
i v naší oblasti (např.zlepšení situace okolo chemičky Deza ve Valašském Meziříčí, kde byly
před několika lety instalovány odsiřovače a velmi brzy se zlepšily výsledky při měření emisí).
Co se týká zplodin vypouštěných do ovzduší námi, tedy školou, to jsme vyřešili již před třemi
lety plynofikací celé budovy, ale jde nám nyní ještě o další věci v této oblasti, a to o práci,
která se bezprostřednědotkne každého žáka, ale i dospělého ve škole. Naše možnosti jsou sice
omezené, především financemi, protože rozjet nějaký projekt znamená mít na něj i peníze, ale
i tak jsme našli způsob, jak se zapojit.
Začali jsme tím nejjednodušším, ale dnes velmi aktuálním, totiž částečným tříděním odpadu.
Rozhodli jsme se, že budeme třídit zatím plasty a papír, kontejnery na školním dvoře již
máme. K tomuto účelu jsme použili velké papírové krabice, které žáci a vyučující výtvarné
výchovy na 2. stupni vkusně pomalovali v hodinách výtvarné výchovy, označili nápisy Plasty
a Papír, rozmístili po škole a všechny poučili, jak s tímto druhem odpadu mají zacházet.
Vzhledem k tomu, že řada našich dětí má už z domova návyk třídit odpad, není to pro ně nic
nového, a proto vše probíhá celkem hladce.
Další aktivitou je pravidelná kontrola a úklid areálu okološkoly, do níž se zapojují buď celé
třídy z 1. stupně, které např. spojí vlastivědnou vycházku s výše uvedeným úklidem, nebo
dvojice žáků z 2. stupně a s nimi např. pan školník. K zavedení této činnosti nás vedlo to
zjištění, že žáci sami nepořádek
okolo školy dělají a bylo by tedy asi dobré a výchovné, aby si po sobě nepořádek uklidili.
Děti, pokud obchází za tímto účelem areál, jsou vybaveny především gumovými pracovními
rukavicemi, odpadkovými koši a speciálními tyčemi s hroty, kterými mohou napichovat
odpadky, aniž by se jich musely dotknout.
Zatím jsme se nesetkali s negativním ohlasem ze strany žákůnebo veřejnosti, spíše naopak,
takže si myslíme, že jsme se nerozhodli špatně a určitě v této činnosti budeme pokračovat.
V hlavách některých z nás se rodí další nápady, ale o těch až snad budou konkrétnější.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Vánoce, Vánoce přicházejí do Mateřské školy v Kelči ….
S prvními prosincovými dny začíná advent a ve třídách mateřské školy se rozsvěcují svíčky
na adventním věnci.
Čekání na Vánoce dětem zkrátí vyrobené adventní kalendáře, ve kterých se ukrývá pro
každého malé překvapení.
Již dlouho dopředu se děti těší na Mikuláše s anděly ačertem, kteří k nám přijdou s nadílkou v
pátek 6. prosince. Ale proto, že v naší školce máme jenom samé hodné děti, čerta k nám
nepustíme, ten bude čekat za dveřmi. Podívat se na něj a sáhnout si na kožich a růžky mohou
jen ti odvážní, kteří budou chtít.
Podmanivou atmosféru Vánoc pomohou vytvořit také různé
ozdoby, které s dětmi společně vyrábíme už od začátku
prosince a zdobíme jimi třídy. Toto období je plné tvůrčího
nadšení a těšení se na Ježíška. Děti připravují dárečky,
učíme se vánoční písničky, básničky, čteme si z knížek,
hrajeme divadla. Z nasušeného ovoce a nasbíraných
přírodnin vyzdobíme stromeček pro zvířátka a ptáčky i na
školní zahradě. Samozřejměnebude chybět ani vánoční
pohádka, kterou 13. prosince zahraje divadelní
společnost“ÚSMĚV” z Chotěboře.
Součástí vánočních příprav bude i pečení a zdobení perníčků a jiného cukroví.
Přijdou za námi také žáci Základní školy v Kelči s vánočním koncertem.
Nejvíce se děti ale těší na středu 18. prosince, kdy se v mateřské škole rozsvítí vánoční
stromeček, pod ním budou dárky a betlém, u kterého si poslechneme a zazpíváme koledy.
Paní učitelky zahrají dětem pohádku “Tři oříšky pro Popelku”.
Odpoledne se všichni sejdeme i s rodiči dětí v nazdobených třídách u slavnostně prostřených
stolů plných ovoce a cukroví, které děti s p.učitelkami samy připraví. Při vůni vanilky a
purpury si zavzpomínáme na staré zvyky, společně si zarecitujeme, zatančíme a zazpíváme.
A úplně nakonec, to už se bude venku stmívat, si popřejemešťastné a spokojené Vánoce,
hodně dárků pod stromečkem a ještě více zdraví.
To vše přejeme i Vám !!!
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Středisko výchovné péče
Rozhovor s vedoucím SVP Kelč panem Bronislavem Ludmilou :

Co nového ve středisku výchovné péče ?
“Práce nám neustále přibývá, neboť jak jistě všichni víme, narůstá stále více problémů s
delikvencí dětí a mládeže. Na základěvýsledků naší práce stoupá zájem rodičů, škol a
sociálních pracovníků zájem o dvouměsíční diagnostický pobyt v našem zařízení. V listopadu
nám jeden otec klienta z jižní Moravy zaslal faxem znění dopisu, který poslal k rukám
ministryně školství JUDr. Petře Buzkové.”
Úryvky z dopisu :
…….na konci roku jsme situaci nezvládali a museli jsme hledat pomoc ve speciálním
zařízení. Ze střediska výchovné péče v Brně nám syna vrátili s tím, že nespolupracuje, prostě
to vzdali…………podařilo se nám spojit se Střediskem výchovné péče v Kelči,….velice nás
překvapilo vstřícné jednání všech pracovníků tohoto zařízení……po návratu syna jsme byli
překvapeni velkým posunem v jeho chování…..Chtěl jsem Vás, paní ministryně,upozornit na
jedno z pracovišť, o kterých byste měla vědět. Pokud budete moci nějakým způsobem
pomoci, bude to pro dobro všech mladých lidí, kteří tímto zařízením projdou….
Odpověď z ministerstva :
…Obsahem Vašeho sdělení jsme byli velmi potěšeni. Střediska výchovné péče patří k
nejmladším speciálním zařízením v naší republice. Jejich rozvoj si vyžádala situace v oblasti
prevence sociálně patologických jevů v naší republice. Jsem rád, že díky kvalitní a obětavé
práci pracovníků Střediska výchovné péče v Kelči se dostalo Vašemu synovi potřebné pomoci
a věřím, stejně jako vy, že toto zlepšení bude trvalé. SVP mají a budou i nadále mít důležitou
úlohu v systému poradenských služeb ve vzdělávání. Toto je také důvod, proč bude
Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy jejich rozvoj podporovat.
PaeDr. Jiří Pilař, ředitel odboru 24 speciálního vzdělávání a instituální výchovy
“Takovýchto podobných dopisů od rodičů, sociálních kurátorů a škol přišla na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy údajněspousta. Ve všech jsme vysoce hodnoceni, což nás
pracovníky střediska těší. Jsem rád, že děláme dobré jméno i městu Kelč, protože naše
klientela zahrnuje děti z celé Moravy
a v řadě případů i z Čech.”
Co vaše sportovní aktivity ? V létě
jste vyhráli putovní pohár ve
sportovních hrách, podařilo se teď
na podzim pohár obhájit ?
“Další kolo celostátních
mezistřediskových sportovních her se
konalo v říjnu v Brně. Samozřejmě,
že se naši kluci zúčastnili. Putovní
pohár jsme nepřivezli zpět, skončili
jsme pouze o jeden bod za vítězem,
kterým se stalo družstvo z Pardubic.
Takže snad příště.”
Blíží se vánoce. Máte pro nás pozvánku na výstavu prací svých klientů ?
“Po úspěšné jarní přehlídce výtvarných prací hranických škol, včetnězákladní umělecké
školy, kde jsme se poprvé prezentovali jako hosté, jsme na základě ohlasů návštěvníků této
výstavy byli galerií M+M – paní Musilovou opět přizváni podílet se našimi díly na výstavě
výtvarných prací s vánoční tématikou. Vernisáž výstavy se konala 22. listopadu a potrvá až do

19. prosince.2002. ”( Galerie M+M v Hranicích, vedle vlak. nádraží Hranice-Město, u
Lesnické školy. )
“Dovoluji si využít této příležitosti, abych poděkoval za vstřícnost, pochopení a spolupráci
panu starostovi ing. Stanislavu Pitrunovi, zastupitelstvu města i pracovníkům městského
úřadu.
Za všechny pracovníky jim a všem občanům města Kelčpřeji klidné svátky vánoční,
strávené v nejbližším kruhu rodiny a přátel, hodně zdraví, štěstí a optimismu ( kterého nám
zatím v našem žití stále ubývá.)”
Děkuji za rozhovor. M.S.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Macháčová Milada Kelč
Pajdla Ladislav Kelč
Slimáček Josef Kelč
65 let
Mašlaňová Stanislava Kelč
Grecová Františka Kelč
Ševčíková Anna Němetice
70 let
Hegar František Kelč
81 let
Srkalová Anežka Kelč
Narození

Veronika Vlčková Kelč
Martin Matyska Kelč
Tomáš Fábík Kelč
Tereza Sváčková Kelč
Úmrtí

Perutka Otakar 80 let Kelč
Kubíková Josefa 92 let Kelč
Pavelka Antonín 57 let Kelč

