ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči
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Úvod
Končí období, ve kterém pracovalo zastupitelstvo zvolené v minulých komunálních volbách v
listopadu 1998. Toto zastupitelstvo pracovalo ve složení:
Ing. Stanislav Pitrun - starosta
Lubomír Pavelka - místopředseda
Ing. Karel David - člen rady města
Lenka Mořkovská - členka rady města
Arnošt Orel - člen rady města
Ing. Tomáš Perutka - předseda kontrolního výkonu
Ing. Vlastimil Orel - předseda finančního výkonu
Josef Jukl - předseda stavební komise
Marie Masaříková - předsedkyně sociální komise
Mgr. Roman Blaha - předseda školské a kulturní komise
Stanislav Hlavica - člen zastupitelstva
Roman Večeřa - člen zastupitelstva
František Porazil - člen zastupitelstva
Ludmila Miškaříková - členka zastupitelstva
V místních částech pracoval osadní výbory, kterým předsedali:
v Babicích Josef Tomášek
v Komárovicích Ludmila Miškaříková
ve Lhotě Vladimír Hrstka
v Němeticích Ing. Zdeněk Novosad
Všechny tyto volební orgány pracovaly tak, aby maximálně naplnily své volební programy a
přispěly k rozvoji Kelče. Rád bych zrekapituloval, co všechno se povedlo v uplynulém
volebním období udělat.
Největším úkolem byla plynofikace Kelče a místních částí. Celá tato akce byla dovedena do
konce, i když velmi zatížila městský rozpočet.
Celkové náklady činily:
Kelč 20,0 mil. Kč
Babice a Lhota 3,2 mil. Kč
Komárovice 2,2 mil. Kč
Němetice 3,3 mil. Kč
Dále se vybudovaly propojovací plynovody do Kunovic přes Lhotu a do Skaličky s odbočkou
Zámrsky, Němetice. Tyto plynovody byly investovány společně všemi zainteresovanými
obcemi.
Po dokončení plošné plynofikace byly plynofikovány kotelny Základní školy, kulturního
domu, radnice, zdravotního střediska, hasičského domu, Obecního domu v Komárovicích a
Němeticích.
V Babicích bylo v obecním domě zavedeno elektrické topení.
Celkové náklady byly 4,5 mil. Kč.

Další velkou investicí byla rekonstrukce Základní školy v Kelči. Byly vyměněny stropy nad
prvním poschodím, které byly v havarijním stavu a hrozily zřícením. Při této akce se také
zrekonstruovaly elektrorozvody a podlahy. V posledních letech byla zařízena a vybavena
počítačová učebna.
Cena těchto prací činila : 2,6 mil. Kč
Dále se v ZŠ kompletně zrekonstruovala sociální zařízení, včetně stropů, nosných konstrukcí,
topení a elektroinstalace.
Náklady byly: 3 mil. Kč
Provedla se také rekonstrukce suterénu v kulturním domě našatny pro sportovce, bylo
postaveno víceúčelové hřiště u kulturního domu, opraveno hřiště v Němeticích, upraveno
výletiště v Komárovicích.
Náklady na tyto úpravy byly celkově 1,650. 000 Kč.
Důležité byly také úpravy místních komunikací, a to na Starém Městě, v Blanické ulici, cesta
k Valše, komunikace pod Palírňou, Kulichov, komunikace v Němeticích a Komárovicích.
Celkové náklady jsou: 4,6 mil. Kč
V rámci údržby krajiny byl vyčištěn a opraven rybník Valcha, a to ve spolupráci s rybářským
svazem.
Náklady celkem : 450 000 Kč.
To jsou největší akce v uplynulém volebním období. Musím vám připomenout také věci, které
byly ukončeny ve spolupráci se spolky a sdruženími hlavně v místních částech.
V Němeticích vypomáhali občané při opravě hřiště a jeho údržbě.
V Babicích je nutné poděkovat hlavně hasičům za budování hasičského cvičiště a opravy
hasičského domu. Tyto akce se provedly s minimálními náklady ze strany obce.
Ve Lhotě si občané opravili hřiště, v Komárovicích se podíleli při opravách výletiště a údržbě
středu obce.
Bylo nutné také udržovat veřejná prostranství, zeleň, okolí kulturního domu a park.
V parku se podařily rozsáhlé úpravy, a to jak odstraněním suchých stromů,náletové zeleně a
prořezáním starých porostů, tak výsadbou nových stromů a keřů. Letošní kelečský jarmark,
který už má určitou tradici, se proto mohl konat v pěkném prostředí kelečského parku.
Samozřejmě není možné vyjmenovat všechny aktivity, které v obci existují a které naše
zastupitelstvo podporovalo. Vybral jsem jenom stručný přehled pro ilustraci naší práce v
uplynulém období.
Dovolte mi, abych za tuto poctivou práci poděkoval jak členům zastupitelstva města, tak
výborům zastupitelstva a komisím rady, ale také zaměstnancům městského úřadu a hlavně
všem občanům, kteří svojí aktivitou a prací přispěli k rozvoji našeho města.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 44.zasedání Rady města Kelče dne 02. 10. 2002


Rada byla seznámena s žádostí MUDr. Jaroslava Grégra a MUDr. Evy Dobešové o pronájem
nebytových prostor – gynekologické ambulance v domě čp.31 v Kelči a schvaluje pronájem
těchto prostor MUDr.Evě Dobešové , bytem Janáčkova 592,Valašské Meziříčí s účinností od































02.10.2002 na dobu neurčitou. Nájemní podmínky a výši nájemného za m2 stanoví MěÚ Kelč
stejně jako ostatním praktickým lékařům.
Rada schvaluje změny nájemních smluv k nebytovým prostorům v domě čp. 31 v Kelči s
nájemníky MUDr.Vladanem Šoborou a MUDr. Janou Sehnalovou týkající se pronájmu
místnosti zubního rentgenu s účinností od 01.10.2002 . Dodatky k nájemním smlouvám
vyhotoví MěÚ Kelč.
Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Kelč ve školním roce 2001/2002
předloženou ředitelem školy p.Romanem Blahou.
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Kelč ve školním roce 2001/2002
předloženou ředitelkou školy paní Svatavou Dohnalovou.
Rada bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Kelč paní Svatavy Dohnalové o navýšení rozpočtu
mateřské školy v roce 2002 o 70 000,-Kč. Žádost postupuje finančnímu výboru k přípravě
návrhu na úpravu rozpočtu r.2002 , který bude předložen zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí návrhy honebních společenstev Police-Vrchovce a Doubrava Kladeruby
– Němetice na členství Města Kelč v těchto honebních společenstvech včetně stanovení
konkrétního zástupce města.
Návrhy postupuje k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 o vydání Řádu
veřejného pohřebiště ( Hřbitovní řád) v Kelči. Návrh vyhlášky postupuje k projednání
zastupitelstvu.
Rada schvaluje Mgr. Jitce Brumovské dočasné přerušení pronájmu místnosti v domě čp. 13 v
Kelči, a to od září 2002 do doby provedení stavebních úprav uvedených prostor.
Rada bere na vědomí žádost MUDr. Stanislava Kurejka o vydání souhlasu k provedení úprav
ve vytápění pronajatých prostor v domě čp. 31 v Kelči včetně instalace měření odebraného
tepla. Rada pověřuje starostu jednáním s firmou , která tyto úpravy navrhuje a o těchto
jednáních průběžně informovat.
Rada byla seznámena s žádostí Římskokatolické farnosti Kelč o finanční popřípadě materiální
pomoc na vybudování veřejných záchodů v areálu farního kostela sv.Petra a Pavla v Kelči. Pro
další jednání rada požaduje doplnit žádost o finanční rozvahu této stavby.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku 1 500,-Kč na činnost osadního výboru v Babicích v roce
2002 .
Rada projednala požadavek p.Rady a paní Barošové o obnovení veřejného osvětlení v ulici
Záhumení , které bylo přerušeno při demolici RD čp.438. Rada pověřuje starostu zajištěním
této akce.
Rada bere na vědomí žádost zástupců místní části Němetice o finanční příspěvek ( cca 60
000,-Kč) na rekonstrukci zvonícího zařízení a pořízení věžních hodin na kapli v Němeticích.
Požadavek bude předložen při sestavování rozpočtu na rok 2003.
Rada bere na vědomí žádost p.Libora Štěpána , Kelč čp.512 o změnu územního plánu města
Kelč , týkající se využití pozemku p.č. 277 v k.ú.Kelč – Staré město pro rodinnou zástavbu a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu obecních pozemků parc.č. 272/7 – zahrady o výměře 11
063m2 a parc.č. 273 – orná půda o výměře 792m2 oba v k.ú. Kelč – Nové město.
Rada v souvislosti s termínem ukončení smlouvy o pronájmu skládky odpadů v Kelči s firmou
SPRESO s.r.o. Kralice na Hané ukládá městskému úřadu jednat o předání skládky, jejím další
využití a přípravě rekultivace.
Rada schvaluje odměnu kronikáře Mgr.Ludmile Ocelíkové za vedení městské kroniky v letech
1994 – 1997.
Rada projednala návrh firmy JOGA VALAŠSKO s.r.o. na změnu četnosti svozu komunálního
odpadu v Kelči. Záležitost postupuje k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s čerpáním schváleného příspěvku na dopravné mládežnickým oddílům
kopané TJ Kelč v letošním roce a záležitost postupuje finančnímu výboru k jednání o úpravě
rozpočtu r.2002 .




Rada schvaluje úpravu poplatku za krátkodobé pronájmy malé tělocvičny v ZŠ Kelč na částku
50,-Kč za hodinu s účinností od října 2002 .
Rada bere na vědomí požadavky ředitelů ZŠ a MŠ Kelč na doplnění a změny příspěvků na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů ZŠ a MŠ včetně družiny , klubů a zájmových
kroužků ,které jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 22 / 1999 a ukládá městskému
úřadu připravit návrh nové vyhlášky.

Oznámení o vypnutí elektrického proudu
!!! POZOR !!!
SME OSTRAVA oznamují občanům, že ve čtvrtek 7.
listopadu 2002 bude
v celé Kelči, Komárovicích, Němeticích a Babicích
od 6,30 do 17,30 vypnut elektrický proud.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva
města K e l č
Starosta města K e l č , podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí
a o změně některých zákonů o z n a m u j e :
1. Volby do zastupitelstva města Kelč se uskuteční :

v pátek dne 01.11.2002 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 02.11.2002 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb







ve volebním okrsku č. 1 Kelč – obřadní síň MěÚ Kelč pro voliče bydlící v Kelči čp.1 – 400
ve volebním okrsku č. 2 Kelč – zasedací místnost MěÚ Kelč pro voliče bydlící v Kelči čp. 401 a
více
ve volebním okrsku č. 3 Němetice – zasedací síň obecního domu v Němeticích pro voliče
bydlící v Němeticích
ve volebním okrsku č. 4 Komárovice – zasedací síň obecního domu v Komárovicích pro voliče
bydlící v Komárovicích
ve volebním okrsku č. 5 Lhota u Kelče – zasedací síň obecního domu ve Lhotě u Kelče pro
voliče bydlící ve Lhotě u Kelče
ve volebním okrsku č. 6 Babice – zasedací síň obecního domu v Babicích pro voliče bydlící v
Babicích

1. Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky , ( platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince , průkazem o povolení k pobytu).

2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků , jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Kelči dne 14. 10. 2002 Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Historie
Záhorská kronika - Prosinec 1932
Antonín Svěrák
O Fryčajkách
Dá se s určitostí předpokládati, že sedláci darmo za rolníky nerobotili, že byli nějak
odškodňováni, ale během času se na odměnu asi zapomnělo.
Jest přirozeno, že robotníci dbali toho, aby nikdo ze své povinnosti se nevymykal, neboť by
tak ostatním roboty přibylo. A našel se jeden takový měšťan. Jmenoval se Karel Tomáš
Schön, byl několikrát purkmistrem mladším i starším, tedy jistě bystrá hlava. Patřil mu dům
číslo 23.
Roku 1748 učinil frajmark čili záměnu za dům číslo 6. Tento dům má zvláštní osudy a děje se
o něm zmínka již roku 1429 (viz časopis Matice moravské z roku 1912 i obecní kroniku).
Patříval zdejšímu farářovi a kdo v tom domě býval, byl svobodný jako farář sám, tedy prost
veškerých břemen.
To asi věděl Schön a proto, když se do nového domu nastěhoval, neměl se nikterak k tomu,
aby buď sám nebo s pomocí najatého sedláka robotu odbýval. Když však k jeho domu přibylo
kus role – U buků - , tlačili na něho rolníci, aby konal svou povinnost jako ostatní. Z toho
vznikl spor, který se vlekl přes 15 let.
Dle dobrozdání městské rady ze dne 30. května 1760, kteráž se opírala o neznámé dnes
usnesení této korporace ze dne 8. února 1707 k o u p i l prý Tomáš Schön zmíněnou roli – U
buků – i s břemenem, že bude jako ostatní rolníci obstarávati fůry pro panství, a vrchnost také
v tom smyslu rozhodla roku 1773, ač připouští, že věc není právnicky úplně jasna a musí se
vyčkati rozhodnutí vyšší instance. A spor trval dále.
Roku 1769 se Schön přiženil na dům číslo 11 a téhož roku pustil dům číslo 6 manželi své
dcery z prvního manželství řezníkovi Janu Fryčajovi.
V kupu o tento dům mimo jiné se praví : Co se dotýče pak role- U buků – nad stavem
komárovským ležící, na kteroužto obligáti viktuálních fůr natahovati se chtějí, - poněvadž ten
proces až dosavád v nejmilostivějším rozsudku p-t- knížete pána stojí, - držitel nynější, jak
milostivá resoluce vypadne, dle toho říditi se bude.

Nastoupil tedy nový majitel Jan Fryčaj, ale spor pokračoval dále a roku 1775 odvolávají se
zase rolníci, tentokrát ke krajskému soudu, v podání svém však již netvrdí, že Schön roli
koupil, nýbrž že mu byla přidělena, on ji však přijmouti nechtěl.
Fryčaj nějaký čas roli obdělával, ale nerobotoval a roku 1774 nechal vše ležeti ladem.
Vrchnost naléhala na obě strany (Fryčaje a rolníky), aby se smířili a vyvarovali se zbytečných
procesů a mrhání peněz. Vrchnostenský vrchní úředník docela navrhl krajskému soudu, aby
odstraněn byl tehdejší městský písař, jenž prý stále strany do sporů štve (bylo mu asi známo
privilegium s domem číslo 6 související).
Strany uposlechly. Fryčaj o roli valně nestál, vzdal se jí ve prospěch ostatních, aby za něj
robotu vykonávali a od té doby zbývajících 27 rolníků dělí se o výtěžek.
Nebyl to tedy, jak se všeobecně myslí, kněz Tomáš Fryčaj, jenžzmíněnou roli rolníkům
daroval, nýbrž otec jeho Jan Fryčaj a ten ji jen tak beze všeho nedaroval, nýbrž se jí vzdal za
náhradu, aby nemusel robotovat, neboť jen za tím účelem byla počátkem 18. století
purkmistry a radou k tomuto číslu přidělena. Tomášovi bylo ten čas sotva 17 let, nemohl tedy
ještě dělat presenty.
Zbývá ještě rozřešiti otázku, komu vlastně zmíněný pozemek zvaný dříve – U buků – nyní –
Fryčajky – původně patřil. Že byl purkmistry a radou k číslu 6 přidělen, jest jisto, že té doby
byl to pozemek obecní, ale jak k němu obec přišla?
A tu si vzpomínám, co je psáno v závěti biskupa Bruna z roku 1267 : … Nařizujeme, aby byly
obnoveny a postaveny tři včelíny : jeden ve Svitavách, jeden v Kelči a jeden v Mohelnici a
aby jak včelíny tak i včely v lesích na těchto místech byly pod péčí a dozorem kanovníka
olomouckého, který svým časem tam bude … .Chceme taktéž, aby zmíněný kanovník za svou
práci měl dva lány s platy a desátky … .
Nejsou snad Fryčajky zbytkem oněch dvou lánů, o nichž nevíme, co se s nimi v následujících
stoletích stalo ? Možné to je. Listinou z roku 1429 (viz časopis Mat. moravské 1912) jest
prokázáno, že fara kelecká byla údělem kanovníků olomouckých, tj. faráři kelečtí byli
zároveň kanovníky a jako takoví brali ještě také užitky ze zmíněných dvou lánů. A skutečně
dle téže listiny poznáváme, že před dobou husitskou měla fara tolik pozemků jako nějaké
zemanství. - Čteme dále v oné listině, že biskup Petr daroval faráři keleckému dům v městě,
proti čemuž se měšťané bránili nejen proto, že ten, kdo v domě býval, byl svobodný jako farář
sám, ale i proto, že takový byl vlastně špiclem faráře a biskupa, jak listina sama dosvědčuje.
Aby si je usmířil, odtrhl biskup, maje k tomu jako patron tu moc, od bohaté fary kus role a
daroval ji měšťanům.
Že tato role – U buků – (Fryčajky) byla původně majetkem farským, tomu částečně
nasvědčuje i okolnost, že leží v samém sousedství farského luhu.
Tak tedy po mém soudu přišli měšťané k roli – U buků . A teď přišla na ně robota. 27
měšťanů buďto přímo robotovalo, anebo najalo si a nějakým způsobem odškodnilo
předměstské sedláky, aby za ně robotu vykonávali. Dům číslo 6 jako majetek farský byl
roboty prost. Když však přešel do rukou světských, jest nasnadě, že ostatní měšťané či jejich
zástupci naléhali na to, aby i nový majitel buď sám nebo najatým sedlákem robotu vykonával.

Aby ho odškodnili, přidělili mu obecní roli a třeba že se tomu bránil, nutili ho i soudně, aby
taktéž robotoval, čemuž se vyhnul přepustiv roli ostatním sedlákům.
Když roku 1848 roboty byly zrušeny, přestali sedláci přirozeněrobotovat, ale roli si ponechali
v užívání, jak o tom svědčí vpředu uvedený protokol, ač právem měla role připadnouti zpět
měšťanům. Tuto právní chybu lze vysvětliti jedině tím, že se dávno zapomnělo, z jakých
příčin byla rolníkům v užívání dána.
Ze všeho vysvítá, že historie Fryčajek je hodně stará a pořádně zašmodrchaná.
Dokončení. Milada Davidová

Omluva
Vážení čtenáři !
V minulém čísle Zpravodaje došlo k chybněuvedenému názvu závěru článku od pana
Otakara Tvrdoně. Správné znění názvučlánku je “ O kelečském skautování.” První část
článku byla uvedena v červnovém čísle, pokračování v prázdninovém a závěr v říjnovém
čísle. K omylu došlo při konečných úpravách před tiskem a bohužel tato chyba unikla naší
pozornosti. Všem čtenářům, ale hlavně autorovi tohoto článku, se velice omlouvám.
Martina Schybolová

Kultura
E. Pospíšilová – L. Veteška

KLEOPATRA
Režie – Jana Konvičná.
…krásná, vzdělaná, statečná i rozmarná, oplývající
neobyčejnými diplomatickými schopnostmi – to je
vládkyněEgypta žijící po boku svých velkých
Římanů Julia Caesara a Marka Antonia.
Divadelní hra ochotnického divadelního souboru
Hrachovec zachycuježivot Kleopatry po smrti Julia
Caesara. V ději se prolíná život královny Kleopatry,
její vláda, velká láska k Antoniovi a palácové intriky
se životem prostého egyptského lidu.
V roli Kleopatry uvidíte Dagmar Kladošovou a Antonia hraje Jiří Částečka.
Hru uvedeme v neděli 17. listopadu 2002 v 15,00 hodin
v kulturním domě v Kelči.
Vstupné : 50,- Kč, děti : 20,- Kč.

POZVÁNKA
pro všechny důchodce na přátelské posezení,
které se koná ve čtvrtek 21. listopadu v 17,00 hodin ve
velkém sále Hasičského domu v Kelči. Občerstvení,
hudba, zábava …zajištěno !
Přijďte s dobrou náladou a strávíte příjemné chvilky mezi
svými spoluobčany
Co se chystá v Kelči na prosinec ?
sobota 7. prosince 2002 – Mikulášská nadílka - v 17,00
hodin na náměstí v Kelči.
POZOR ZMĚNA !!!
Mikulášské balíčky budou dětem od 0 do 15 let vydávány
po odevzdání žetonů, které si mohou rodiče dětí
vyzvednout na Městském úřadě v Kelči. Žetony se budou
vydávat v pondělí a ve středu
od 2. prosince 2002.
Balíček se tak dostane spravedlivě na každé dítě a snad se
zamezí tlačenicím kolem andělů a čertů, kteří byli v
minulých letech téměř umačkáni, a ty nejmenší děti budou
mít více prostoru pro komunikaci s Mikulášem.
Přijďte, Mikuláš už se chystá a těší se na všechny děti.

neděle 8. prosince – místní příznivci hraného divadla uvedou pohádku.
Začátek ve 14,00 hodin, vstupné dobrovolné.
středa 11. prosince 2002 – Zájezd na Vánoční koncert Dům kultury Vsetín.
Účinkují :
Marta Kubišová – zpěv
Petr Malásek – klavír
Jaroslav Svěcený – housle
Bližší informace o ceně zájezdu a hodině odjezdu
autobusu budete včas informováni.

Přihlášky přijímá pí. Schybolová Martina – MěÚ Kelč.
V našem kulturním doměv prosinci :
sobota 14. prosince – Fleret – rocková kapela
čtvrtek 26. prosince – Štěpánská zábava

Kino
Program kina Kelč na měsíc listopad 2002
Neděle 3. listopadu v 18 hodin - ROK ĎÁBLA
Když vydržíte mlčet, uslyšíte melodie lidí kolem sebe. Jarek Nohavica, Karel Plíhal a skupina
Čechomor v novém českém filmu režiséra Petra Zelenky a jeho přátel. Vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 6. listopadu v 19,30 hodin - ČESKÁ SPOJKA
Terorismus opět vystrkuje atomové drápky a Antony Hopkins s Chrisem Rockem mu je v
Praze budou muset přistřihnout. Americký film s českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 10. listopadu v 18 hodin - SPIDER MAN
Pavouci nejsou vždycky jen chlupatí a nepříjemní. Občas vypadají také jako pohledný
teenager. Americký film podle comicsové předlohy s českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 13. listopadu v 19,30 hodin - NA KŘÍDLECH VÁŽKY
Poselství lásky ze světa mrtvých. Americký film s Kevinem Costnerem v hlavní roli, s
českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 17. listopadu v 18 hodin - MUŽI V ČERNÉM II
Jedna z nejúspěšnějších komedií se dočkala pokračování. Agenti Jay a Kay mají tentokrát co
dělat s intergalaktickou válkou. Americká akční sci-fi komedie s českými titulky, vstupné 30 a
32 Kč.
Středa 20. listopadu v 19,30 hodin - ÚKRYT
Jodie Foster v nesprávné chvíli na nesprávném místě. Ochrání ji tajná bezpečnostní místnost
před lupiči, kteří chtějí něco, co je ukryto právě v ní. Americký thriller s českými titulky,
vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 24. listopadu v 18 hodin - PŘÍŠERKY, s.r.o.
Walt Disney a Pixar uvádějí nenovější počítačem animovaný film tvůrcůobou Příběhů hraček
a Života brouka. Americký animovaný film v českém znění, vstupné 22 a 24 Kč.
Středa 27. listopadu v 19,30 hodin - BABÍ LÉTO
Tragikomický příběh mladého pětasedmdesátníka, který se odmítá smířit s údělem
rezignujícího stáří. Český film o přátelství, lásce a neumírání s Vlastimilem Brodským a
Stellou Zázvorkovou v hlavních rolích, dále hrají Stanislav Zindulka, Ondřej Vetchý, Simona
Stašová a další. Vstupné 30 a 32 kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
Čtvrtek 12. 9. 2002
Mladší přípravka, Morkovice - Kelč 1 : 5 (0 : 4)
Hráči měli po celé utkání výraznou převahu. Branky: A Hrdlička 1, Pivovarčík 2, J. Hlavica
1, Valaska 1
Starší přípravka, Morkovice – Kelč 2 : 4 (1 : 0)
Doslova probdělý 1. poločas ze strany našich hráčů znamenal zasloužené vedení domácích.
Po domluvě mezi poločasy hráči vběhli na hřiště jako uragán. Nastříleli soupeři během 15
min. 4 branky. Domácí v závěru pouze korigovali výsledek. Branky: R. Mácha 1, J.
Tsiligkaridis 2, vlastí po střele T. Hlavici.
Sobota 14. 9. 2002
Mladší žáci, Holešov – Kelč 3 : 0
Starší žáci, Holešov – Kelč 0 : 0
Muži, Provodov – Kelč 4 : 1
Neděle 15. 9. 2002
Mladší přípravka, FC Vsetín – Kelč 1 : 5 (0 : 2)
Bojové utkání, které naši hráči dovedli k jasnému vítězství. V dresu Kelče podal výborný
výkon Adam Hrdlička. Branky: A Hrdlička 3, Valaska 1, Pivovarčík 1.
Starší přípravka, FC Vsetín – Kelč 3 : 2 (2 : 1)
Velmi vyrovnané utkání, kterému by slušela remíza. Ale pro nebyl domácí rozhodčí (domácí
trenér), který nařídil proti nám pokutový kop podle pravidel malé kopané, která už nějaký ten
rok neplatí. Samozřejmě domácí nabídnutou šancí nepohrdli. I pře závěrečný tlak se nám
vyrovnat nepodařilo. Branky: R. Mácha, D. Vlček
Dorost, Hrachovec – Kelč 0 : 7
Muži, Valašská Polanka “B” – Kelč “B” 2 : 4
Sobota 21. 9. 2002
Mladší žáci, Kelč – Lužkovice 11 : 0
Starší žáci, Kelč – Lužkovice 2 : 2
Dorost, Kelč – Vidče 1 : 3
Neděle 22. 9. 2002

Mladší přípravka, Kelč – Kroměříž 9 : 3 (6 : 1)
Domácí hráči po dobrém výkonu jasně zvítězili, Branky: Hrdlička 3, Pivovarčík 3, J. Hlavica
2. Lasovský 1
Starší přípravka, Kelč – Kroměříž 0 : 1 (0 : 1)
Opět vyrovnaný zápas s velice silným soupeřem zvučného jména. O osudu a výsledku
rozhodla vydařená akce hostů. I přes množství šancí na obou stranách, brankáři obou celků
vynikajícími výkony další branky nepustili.
Muži, Kelč “B” – Ústí 2 : 3
Muži, Kelč – Štípa 1 : 1 (0 : 0)
Již tři kola čekají diváci na vítězství. Nedočkali se ani tentokrát. Přitom to byl odevzdaný
soupeř. První poločas se hosté dostali je párkrát přes polovinu. Naši hráči se dostali jen po
šestnáctku. Když už vystřelili, tak vedle brány. Druhý poločas byl obrazem toho prvního. Vše
podstatné se odehrálo v posledních minutách. Nejprve byl faul na Pepu Srkalu v pokutovém
území. Penalta. Míč si postavil na značku Jirka Škařupa. A proměnil. O tom, že tři body
nezůstanou doma, rozhodla poslední minuta. Ojedinělý útok hostí. Střela, brankář Orava míč
vyráží. Nešťastně k hostujícímu hráči a ten vyrovnává. Je to již druhé utkání, co naši hráči
dostávají v posledních minutách branku.
Sobota 28. 9. 2002
Dorost, Hutisko Solanec – Kelč 4 : 3
Neděle 29. 9. 2002
Mladší přípravka, 1. Valašský FC – Kelč 6 : 2 (3 : 2)
Kvalitní utkání z obou stran. O výhře domácích rozhodl větší důraz a individuální chyby
našich hráčů. Branky: Pivovarčík 2.
Mladší žáci, Podlesí – Kelč 1 : 0
Starší žáci, Podlesí – Kelč 4 : 3
Muži, Kelč “B” – Jarcová 1 : 2
Muži, Kelč – Všetuly 5 : 0 (4 : 0)
Konečně zase padaly branky do soupeřovy sítě. Utkání se hrálo za krásného počasí, To jako
by blahodárně působilo na naše hráče. A podali kvalitní výkon. První poločas byl jasně v režii
našich. To potvrdili i brankově. První branku vstřelil Libor Novák. Druhou branku přidal z
pokutového kopu, který byl nařízen rozhodčím po faulu v pokutovém území, Jirka Škařupa. O
třetí zápis se postaral Jarek Machač. A to s pomocí teče hostujícího hráče. Svou druhou
branku vstřílí Jirka Škařupa po samostatné akci. Touto brankou byl završen brankový příděl
prvního poločasu. Ve druhém poločase se trefil pouze Tomáš Kocián. I když brankových
příležitostí bylo ještě dost. Je vidět, že pokud hráči chtějí, jde to. Pak jsou spokojeni i diváci.
Sobota 5. 10. 2002
Mladší žáci, Kelč – Kroměříž 0 : 0

Starší žáci, Kelč – Kroměříž 4 : 1
Dorost, Kelč – Hošťálková 4 : 0
Neděle 6. 10. 2002
Mladší přípravka, Kelč – Holešov 3 : 0 (2 : 0)
Nejlepší výkon podzimu u domácích hráčů. Branky: A. Hrdlička 1, Valaska 1, Dobeš 1
Starší přípravka, Kelč – Holešov 1 : 0
Muži, Růžďka – Kelč “B” 5 : 4
Muži, Břest – Kelč 0 : 2
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2002 – 2003.
Výsledky 3. – 5. kola :
Kelč - Val. Mez. “D” 10 : 2 1635 : 1451 2
Kelč - Lipník “C” 10 : 2 1725 :1634 2
N. Jičín “B” - Kelč 4 : 8 1552 : 1603 2
Tabulka po 5. kole :
1. Hranice „B“

5 5 0 0

1587 50:10

10

2. Vsetín „C“

5 4 0 1

1611 40:20

8

3. Kelč

5 4 0 1

1639 39:21

8

4. Lipník „B“

5 3 1 1

1528 36:24

7

5. Bílovec „B“

5 2 1 2

1535 30:30

5

6. Frenštát „B“

5 2 1 2

1555 29:31

5

7. Lipník „C“

5 2 0 3

1584 32:28

4

8. Sedlnice „B“

5 2 0 3

1501 27:33

4

9. N. Jičín „B“

5 2 0 3

1473 26:34

4

10. Val. Mez. „C“

5 2 0 3

1461 26:34

4

11. Zubří

4 2 0 2

1532 24:24

4

12. Bílovec „C“

4 1 1 2

1547 20:28

3

13. Sedlnice „C“

5 1 0 4

1487 20:40

2

14. Val. Mez. „D“

5 0 0 5

1527 9:51

0

V letošním roce se poprvé účastní oblastního přeboru naši dorostenci. Popřejme jim proto
hodně snahy a sportovního štěstí.

Výsledky 1. – 2. kola :
Kelč - Přerov 2 : 6 1095 : 1103 0
Ostrava -Michálkovice - Kelč 2 : 6 959 : 1026 2
J. Gassmann

CLAY VOLÁ EVA.
Příspěvek k 60. výročí vzniku této odbojové skupiny.
Pod krycím názvem Clay volá Eva operovala v Kelči a jejím nejbližším okolí v letech 1942 až
1945 malá - asi třináctičlenná členná skupina, napojená přímo na azylovou vládu v Londýně.
Pod velitelem štáb. strážmistrem L. Kubešou zapsala se její činnost k světlým stránkám
novodobých dějin města Kelče. Po loňském úmrtí Vladimíra Jukla zůstali jsme se Zdenkem
Pajdlou a Vaškem Urbancem, co poslední žijící příslušníci, kteří mohou vydat svědectví…..
Kdo však očekává v těchto vzpomínkách dlouhý a podrobný výčet činů postihujících
německé okupanty, bude asi zklamán. Přesto, že skupina byla na tehdejší poměry mimořádně
dobře vyzbrojena, upustil její velitel Kubeša od laciných efektních akcí, po kterých zákonně
vždy následovala tvrdá německá odveta, postihující většinou nevinné lidi. Nahradil je akcemi,
které okupanty postihly mnohem citelněji bez možnosti adresné odvety.
I - “Bezpečné” město Kelč
Největším úspěchem skupiny bylo navázání spojení s dvoučlennou německou posádkou, která
byla dosazena na kelečskou četnickou stanici v Kelči s cílem eliminovat vliv partyzánských
oddílů,působících v Hostýnských horách. Vzájemná spolupráce se osvědčila a ochránila
město Kelč od následků, které by město v opačném případěpostihly. Jako v odpadkovém koši
mizela různá udání a úmyslně zkreslená hlášení o situaci mátly německé velení!
Uvedu příklad: Několik dní před přepadením německé hlídky u Dol. Těšic, které skupině
vyneslo dva “samopaly”, podala tato německá posádka mylnou zprávu o pohybu dvou zběhů
z armády v okolí Kelče. Přepad se proto obešel bez represálií..
Úzkou spoluprací s tříčlenným kladerubským komandem (K. Haša, Ant. Kopřiva, Karel
Bartoněk) bylo možno přímo v Kelči zasáhnout proti ojedinělým pokusům o kolaboraci s
Němci, aniž by hrozilo následné prozrazení odbojové skupiny.
Kelč se tak postupně stala nejbezpečnějším místem v Protektorátu pro každého, koho stíhalo
gestapo.
Sám jsem se o tom přesvědčil:
V době založení této skupiny jsem pracoval na německém velkostatku v Brtnici u Jihlavy. Po
svém nástupu jsem brzy zjistil, že v revíru mám dva podzemní bunkry, do nichž se uchýlili
místní utečenci z nasazení v Říši, kde tehdy začínaly ničivé kobercové nálety na německá
města. Právě zásluhou českých lesáků se podařilo jejích utajení a zásobování. A to až do
chvíle, kdy do prostoru byli shozeni dva parašutisté“Jirka a Jarka”. Velmi lehce z těchto
mladých lidí utvořili partyzánský oddíl. Podařilo se jim vyhodit do vzduchu železniční most u
Beranova a několik dalších efektních sabotáží. Němci zpozorněli, nasadili mezi ně svého

konfidenta a jednoho dne udeřili. O zatýkání byl jsem však naštěstí informován svými přáteli
ještě při práci v lese a mohl se dát na útěk! Naivně jsem však podcenil německou důkladnost a
zamířil jsem na nádraží v Okříškách, kde však již hlídalo gestapo. Zachránila mne náhoda.
Zastavilo u mne auto s vysokými německými důstojníky, kteří směřovali do Brna, ale kteří
zásluhou úmyslně poměněných silničních směrovek zabloudili. Nabídl jsem se jim jako
navigátor a v této “elitní”společnosti jsem naprosto hladce projel všemi třemi uzávěrkami.
Nikdo se totiž neodvážil tak vysoké “šarže”kontrolovat.
Po následné složité anabázi svého útěku jsem nakonec získal spolehlivý bezpečný azyl u
bratrů mého spolužáka v Žeravicích u Kyjova. Odtud se mi podařilo navázat spojení s rodiči v
Kelči a ti mně okamžitěvyzvali k návratu domů. Doslovně: “do bezpečné Kelče”.
Vracel jsem se nákladním autem, vozícím mouku. Až do Všechovic probíhalo vše
“normálně”. Skoro jsem se dusil pod hromadou prázdných pytlů. Za Všechovicemi však auto
zastavilo a posádka vozu mne pozvala do kabiny auta a přes mé protesty mne za bílého dne
bez jakýchkoliv bezpečnostních konspiračních opatření vysadila na kelečském náměstí téměř
pod okny četnické stanice!
Pochopil jsem, že pojem “bezpečná Kelč” nebyl pouze frází! Tím okamžikem pro mně
skončila úloha psance. Jen nevím, zda tehdejší obyvatelé města si toto privilegované
postavení svého rodiště plně uvědomovali a věděli, komu za to vděčí…
Pokračování příště. Vladimír Rolinc

POMOC
V září tohoto roku navštívila paní M. Kuchařová z Kelče spolu s pracovníky ostravské
Charity sv. Alexandra bývalou Podkarpatskou Rus (nyní Ukrajinu). O této cestě nám
napsala článek.
Na jaře letošního roku jsem zareagovala na výzvu Charity sv. Alexandra v Ostravě –
Vítkovicích, která tady u nás, v České republice zprostředkovává na dálku adopci dětí z
chudých a sociálně slabých rodin na Ukrajině. Stala jsem se tedy jedním z mnoha rodičů, kteří
svoje dítěpodporují finančně na dálku.
Ve dnech 12. – 14. září uskutečnila tato charita cestu do vesnic Usť - Čorna, Německá Mokrá,
Lopuchov a Dubovoje v zakarpatské oblasti. Tyto vesnice leží v údolí řeky Teresvy, která
před 4 lety způsobila rozsáhlé povodně a nadále sužuje krajinu malými povodněmi dvakrát v
roce a tím umocňuje ještě více bídu tohoto kraje. Většina rodin má průměrný měsíční příjem
kolem jednoho tisíce českých korun, což stačí např. na 12 bochníkůtamního chleba.
Na místě jsme se mohli přesvědčit, že naše pomoc není v žádném případě zneužívána a peníze
opravdu putují k těm dětem, na něž tady čeští rodiče přispívají.
Děti nám připravily pěkný program – zpívaly ukrajinské písněa zahrála nám i místní
chlapecká dechovka. Rodiče a příbuzní dětí vřele děkovali všem za to, co pro ně lidé z Česka
dělají. Pro nás však byl největší odměnou pohled na štěstím rozzářené dětské tváře.
Měli jsme možnost navštívit i rodinu dvanáctiletého Vasila Pylypce, který onemocněl dětskou
mozkovou obrnou a triparézou, protože nebyl nikdy preventivně očkován. Toto onemocnění

silně omezilo jeho pohyb. Chlapec nutněpotřebuje speciální ortopedickou operaci na zpevnění
páteře. Cena tohoto zákrokučiní 6 000 amerických dolarů. V případě neuskutečnění této
operace má Vasil jen malou naději na přežití.
Obracím se proto touto cestou na každého, kdo by se chtěl a mohl podílet jakoukoliv finanční
částkou na záchraně života ukrajinského chlapce, nebo si na dálku adoptovat některé z dětí,
nechť se informuje u paní Evy Chudějové - Charita sv. Alexandra, středisko humanitární
pomoci, Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava – Vítkovice, tel.: 596 617 778, 777 609 022.
Děkuji všem realizátorům projektu Adopce na dálku, zejména slovenskému misionáři na
Ukrajině, otci Petru Krenickému, paní Evě Chudějové, realizátorce celého projektu a panu
Gejzovi Machalovi, pracovníku ostravské charity, za jejich obětavou práci ve prospěch
ukrajinských dětí i za to, že mi umožnili setkat se s devítiletou Viktorií, která je prvním
dítětem, jež poznalo svéhočeského adoptivního rodiče.
M. Kuchařová, Kelč
P.S.: Žáci a učitelé naší školy nezůstali vůči Vasilovi lhostejní a pomohli 6.500 ,- korunami k
uskutečnění jeho operace.
A. Schillingová, ZŠ Kelč

Základní škola informuje
Divadelní rok
Na počátku letošního školního roku jsme se rozhodli, že se vrátíme a vlastně tak znovu
oživíme tzv. divadelní tradici u nás ve škole. Mnozí z žáků Základní školy v Kelči si jistě
ještě vzpomenou na divadelní zájezdy do Nového Jičína, Ostravy, Olomouce nebo bývalého
Gottwaldova (dnešního Zlína). Konaly se pravidelně několikrát do roka a kdo měl zájem,
mohl vychutnat atmosféru živého divadelního představení. Ne že bychom v posledních letech
na divadelní umění zanevřeli, ale scházela jistá pravidelnost a systém, vše bylo ponecháno
spíše zájmům individuálním.
Letos jsme ale zareagovali na nabídku Městského divadla ve Zlíně,která nám umožňuje
následující: 4x do roka (2x v 1. pololetí a 2x ve 2. pololetí) mohou zájemci z řad žáků
navštívit divadelní představení ve výše jmenovaném divadle, přičemž výhodná je jak
programová nabídka, tak cena za vstupenku na jednotlivá představení (40,- Kč). Představení
jsou určena mladším i starším dětem a ti, kteří se přihlásili, již vědí, na jaké představení
pojedou a co je čeká. Máme vytvořeny celkem tři divadelní skupiny, jedna je z 1. stupně (49
dětí) a dvě z druhého (46 + 22 dětí), přičemž jedna skupina bude jezdit s dětmi ze Základní
školy v Loučce. Zájezdy probíhají v odpoledních hodinách a děti na nich doprovází někteří
vyučující. Věříme, že všichni zúčastnění budou spokojení a že se celá akce setká s kladným
ohlasem a my tak přispějeme k rozvoji kulturního povědomí našich žáků.


Poznámka: v případě, že onemocní přihlášený žák, může místo něj jet např. rodič někoho z
účastníků divadelního zájezdu. Byla by totiž škoda, kdyby vstupenka propadla. Vstupy jsou
totiž placeny předem a nelze je odhlašovat. S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Zdeňku
Havranovou, která celou akci zajišťuje.

Z akcí, které proběhly v měsíci říjnu











Přelom září/říjen: ukončen kurz v základní znalostní úrovni “Z” v rámci projektu P I –
Informační gramotnost (absolvovalo 12 pedagogických pracovníků, zakončeno závěrečným
testem).
Zahájena činnost kroužků keramiky, výtvarných činností, sborového zpěvu, hravé angličtiny.
2. říjen: výchovný koncert pěveckého sboru z Hranic na Moravě s ukázkami různých
hudebních a písňových žánrů, určeno pro žáky 1. – 6. ročníku.
9. říjen: divadelní představení Jak je důležité mít Filipa - Městské divadlo Zlín pro žáky 7.A a B
10. říjen: zájezd 28 žáků z 2. stupně na veletrh Invex 2002 do Brna.
15.říjen: beseda žáků 9. tříd s výchovným poradcem SOU v Rožnově p. Radhoštěm Mgr.
Trefilem o možnostech studia na tomto učilišti.
16. říjen: okrskové kolo halové kopané, kategorie IV. starší žáci – 8. a 9. třída , umístění: 2.
místo
18. říjen: zájezd 1. a 2. tříd na divadelní představení Povídání o pejskovi a kočičce do
Městského divadla ve Zlíně.
25.říjen: Den civilní ochrany – aktuální téma rozpracované pro potřeby základní školy (jedná
se o další část z rozsáhlého tématu Ochrana člověka za mimořádných situací, páteční téma se
týkalo havárií s únikem nebezpečných látek, takže žáci se dozvěděli základní informace o
nebezpečných látkách – druhy nebezpečných látek a jejich vlastnosti, o důsledcích takové
havárie, o chování jedince za této situace, o poskytnutí první pomoci apod., pro názornost
posloužily instruktážní videokazety, praktické ukázky poskytnutí první pomoci ).

Při této příležitosti byla uskutečněna cvičná evakuace.
Pavla Čučková,zástupkyně ředitele školy
Vím, co chci
Rádi bychom Vás seznámili s projektem, do něhož se naše škola v letošní školní roce
přihlásila. Jedná se o projekt s názvem “Vím co chci” a je určen zejména pro nezletilé a
mladistvé jedince ve věku od 14 až do 18 let, kteří jsou vystaveni stresu dnešního světa a
odmítají životní styl orientovaný především na majetek , peníze a na spotřebu.V důsledku
toho mohou být frustrovaní, většinou nedisponují dovednostmi, které by je chránily před
sebedestruktivním chováním.Toto vše vede ke ztrátě identity jedince, k jeho únikům od
reality. Odtud bývá zpravidla jen krůček ke zneužívání drog, k násilí ačasto ke kriminalitě.
Cílem projektu je ukázat dětem a mládeži cestu, jak dosáhnout toho, aby byli ve svém životě
úspěšní, spokojení a šťastní, ,jak zvyšovat jejich odolnost vůči působení negativně
patologických jevů ve společnosti. Obsahem projektu je vést děti ke zdravému způsobu života
a posilovat jejich sociální kompetence, jejich sebevědomí, umění ovládat své emoce apod.
Projekt na škole bude realizován v 11 setkáních s dětmi v průběhu měsíců září - prosinec
2002, a to ve dvou třídách naší školy- 8.B a 9.A . Všech 43 dětí, které se projektu zúčastní,
bude bezplatně vybaveno pracovním sešitem, který budou během projektu využívat a
pracovat s ním veškole i doma. Vedoucí učitelé projektu (pro 8.B – Rostislav Nepustil, pro
9.A –Petr Zátopek) poskytnou všem rodičům, kteří budou mít zájem ,bližší a podrobnější
informace o celém projektu.
Mgr. R. Nepustil,metodik školní prevence

Společenská kronika
Listopad 2002
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Matysková Marie Kelč
Radová Marie Kelč
Havranová Emílie Komárovice
65 let
Libosvárová Irena Kelč
70 let
Skýpalová Vlasta Lhota
Janošková Věra Kelč
Ševčík František Němetice
75 let
Kunovský Josef Němetice
81 let
Srkala Vladimír Kelč
82 let
Vykopalová Vojtěška Kelč
Strnadlová Marie Babice
Jiříček Jan Kelč
Mašlaňová Marie Kelč
83 let
Jiříček František Kelč
Narození

Karin Slavíková Komárovice

