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Úvod
Před více než deseti lety vyhlásilo ministerstvo kultury střed Kelče jako památkovou zónu.
Pro nás všechny je to ocenění starobylosti a zachovalosti historického jádra našeho města, ale
zároveň nás to všechny zavazuje k ochraně, obnově a vylepšování tohoto historického
dědictví. Přes stálý nedostatek prostředků stát poskytuje výpomoc při ochraněpamátek z
programu regenerace památkových zón a rezervací. Kelč se tohoto programu účastní a snaží
se získat maximální množství prostředků.
V uplynulých letech byl z těchto peněz rekonstruován kostel Sv. Kateřiny, jedna z nejstarších
kelečských staveb. V současné době jsou práce na něm pozastaveny. Dále byla opravována
budova zdravotního střediska. Nejprve bylo nutné odstranit zemní vlhkost, která stavbu
ohrožovala, potom je opravována fasáda. Další akcí, která je součástí programu regenerace
památkové zóny, je oprava Radnice. Také na tuto akci přispěl stát finančními prostředky.
Tímto způsobem byla opravena střecha radnice a v současné době je opravována fasáda. Jak u
zdravotního střediska, tak u budovy Radnice jde o velmi rozsáhlou práci, náročnou také na
kvalifikaci provádějící firmy. Fasády obou budov jsou bohatě zdobené a jejich styl je nutné
zachovat. Proto současným pracím předcházel stavební průzkum a zdokumentování
stávajícího stavu.
Musíme konstatovat, že firma, která práce provádí, se svých závazků zhosťuje velmi dobře a
její práce je kvalitní. Za krátký čas bude odstraněno lešení a náměstí bude opět ozdobeno
novými barevnými fasádami historických budov.
Trochu nás ovšem všechny mrzí dva domy, v rohu náměstí u zámku ( stará pošta a sousední
dům, kde je dnes papírnictví a drogerie ). Majitelé těchto domů nejsou schopni tyto domy ani
v řádném stavu udržovat, ani nejsou ochotni tyto domy za slušnou cenu prodat zájemcům,
kteří by byli schopni domy zrenovovat a využít.
Věřím, že i tyto problémy se dořeší a kelečské náměstí získá zase pěknější vzhled.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Usnesení z 43. zasedání Rady města Kelče ze dne 26. 8.
2002






Rada projednala návrh na poskytnutí finanční pomoci z rozpočtu města Kelče obcím
postiženým povodní roku 2002 . Návrh postupuje k rozhodnutí zastupitelstvu s tím, že
doporučuje poskytnout finanční příspěvek konkrétní obci převodem na její účet.
Rada v souvislosti s přípravou dalších stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domků
ukládá městskému úřadu zajistit projektovou dokumentaci potřebných inženýrských sítí.
Finanční potřebu na tuto akci uplatnit při přípravě rozpočtu na rok 2003.
Rada byla seznámena s žádostí ředitele ZŠ Kelč o obnovení pracovního místa asistentky pro
tělesně postižené žáky ve školním roce 2002 – 2003 a doporučuje městskému úřadu jednat s
úřadem práce o možnosti zřízení místa veřejně prospěšné práce.

Svoz tříděného odpadu do konce roku 2002

4. října 2002 - PLASTY
1. listopadu 2002 - SKLO
22. listopadu 2002 - PAPÍR
28. prosince 2002 - PLASTY

Běh Terryho Foxe
V sobotu 14. září se v Kelči uskutečnil už třetí Běh Terryho Foxe.
Odkazu mladého Kanaďana (který navzdory těžké nemoci a krutému osudu se rozhodl běžet
dlouhý maratón ) zařadit do svého života aktivní pohyb jako prevenci proti chorobám, se v
Kelči rozhodlo 120 lidí. Dobrovolná sbírka určená na výzkum rakoviny činila 7. 399,- Kč.
Všem zúčastněným touto cestou děkuji za podporu myšlenky Terryho Foxe a především za
darovaný finanční obnos.
Pro srovnání uvádím i čísla z minulých ročníků :
Rok 2000 175 účastníků 12.932,20 Kč
Rok 2001 130 účastníků 7.520,- Kč
Rok 2002 120 účastníků 7. 399,- Kč
Po doběhnutí do cíle, který byl letos v příjemném prostředí parku, čekal na účastníky, ale i na
ostatní, sportovní program. Všichni si tak mohli vyzkoušet jízdu na laně, ringo trať, kroket,
chůzi na chůdách, hod na cíl, lanového pavouka a boj s palicí. Asi nejvíc se všem líbil závod
na šestimístné koloběžce, kterou pro tento účel poskytl Zdeněk Hradil se svými kamarády.
Škoda, že na závod sólových koloběžek se přihlásilo málo dětí, ale i tak se sportovní
odpoledne vydařilo.
A jak dopadl podvečer na Strážném? Několik desítek
lidí nebo přesněji dětí a mládeže si připomnělo
historii nálezu Kelečského pokladu. Zřejmě střední a
starší generaci už tato událost nic neříká a nepovažuje
ji za důležitou. Škoda, protože v novodobé historii
užKelč tolik významných událostí nemá. Nicméně
těch pár lidí, kteří s námi k pomníku došli, byli
svědky zapálení velké vatry a mohli si na vedlejším
menším ohníčku opéct špekáček.
Doufám, že se všem zúčastněným takto prožitý
sobotní večer líbil.
Pro zájemce o trochu více informací o Kelečském pokladu a následných událostí, které se s
nálezem pojily, jsou na Městském úřadě v Kelči k nahlédnutí fotografie, dokumenty, různé
dopisy a jiné cennosti, jenž předal místní knihovně pan Foltán.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci sobotního
odpoledne, především členům turistického oddílu Myšáci Kelč, zaměstnancům MěÚ, panu
Josefu Pitrunovi a paní Anně Schilingové.
M.S.

Historie
Záhorská kronika - Prosinec 1932
Ant. Svěrák
O Fryčajkách
Hned od počátku mého příchodu do Kelče před 46 lety zajímala mne otázka, jaký jest původ
tak zvaných Fryčajek. Je to role ve výměře téměř 13 měřic, o jejíž výnos se dělí 27 podílníků.
V ústním podání udržuje se pověst, že tuto roli daroval rolníkům kněz a spisovatel Tomáš
Fryčaj, narozený v Kelči roku 1759.
Zprávě této jsem z různých důvodů plně nedůvěřoval, ale neměl jsem protidůvodů, až
minulého roku dostalo se mi do rukou několik listin, z kterých dá se původ Fryčajek aspoň v
hlavních rysech odvoditi.
První listina jest protokol, jenž zní :
Protokol
Sepsaný dne 22. listopadu 1884 za příčinou místního vyhledávání, ediktem c. k. okresního
soudu v Hranicích ze dne 6. listopadu 1884čís. 11007 ustanoveného ku zakládání nových
pozemkových knih pro místní obec Kelč.
Přítomni :
c.k. okresní soudní Dr. Franz Kraus,
přísežný zapisovatel Wilhelm Lovak,
důvěrníci a zároveň soudní znalci :
Mikolášek Franz
Strnadel Tomáš,
Podílník Haša Tomáš co správce jmění keleckých rolníků.
Podle § 10. nařízení vykonávajícího ze dne 10. července 1874 byla tato držebnost na jméno :
Kelečtí občané v katastru zapsána, dle připravených zápisů I. II. strana 145. a dle kopie mapy
jemu k nahlédnutí předložené parcela za parcelou oznámena. Na to se prohlašuje :
Správnost a úplnost poukázaného majetku se uznává.
Práva a břemena neohlašuje.

Tyto parcele netvoří až posud zvláštní knihovní těleso. Tyto polnosti stojí od nepamětných
časů v nerušeném držení a užívání počasných majetníků následujících selských usedlostí
města Kelče:
Číslo 7.,13.,30., 37., 46., 52., 53., 60., 71., 109., 114., 177., 178., 184., 186., 195., 196., 199.,
203., 229., 237., 238., 246., 248., 250., 254., 68.
Toto vlastnictví užívají majetníci jmenovaných čísel rovným dílem tím způsobem, že se čistý
výnos z nich mezi nimi rozdělí.Žádám co správce toho jmění, aby se v nové 9. knize na
zvláštní vložku do vlastnictví majetníků udaných čísel základem dodržení let právních připsalo
a aby se dále při každé usedlosti v archu držebnosti poznačilo, že s tou usedlostí 27. díl
majetku těchto polností spojen jest.
Skončeno a podepsáno :
Kraus m.p. Haša Tomáš m.p.
Lowak m.p. Strnadel m.p.
Frant. Mikolášek m.p.
Jak došlo k Fryčajkám
Počátkem 18. století uvalila vrchnost na Kelč nebývalé břemeno,že totiž město mělo
poskytovati vrchnosti ročně 44 čtyřspřežných potravních fůr a 44 pěších robot do Kroměříže
nebo do Olomouce.
Obec samozřejmě se bránila poukazujíc na své starodávné výsady, v nichž o něčem
podobném není zmínky, ale marně. Byly z toho dlouhé tahanice a věc dostala se až před
guberniální soud v Brně, ale i ten dal za pravdu vrchnosti dne 10. dubna 1756. Středověké
pěstní právo zvítězilo.
Z listiny ze dne 1. března 1775 se dovídáme, že tyto roboty obstarávalo prvotně 28 rolníků,
tedy právě tolik, kolik bylo tehdy hroboměšťanů čili domovních čísel na náměstí. I se
zámkem bylo a je dosud 32 čísel, odpadá zámek, radnice a 2 domy při bývalé vrchní bráně,
kde se vybíralo panské mýto, z těch domů se jistě nerobotovalo, takže zbylo na robotu 28
čísel.
Je tedy více než pravděpodobno, že ono břemeno, doléhalo jen na bedra hruboměšťanů asi
proto, že měli na druhé straně jisté výhody, například pivovar. A poněvadž neměli všichni
koní, neboť to byli většinou řemeslníci, nebo měli jen kravské potahy, nezbývalo ostatním
jiného než na robotu si najímati. Z čísel, které berou dosud výtěžek z Fryčajek, jsou dnes jen
dvě na náměstí (číslo 7. a 10.), dříve bývala tři (číslo 30). Tam tedy byli koně a hospodáři
mohli si robotu odbýti, ostatní museli si najímati rolníky na předměstí, kteří se na to dáti
chtěli. Poněvadž pak roboty byly pravidelné, věc se postupem času ustálila a robota zůstala na
určitých číslech.
Pokračování příště.
Milada Davidová

Z pamětní knihy Sokola v Kelči - závěr

Ke skautským počinům patřilo také uspořádání táboráku v Sadu Vojtěcha Jasného. Jinou
záležitostí zase byla účast skupiny kelečských skautů na vítání prezidenta Dr. Edwarda
Beneše při jeho návštěvěv Hranicích dne 17. července 1946. Při jeho příjezdu i odjezdu stála
skupina blízko radnice a vytvářela s ostatními účastníky slavnostní špalír. Jelo se tehdy na
kolech, do Hranic to šlo velmi dobře, zpátky se kola musela do obce Ústí po les Lišky do
kopce většinou tlačit.
Karel Dohnal byl jedním z vedoucích mladších členů Junáka– Vlčat. Vzpomíná, že Vlčata
měla nástupový pokřik: “Bum, bum, ratata, kelečská jsme Vlčata!” Jednou s nimi pořádali
výlet autobusem do Kunovic, pak vlakem do Bystřice pod Hostýnem a následoval pěší výstup
na Sv. Hostýn. Po prohlídce celého areálu pokračoval výlet na kopec Chlum u Bílavska. Tu u
zřícenin hradu se organizovaly různé hry a opékaly se vuřty. Vrátili se vlakem do Kunovic a
pak opět pěšky do Kelče. I když únava z náročného dne zanechala na všech stopy, ty
nezakryly všeobecnou spokojenost z pěkné akce.
V polovině srpna roku 1947 se konalo světové Jamboree ve Francii. Před tím byl velký
celostátní sraz českého Junáka v Teplicích nad Bečvou. Vzhledem k tomu, že to bylo blízko,
rozhodli se kelečští skauti, že se rovněž zúčastní. Protože se sraz konal formou velkého
dvoudenního stanového tábora, vypůjčili si ze mlýna velkou vozovou plachtu a jako chudí
příbuzní se mezi vzornými stany většinou i s podsadami postavili jednoduché áčko. Při
slavnostní přehlídce stáli Ota Vítek, Jenda Strnadel, Jenda Valla, Karel Dohnal a Olin Hubík
vzorně vyrovnáni před tímto přístřeškem. To přinutilo nejvyšší vedení Junáka, že se tato
delegace zastavila právě před nimi. Náčelník Junáka
Dr. Rudolf Plajner po prohlídce pečlivě uklizeného interiéru stanu přednesl ke Kelečákům
krátký proslov, ve kterém pochválil pořádek a zdůraznil,že není důležité vybavení, ale
správné konání a nadšení, a že myšlenky skautingu lze uplatňovat i jednoduchými prostředky.
Pak všem podal ruku a krátce promluvil s Olinem Hubíkem, který byl tělesně postižený a
velmi malý a stál na konci řady. Toto setkání zapůsobilo na kelečské Junáky
nezapomenutelným dojmem.
S výjimkou této akce se v průběhu druhé poloviny roku 1947 činnost organizace Junák příliš
nerozvíjela. Asi 10 členů Junáka bylo zároveň dorostenci Sokola, kteří se v této době
zúčastňovali intenzivního nácviku Sokola na XI. slet v Praze. Ten se měl konat v polovině
příštího roku. A navíc zde byla celá řada dalších zájmů. Junák tedy začal stagnovat.
A pak přišel rok 1948. Ihned po politických událostech v únoru začala být vyvíjena snaha o
sjednocení tělovýchovy a sportu a jednotlivé samostatné organizace byly potlačovány.
Skautům byla přičítána účast na údajné přípravě státního převratu v květnu 1948 spolu s
armádou a Sokolstvem. Začaly nekonečné tahanice o existenci skautské organizace, v září
1948 bylo ukončeno vydávání časopisů Junák a Vpřed. V dalším období pokračoval boj o
podřízení skautů Československému svazu mládeže. Činnost celé organizace se zastavila,
organizace se rozpadala a 1. 1. 1951 byl Junák rozpuštěn. To však nemělo vliv na kelečský
oddíl, který ukončil své působení již koncem roku 1947 po dvou letech své existence.
Ota Tvrdoň

Kulturní dům Kelč

pátek 4. října v 19,00 hodin – v kulturním domě v Kelči
LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ –
hudebně zábavný pořad umělecké agentury Miroslavy
Rennerové z Ostravy, ve kterém vystoupí sólisté opery a
operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě
a členové orchestru Slezského divadla v Opavě.

Připravujeme :
V neděli 17. listopadu 2002 v 15,00 hodin uvede ochotnický divadelní soubor
Hrachovec V KD v Kelči divadelní hru KLEOPATRA. Režie – Jana
Konvičná.

Kino
Program kina Kelč na měsíc říjen 2002
Středa 2. října v 19,30 hodin - PAVOUČÍ TEROR
Jako by nestačili normální pavouci. Tihle byli navíc vystaveni účinkům chemikálie, takže
zmutovali do obřích rozměrů. Americká akční hororová komedie s českými titulky, vstupné
30 a 32 Kč.
Neděle 6. října v 18 hodin - STROJ ČASU
Jednou z veličin, kterou bychom rádi ovládli, je čas. Zvlášť, kdyžjde o tragédii, které by šlo
návratem do budoucnosti předejít. Guy Pearce adaptace klasického románu V.G. Wllse putuje
po proudu času. Americký scifi film s českými titulky, vstupné 32 a 34 Kč.
Středa 9. října v 19,30 hodin - VZOREC PRO VRAŽDU
Dva ambiciózní studenti spáchali mimořádnou vraždu : jejich jediným motivem bylo dokázat,
že na to mají a že jsou dostatečně rafinovaní, aby jejich zločin byl dokonalý. Americký krimi
film s českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 13. října v 18 hodin - SCOODY DOO
Populární kreslený seriál, vyprávějící příběh čtyř přátel a jednoho psa, získal filmovou
podobu. Samozřejmě Scoody Doa čeká rozluštění záhady strašidelného ostrova. Americký
hraný film s českými titulky, vstupné 32a 34 Kč.
Středa 16. října v 19,30 hodin - KÓD NAVAJO
Poslechnout rozkaz, nebo srdce ? Hongkongský mistr John Woo vysílá Nicolase Cage a
Adama Beache do krvavého pekla v Pacifiku. Podaří se zachránit indiánský kód ? Americké
válečné drama s českými titulky, vstupné 32 a 34 Kč.

Neděle 20. října v 18 hodin - BLADE II
Wesley Snipes opět radí, jak jednat s těmi, kteří vám pijí krev. Volné pokračování úspěšného
amerického thrilleru s českými titulky, vstupné 32 a 34 Kč.
Středa 23. října v 19,30 hodin - JMENUJI SE SAMM
Samm. Neznáte mě ? Poznáte mě v americkém filmu s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 27. října v 18 hodin - ČISTÁ DUŠE
John Forbes Nash byl ocejchován diagnózou paranoidní schizofrenie a jak už to bývá, jeho
další visačkou je genialita. Režiser Ron Howard natočil drama vyjímečného muže, který hledá
své místo mezi lidmi. Americký film s českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 30. října v 19,30 hodin - 40 DNŮ A 40 NOCÍ
Jsou ještě na světě mladíci, jako třeba webový designér Matt, kteří dobrovolně podstupují
celibát. Problém nastává, když jim uprostřed půstu zkříží cestu děvče. Americká sexy
komedie s českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Kopaná
V přestávce mezi jarními a podzimními zápasy se stala významná a pro naše mužstvo
mužů nemilá událost. a to, že byli přeřazeni z “A” skupiny do “B” skupiny. Co to pro
nás znamená ? Pro diváky, ale i pro hráče zcela neznámá mužstva. Pak i ten fakt, že
Neděle 11. 8. 2002
Muži, Kelč – Hvozdná ( 2 : 3 ).
Již toto úvodní utkání ukázalo, že v “B” skupině nebudou lehcí soupeři. Úvod utkání vyšel
lépe našim hráčům. To se trefil Tomáš Kocián. Z vedení se hráči ani diváci dlouho
neradovali. Po rozehrání ze středového kruhu založil soupeř útok, z něhož vyrovnal. Poté
vstřelili soupeři ještědvě branky. A pak zcela ovládli hru. Pro naše hráče to byla rána.
Jiskřičku naděje vykřesal Tonda Zbrožek, když hlavou snížil nepříznivý stav. Ve druhém
poločase si soupeř hlídal vedení. Naši hráči se snažili alespoň vyrovnat, ale nepodařilo se jim
to. I když těsně před koncem utkání měl šanci Tonda Zbrožek, ale vystřelil vedle branky.
Úvodní utkání ukázalo, že máme slabou obranu. Všechny branky soupeř vstřelil po jejích
chybách.
Sobota 17. 8. 2002
Mladší žáci, Kelč – Štítná 2 : 2
Starší žáci, Kelč – Štítná 6 : 3
Neděle 18. 8. 2002
Muži, Žeranovice – Kelč 3 : 4 ( 3 : 2).
Kdo to utkání neviděl, neuvěří. Domácí se díky lepšímu skóre jen tak tak zachránili v
minulém ročníku. Přesto to však byli oni, kdo udával tempo v prvním poločase. Běžela 26.
minuta a my prohrávali 3 : 0 !!! Podepsali se na tom hlavně hráči z obrany. Do konce
poločasu snížili nepříznivý stav TomášKocián a Martin Pastrnek. Druhý poločas jsme začali

lépe my. Podařilo se srovnat skóre. O to se přičinil Michal Hlavica. Potom hra upadla opět do
podprůměru. O tom,že si body odvezeme, rozhodl v 86. minutě Tomáš Kocián. Pokud lze
hodnotit výkon našich hráčů v tomto utkání, pak jedním slovem - ostuda.
Sobota 24. 8. 2002
Mladší hráči, Vlachovice – Kelč 2 : 5
Starší žáci, Vlachovice – Kelč 3 : 2
Dorost, Kelč – Krhová “B” 0 : 0
Neděle 25. 8. 2002
Muži, Kelč “B” – Hošťálková 3 : 2
Muži Kelč – Mrlínek 6 : 0.
Hra našich hráčů je jako aprílové počasí. Jednou výkon mizerný a podruhé kvalitní. Je fakt, že
hostující hráči dali našim dost prostoru. Také za to pykali. Úvod poločasu vyšel našim
hráčům. Po křídle utekl Tomáš Kocián a přihrál Pepovi Srkalovi a ten otevřel skóre. A pak to
šlo ráz na ráz. Na 2 : 0 zvyšuje Radek Abrman. Další branku přidává Marcel Abrman . Skóre
mohlo být vyšší, kdyby brankář Orava proměnil pokutový kop. Nestalo se. Ve druhém
poločase si naši s chutí zahráli fotbal. A také zastříleli. A tak nezbylo hostujícímu brankáři nic
jiného, než ještě třikrát lovit míč ze své brány. Bylo to po střelách Tomáše Kociána, Radka
Abrmana a Marcela Abrmana. Hosté měli možnost vstřelit branku z pokutového kopu.
Brankář Orava míč bravurně chytil. Byl to kvalitní fotbal a takový se divákům musel líbit.
Středa 28. 8. 2002
Mladší žáci, Malenovice – Kelč 1 : 5
Starší žáci ,Malenovice – Kelč 1 : 5
Sobota 31. 8. 2002
Mladší přípravka, Hulín – Kelč 3 : 2 ( 2 : 1 ).
Oboustranně vyrovnané utkání. Branky za Kelč: Valaska a Ryška.
Starší přípravka, Hulín – Kelč 4 : 0. ( 1 : 0 ).
Na našich hráčích byla vidět menší sehranost. Z té pak pramenily chyby při rohových kopech.
Z těchto standardních situací vstřelili domácí tři branky. V závěru už jen zpečetili své
vítězství na 4 : 0.
Mladší žáci, Kelč – Karlovice, Karolinka 3 . 3
Starší žáci, Kelč – Karlovice, Karolinka 4 : 1
Dorost, Jablůnka – Kelč 3 : 1.
Muži, Příluky – Kelč 1 : 2 ( 0 : 2).
Štěstí stálo při našich hráčích . Domácí vtrhli do utkání jako draci. Vytvořili si šance, ale
mušku měli vychýlenou. V době tohoto tlaku se naskytly našim hráčům dvě šance. Ty
dokázal využít Tomáš Srkala. To domácími otřáslo. Druhý poločas začali lépe domácí. Po
rohovém kopu se jim podařilo snížit. Jejich tlak narůstal. Ovšem bez brankového efektu.
Doufejme, že štěstí, které stálo tentokrát na naší straně, nás v dalších utkáních neopustí.

Neděle 1. 9. 2002
Muži, Velká Lhota – Kelč “B” – 1 : 0
Sobota 7. 9. 2002
Dorost, Kelč – Horní Bečva 4 : 2
Neděle 8. 9. 2002
Mladší přípravka, Kelč – Chropyně 5 : 2 ( 3 : 1 ).
Branky : A. Hrdlička 2x, Pivovarčík 2x, Valaska 1x.
Starší přípravka, Kelč – Chropyně 3 : 1 ( 2 . 0 ).
Úplně jiná hra. Balón běhal mezi hráči tak, jak by měl. Z toho pramenil tlak našeho mužstva.
Konečně přišly i branky. Střelci branek po příhrách P. Máchy a P. Marečka – T. Foukal 2x, V.
Doležal 1x.
( Trenéři a hráči přípravky děkují panu Bělockému za sehnání finančních prostředků, a to
od firem KUNST Hranice a DEZA Val. Meziříčí, na jejich vybavení. )
Mladší žáci, Napajedla – Kelč 2 : 9
Starší žáci ,Napajedla – Kelč 4 : 0.
Muži, Kelč “B” – Hrachovec “B” 2 : 1.
Muži, Kelč – Lukov 0 : 1.
Štěstěna se tentokrát otočila k našim hráčům zády. Dala jim vypít kalich hořkosti až do dna.
Úvod utkání zahájili dobře. Zatlačili soupeře před jeho bránu. Byla z toho pouze jedna šance.
To když hlavičkoval Marcel Abrman mimo branku. Jinak dál, než po šestnáctku soupeře, se
nedostali. Druhý poločas bylo pokračováním toho prvního. Jen jedna změna by se našla. A
tím byla pěkná střela Pepy Srkaly. Brankář hostí ji vytáhl nad břevno. To bylo z naší strany
vše. Naopak přišel trest. Po rohovém kopu vstřelili hosté branku. Do konce utkání zbývaly
pouhé čtyři minuty. Bez výraznější střelby na bránu soupeře se vyhrávat nedá. Je jen škoda,
že si s takovým soupeřem nedovedou hráči poradit a porazit jej. Jen aby nám v konečném
účtování opět nechyběly body.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2002 – 2003.
Výsledky 1. – 2. kola :
TJ Kelč - Zubří 8 : 4 1651:1612 2
Frenštát “B” - TJ Kelč 9 : 3 1669:1644 0
J. Gassmann

Ohlédnutí za XII. skautským táborem

Tak se rok a den sešel a stejně jako loni byl pro určen pro XII. skautský tábor termín 11. – 21.
8. 2002. Netábořili jsme daleko : Držková –Hutě je vzdálená asi 26 km od Kelče.
Počasí nám moc nepřálo, do pátku bylo zataženo a každý den se přehnala nad táborem
přeháňka. Od soboty se na nás konečně usmálo sluníčko, i když přeháňka byla každý den.
Počasí nás neodradilo od bohatě připraveného programu : módní přehlídka z novinového
papíru, výroba dřevěných obrázků s ubrouskovou dekorací, xylofony z bezového proutí,
rámečky z lepenky, hry v lese, výprava na Rusavu, kde nás zvláště zaujala rusavská keramika,
Člověče, nezlob se– figurky byly živé bytosti, noční hra Aladinova lampa, která měla
pokračování, Slet čarodějnic, Svojsíkův závod, Slavnostní skautský slib – 3 skautů, 3 skautek,
1 světlušky, mše svatá pod večerním nebem, za kterou děkujeme otci Piotrovi, návštěva ZOO
v Lešné, Sportovní den, koupání na Rusavě. Legrace a zábavy bylo dost, těšíme se na příští
tábor.
Nejuživanější výroky letošního tábora : “…někdo mi potáhl…”, “…to hraničí s …”,
“…trotl…”.
Novinkou našeho tábora bylo vydávání táborového časopisu DRŽHUŤÁK, vyšlo pět ručně
psaných čísel v nákladu do deseti výtisků.Redakce pracovala i po nocích, aby čísla časopisu
byla aktuální.
Kolik se nás vlastně tábora zúčastnilo ? : 24 dětí a 7 vedoucích. Již po dvanácté náčelníkem
tábora byl bratr Laďa Žalmánek –úctyhodný výkon.
Letošní stravování zajistil Peca a Laďa ze Zlína. Dopravu tam i zpět p. Gerla a firma Akord.
Děkujeme všem rodičům za potravinové a finanční dary.
Hanka Stromšíková

Základní škola informuje
Aktuální informace ze základní školy na počátku nového školního roku
Dne 2.9. byl zahájen nový školní rok. Do naší základní školy nastoupilo 25 prvňáčků, kteří se
letos budou vyučovat pouze v jedné třídě.Ostatní ročníky jsou zastoupeny dvěma třídami,
výjimku tvoří ročník devátý, v němž máme třídy A,B a C. Celkový počet žáků je 388 ( loni:
407), na prvním stupni je to 170 dětí a na 2. stupni 218.
Snížil se i počet pedagogických pracovníků, a to o dva oproti loňskému školnímu roku.
Pedagogický sbor nyní tvoří 26 pedagogických pracovníkůvčetně ředitele školy, jeho zástupce
a dvou vychovatelek školní družiny.
Organizace školního roku se řídí Souborem pedagogicko –organizačních informací pro
základní školy, které vydává MŠMT pro příslušnýškolní rok, a organizace vyučování se řídí
pokyny ředitele školy. I v letošním roce je časový rozvrh přestávek uzpůsoben tak, aby naši
žáci včas stihli odjezdy a příjezdy autobusů, ale i přes tato opatření (naší škole byla udělena v
tomto směru výjimka MŠMT) se nedaří uspokojit všechny žáky tak, by stihli správný
autobusový spoj. Problémem je velký počet strávníkův určitou dobu v jídelně školy a ani

úpravy v rozvrzích jednotlivých tříd nám neumožnily tuto záležitost k oboustranné
spokojenosti vyřešit. Naštěstí frekvence autobusových spojení mezi Kelčí a okolními
vesnicemi je docela vysoká a děti nečekají na další spoj příliš dlouho. Děti 1. stupně mohou
např.strávit tento čas ve školní družině.
Opět jsme zajistili pro naše žáky prodej levnějších sešitů, a to tak, že si žáci mohli zakoupit
vždy celý komplet sešitů pro daný ročník.
Vzdělávacím programem školy zůstává i nadále program Základníškola, č.j. 16 847/96-2.
Od 4. ročníku probíhá povinná výuka cizího jazyka, přičemžnaše škola nabízí jazyk německý
a jazyk anglický, ve všech ročnících jsou zařazena témata ze Zdravého životního stylu,
Ochrany člověka za mimořádných situací, Prevence sociálně patologických jevů. V rámci
hodin tělesné výchovy zajišťujeme plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. tříd a předplavecký
výcvik prožáky 2. tříd a dále pro žáky 7. tříd sedmidenní lyžařský kurz. Dále zajišťujeme
integraci zdravotně postižených žáků, a to jak tělesněpostižených, tak s vývojovými
poruchami učení . S těmito žáky pracují na základě individuálních plánů speciálně vyškolení
pedagogové. Logopedická asistentka školy vede logopedickou nápravu řeči.
Součástí školy je školní družina s dvěma odděleními aškolní klub, který nabízí zájemcům
formou kroužků využití volného času, v letošní nabídce je např. kroužek ručních prací
(vyšívání, drhání, háčkování), počítačových her (pouze pro žáky 1. stupně), pohybových her,
florbalu, dívčí kopané.
Mezi tzv.,. pracovní činnosti mají letos žáci od 6. až do 9. ročníku zařazen předmět
Informatika ( vývoji a stavu učeben informatiky a celkové koncepci školy v oblasti
informačních technologií a počítačové gramotnosti zaměstnanců i žáků školy se budu věnovat
v některém z dalších čísel Zpravodaje).
Z nabídky volitelných předmětů uvádím např. Příprava pokrmů a vaření pro dívky 7. ročníku,
Pěstitelství pro chlapce 7. tříd, Výchova k volbě povolání pro osmáky, Ruční práce a šití pro
děvčata z 8. tříd a Sportovní hry pro chlapce stejného ročníku, Základy administrativy pro
deváťáky, Péče o dítě pro děvčata z devátých tříd a Sportovní hry pro chlapce stejného
ročníku.
Mezi nepovinné předměty letos patří Náboženství (vyučuje se ve všech ročnících), Cvičení z
českého jazyka a Cvičení z matematiky prožáky 9. tříd, kteří se připravují k přijímacím
zkouškám.
Další aktivity: zájmové kroužky - Sborový zpěv, Divadelní, Výtvarných činností, Keramický,
Barevná a hravá angličtina, Kroužek 5P, Volejbalový, Basketbalový, pronájem tělocvičny
organizacím a zájmovým skupinám za účelem sportovního vyžití, metodická pomoc žákům a
jejich rodičům, pokud mají děti vzdělávací a výchovné problémy.
O dalších aktivitách a programech školy Vás budeme průběžněinformovat po celý rok.
PhDr. Pavla Čučková, zástupce ředitele
Indoš také v Kelči

Naše vláda se usnesla, že každý občan by měl mít možnost využívat výhod, které skýtá
moderní výpočetní technika. Proto uložila jednotlivým resortům, aby připravily ucelenou
koncepci k naplnění tohoto cíle. I na MŠMT postupně začal vznikat projekt lepšího vybavení
škol výpočetní technikou s možností neomezeného přístupu na internet, který dostal název
INDOŠ.
Také naše škola pečlivě sledovala tyto přípravné práce a v nejbližším možném termínu podala
žádost o zařazení do tohoto projektu.
Ke konci května nám bylo oznámeno, že jsme byli vybráni do sítě škol, které budou vybaveny
v první vlně, pokud uspějeme v “dohadovacímřízení o projektu”.
Jednoho květnového pátku přijelo do školy v Kelči několik odborníků na danou problematiku
a hned chtěli vědět, kde bude učebna, jak bude situována, jaká je ta či ona zeď, co je pod
tamtou místností, kde je přípojka telefonu, jak bude učebna zabezpečena, kdo udělá rozvody
220 V a dalších“tisíc otázek”, z nichž postupně vznikal konkrétní projekt vybavení učebny,
který byl v polovině června schválen. Do té doby jsme za podpory městského zastupitelstva
museli stihnout předělat v učebně rozvody el. napětí přesně podle požadavků generálního
dodavatele, nalepit nové linoleum, vymalovat, instalovat zabezpečovací zařízení a nakonec
vybavit učebnu vhodným počítačovým nábytkem. Vše se nám podařilo dokončit těsně před
koncem školního roku, současně se stoletými oslavami naší školy.
A pak to začalo. Po škole chodili pánové s kabeláží, vrtačkami, lištami a prostory školy se
změnily na staveniště. Ještě že už byl konec školního roku. Vše se stihlo, než bylo rozdáno
vysvědčení. O prázdninách již odborná firma přivezla výpočetní techniku a kompletně ji
zabudovala do připravené učebny. Hodnota získané výpočetní techniky, která po 3 roky bude
patřit generálnímu dodavateli a pak přejde do majetku školy (města), je i se službami za
připojení asi 2 miliony korun. Žáci tak získali tu nejmodernější výpočetní techniku s velmi
solidním programovým vybavením.
Konečně i školství jde trochu s dobou !
Závěrem bychom i touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se o tuto akci zasloužili a přiložili
ruku k dílu :
Firma LPT p.Pitrun (zabezpečení + 220V), p.Scholly (počítačový nábytek), Městský úřad
Kelč (finanční podpora), p.Pitrun (podlahy),malíř,p.Macek (školník).
ZŠ
Základní škola v Kelči připravila pro žáky
Co?: Nábor do kroužku minibasketbalu
Kdy? V úterý 1.10.2002 od 17:00 do 18:00 hodin
Kde?: Tělocvična základní školy
Proč?: Naší snahou je začít pravidelně sportovat a naučit se základům basketbalové abecedy.
Máme zejména zájem o sportovně nadaná děvčata ročníku 1990 a mladší.Mohou však přijít
starší děvčata, případně i chlapci.
Přinést: Sportovní obuv (přezouvání), sportovní úbor.

Na Vaši účast se těší: René Hegar & Petr Zátopek

Mateřská škola informuje
První měsíc školního roku 2002 – 2003 máme za sebou, děti se
úspěšně adaptovaly a naše škola se pomalu dostává do
pravidelného rytmu své celoroční práce.
Tento školní rok bude naplněn očekáváním, co přinese pro naši
práci s dětmi nový školní vzdělávací program, který jsme si
sestavili dle požadavků Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání a který zkušebnězavádíme do praxe. Je to prakticky
osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání založený
na prožitkovém učení, práci s tématy, tématickými celky, průběžné vzdělávání dětí převážně
ve skupinách, individuální vzdělávací programy s dostatkem individuální péče o každé dítě.
Proto jsme nejdříve upravili prostředí tříd v mateřské škole tak, aby děti měly dostatek
hracích koutků a pracovních center, kde si získané poznatky mohou prakticky
vyzkoušet. Dítě se učí především přímými zážitky a na základě praktické zkušenosti. Už
jedno staré moudré přísloví říká: “Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě
do práce, porozumím.”
My jsme si ten náš program nazvali podle stylu naší práce i vytyčené koncepce školy
“ Zdravý život plný slunce ”, protože klademe důraz na zdravý životní styl, zařazujeme
dostatek pohybu v průběhu celého dne. Do vzdělávacího programu jsme začlenili také
ekologickou výchovu – vytváření kladného vztahu k přírodě.
“ …Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i veškole jako jedna z
nejvzácnějších vlastností člověka …” J.A.Komenský.
Každá třída má také zpracován svůj třídní program:
1. třída: “ Hrálo si koťátko ”
2. třída: “ Putování s ježkem ”
3. třída: “ Cesty berušky Tečky ”.
Programy jsou zmotivovány a sestaveny do tématických celků tak, aby byly poutavé, aby se
děti do mateřské školy těšily, byly spokojené a šťastné.
V letošním školním roce je do Mateřské školy v Kelči zapsáno 74 dětí, které jsou rozděleny
do 3 tříd. Děti ve třídách už nejsou rozděleny podle věku / malé, střední a velké, jak bylo
zvykem/. Dvě třídy jsou věkově smíšených dětí. Upřednostňujeme společné umístění
sourozenců,kamarádů, aby nebyly narušeny citové vazby.
Předškolní příprava probíhá ve všech třídách. Děti pracují ve skupinách a na ty starší jsou
kladeny vyšší požadavky. Zohledňujeme také individuální potřebu spánku. U starších dětí a u
dětí s malou potřebou spánku se doba odpočinku zkracuje. Na začátku docházky dítěte do
mateřské školy máme zaveden adaptační postup. Je to postupné přivykání dětí na kolektiv
podle možností rodičů. Výchovně vzdělávací práci zabezpečuje 6 kvalifikovaných učitelek
včetně ředitelky.Zaměstnanci školní jídelny nám připravují zdravou stravu. Kromě svých

osvědčených receptur pro školní stravování vaří i z receptur “ Ať nám chutná ve škole ”. A
věřte, že nám opravdu chutná! Paní uklizečka se zase stará o zdravé a čisté prostředí.
Pro děti je připraveno hodně kulturních, sportovních a zábavných akcí.
Přejeme si, aby se nám všem práce dařila, aby byly spokojené jak děti, tak i jejich rodiče, aby
nám ve školce pořád svítilo sluníčko a hřálo nás, i když venku prší a třeba je i mráz.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy v Kelči

Společenská kronika
Říjen 2002

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

65 let
Plesníková Marie Komárovice
David Karel Kelč
70 let
Slavíková Jarmila Komárovice
75 let
Strnadlová Marie Babice
Perutková Hildegarda Kelč
81 let
Palatová Marie Kelč
83 let
Stříteský karel Kelč
89 let
Pitrunová Marie Kelč
Narození

Kopečná Nikola Babice
Sňatky

Petr Sváček – Jana Bělíčková
Tomáš Volek – Patricie Valuchová
Radek Holáň – Miloslava Kubíková
Úmrtí

Perutková Drahomíra - 80 let Kelč

