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Usnesení z 39.zasedání Rady města Kelče dne 23. 04. 2002
Rada provedla konzultaci navržené smlouvy s firmou JOGA VALAŠSKO s.r.o. na komplexní
službu svozu , třídění a likvidaci odpadů. Po dohodnutých úpravách odsouhlasila koncept
smlouvy a pověřila starostu konzultací tohoto návrhu s odbornou firmou a podpisem smlouvy.
Se zněním smlouvy bude seznámeno zastupitelstvo.
Rada byla seznámena s návrhem geometrického rozměření pozemků pro výstavbu čtyř
rodinných domků na Záhumení , zpracovaným Ing.Palátem , Geodetické práce Valašské
Meziříčí. Po dohodnuté úpravě návrhu rada pověřila městský úřad Kelč objednáním zaměření
stavebních pozemků včetněpříjezdové komunikace.
Rada stanovila prodejní cenu za demontované plechové dílce ze střechy radnice v Kelči ve
výši 30,-Kč za 1 tabuli.
Rada schvaluje záměr úpravy části půdních prostor v domě čp.13 Kelč na byt s příslušenstvím
dle návrhu Ing.Jiřího Lochmana , Valašské Meziříčí a pověřuje městský úřad zajištěním
stavebního řízení a následné realizace.
Rada schvaluje provedení výměny tří oken v bytě MŠ Kelč čp.59 dle cenové nabídky
p.Smahela , Kelč čp.471 ze dne 15.04.2002 .
Rada schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb
Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín Městské knihovně v Kelči a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Rada byla seznámena s návrhem zřizovacích listin místních knihoven v Kelči, Babicích,
Lhotě, Komárovicích a Němeticích. Po konzultaci zřizovacích listin knihoven v místních
částech bude záležitost předložena k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s podklady od Zemědělské vodohospodářské správy Ostrava na
majetkoprávní vypořádání k pozemkům dotčených úpravou toku Točenka ve Lhotě a
Babicích. Návrh bude předložen k projednání zastupitelstvu.

Historie
Záhorská kronika
Září 1932
Florián Zapletal
Zástavní držitelé Kelče v letech 1451 – 1469 -Část první.
Olomoucký biskup Jan, řečený Ház (biskupoval 1450-1454) zastavil a zapsal hradiště
Šaumburk nad Podhradní Lhotou i městečko Kelč a zboží k němu příslušné Janovi a
Benešovi, bratřím vlastním z Heršic k držení a ku používání.
Když po smrti biskupa Jana v Mohelnici dne 29. května roku 1454 se stal olomouckým
biskupem Bohuš ze Zvole (biskupoval 1454-1457) , předstoupili před něj jmenovaní Jan a

Beneš, bratři z Heršic, uvádějíce, že k držení zboží šaumburského a kelečského po zboření
hradu Šaumburka neboli Šumburkažádné schrány nemají, kdež by podle svého stavu bydlení
anebo útočištěv potřebnosti k obraně a zachování městečko Kelče i toho zboží proti zlým
lidem míti mohli.
Proto prosili biskupa, aby jim na tom zboží a zejména v městečku Kelči dopustil stavbu tvrze
jich vlastním nákladem.
Dostali k tomu od biskupa a kapituly svolení českým listem, daným a psaným v Olomouci v
sobotu před sv. Tiburcím roku 1455, v němž je také uvedeno, že zástava na hradiště Šumburk
s městečkem Kelčí i se vším zbožím stolním v Kelči k němu příslušným platí pouze do smrti
obou bratří z Heršic.
Jan z Heršic u Jemnice na jihozápadní Moravě, které později zanikly, uvádí se roku 1446 na
Jihlavsku (Z D B. XII. 477,479).
Roku 1450 dostali bratři Jan a Beneš z Heršic do nájmu biskupské manské statky na Brněnsku
(Lech. I. 104-105).
K listu, psanému a danému v Brně dne 1. června roku 1450 pro klášter žďárský, přivěsili
pečeti také panoši Beneš a Jan bratři z Heršic (A Č. IX. 381).
V letech 1447 až 1453 jsou uvedeni bratři Jan a Benešz Heršic v manských knihách
olomouckého biskupství v souvislosti s manskou polovicí městečka (de medio opido)
Holešova (Lech. I. 56,62).
Jan z Heršic zasedal na biskupském manském soudě roku 1447 (Lech. I. 57.103), roku 1449
(104) a roku 1451 (59.60).
Beneš z Heršic , který se psal také z Vícenic u Moravských Budějovic, byl roku 1464 už
mrtev (K P. IV. 110).
Je ho vzpomínáno ještě roku 1475 a 1480 (K P. V. 25.53).
Zato jeho bratr Jan dožil se vysokého věku. V pramenech uvádí se pod různými jmény
Roku 1459 Jan z Heršic (K P. IV. 6,7),
roku 1464 Jan z Heršic (IV. 332.371),
roku 1465 Jan Gilgian (Lech. I. 137),
roku 1466 Jan z Vicenic (Z D B. XIV. 107),
roku 1480 Jan Gilgan z Heršic (K P V. 45),
roku 1481 Jan Gilyan (Kilian) z Heršic a z Kelče (IV. 177), Jan Starší z Heršic (VI. 179),
roku 1492 Jan z Heršic (VII, 44),
roku 1493 Jan z Heršic, služebník a man Petra, hrabí od sv. Jiří a z Pezinku a na Jičíně (VII.
64),
Jan Chorynský (u Valašského Meziříčí) z Heršic (VI.329).
Poslední nepřímá zpráva o něm je z roku 1497 (VII. 136).
Podle soupisu biskupských stolních statků, pořízeného za biskupa Tasa z Boskovic a
datovaného v Olomouci dne 12. března roku 1465, bylo zboží Kelč (bona Kelez) zastaveno

svého času Janovi Gilgianovi až do jeho smrti. Jan prodal však zástavní list na Kelč Zbyňkovi
ze Zvole, který nyní, tj. 1465 tato zboží drží (Lech. I. 137).
Zdá se, že k této změně došlo po smrti Beneše z Heršic a to pravděpodobně koncem roku
1459 nebo počátkem roku 1460, neboť už11. února roku 1460 uvádí se mezi biskupskými
many Zbyněk ze Zvole a z Kelče (Lech. I. 111).
Jan a Beneš, bratři z Heršic, drželi tedy v zástavěKelč od roku 1451 do 1460.
Tvořili s okolní východomoravskou šlechtou a to s Janem z Messenpeku na Rožnově, s
Matoušem ze Šternberka na Lukově,s Bernartem z Cimburku na Brumově, s Jindřichem
Berkou z Dubé na Světlově, s Janem z Mošnova a z Týnce, s Vaňkem z Bařic na Kurovicích,
s Benešem z Hustopeč nad Bečvou a s Dobešem z Dobešova branný spolek, který často a
dlouho znepokojoval loupežnými výpravami slezská knížetství, až jejich vzájemné spory a
žaloby urovnal zemský hejtman moravský Jan z Cimburku na Tovačově a Mukař z Kokor u
Přerova, očemž se dovídáme z listu, psaného a daného na Horním Hluchově v den sv.
Augustina (28. srpna) roku 1457 (Volný, Mähren I. 299. 199).
Se svolením biskupa Bohuše ze Zvole vystavěli bratři z Heršic v Kelči v pozdně gotickém
slohu tvrz, jejíž zbytky zachovaly se pod nynějším kelečským zámkem dosud (Záhorská
kronika X. 75-76).
Nebyla to v Kelči první tvrz. O existenci kelečského zámku neboli hradu v předhusitské době
máme bezpečné zprávy z několika pramenů, zejména z protokolu o kelecké faře roku 1429 (Č
M M. XXXVI. 400.401).
Tento zámek byl však zničen za husitských válek.
Jan z Heršic měl na štítě pruh napříč, nad helmou toul neb koflík s týmž pruhem (Sedláček II.
290). Stejný znak měl zajisté také jeho bratr Beneš z Heršic.
Jak už bylo řečeno, uvádí se v únoru roku 1460 jako zástavní držitel Kelče Zbyněk ze Zvole,
který se také psal z Kelče.
Roku 1464 byl pohnán u zemského soudu v Olomouci Zbyněk ze Zvole a z Kelče (K P.
IV.380.409).
V květnu roku 1466 pohnala u zemského soudu v Brně Johanka z Malenovic svého švagra
Vaňka Racka a poručníka učinila Zbyňka ze Zvole, muže svého (IV. 231-232).
Také Zbyňkova žena Johanka z Malenovic psala se z Kelče (IV. 232), mimo to také ze
Schönstrassa a z Násedlovic u Ždánic (K P. 104, Z D B. XIII. 107, O. XI. 245).
Jejich synem byl Markvart ze Zvole (K P. VI.25, Lech. I. 110).
V manských knihách uvádí se Zbyněk Kelečský 23. dubna roku 1466 (Lech.I. 109).
Dne 4. července roku 1466 byl ještě na živu (Lech.I. 85).

Ale z českého listu, daného a psaného roku 1466 v sobotu před sv. Klimentem (památka jeho
koná se 23. listopadu) se dovídáme, že zástavní list na městečko Kelč, zboží i jeho
příslušenství koupil Jiřík z Lantšteina a z Bystřice pod Hostýnem.
Dne 26. dubna roku 1467 nazývají manské knihy rytíře Zbyňka ze Zvole neboštíkem
(Lech.I.110).
Kelč držel tedy asi 7 let.
Zkratky:
A Č : Archiv český.
Č M M : Časopis Matice moravské.
K P : Knihy půhonné a nálezové.
Lech : Lechner, Die Belehnungs und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz.
Peck Eduard : Okresní hejtmanství holešovské.
Sedláček August : Českomoravská heraldika II. Díl.
Z D O B : Zemské desky olomoucké a brněnské.
Pokračování příště
Milada Davidová

O kelečském skautování
Celostátně obnovil skauting po 2. světové válce svou činnost již v květnu roku 1945, kdy
se v pražském Klementinu sešla Rada československého Junáka. 9. září se pak Junák
formálně začlenil do tehdejší celostátní organizace pro mládež Svazu české mlád
Přibližně v této době vznikl i oddíl Junáka v Kelči. Buď jako samostatná organizace nebo
snad jako pobočka organizace v Hranicích. (Úřední registrace ve spolkovém katastru
bývalého okresu Hranice však provedena nebyla, není zde ani zaznamenáno případně zřízení
kelečské pobočky. Přitom spolek “Sdružení přátel Junák” byl v Hranicích založen již v roce
1933 a po 2. světové válce obnovil činnost 5. 12. 1945).
Iniciátorem založení Junáka v Kelči byl Ota Vítek. Pocházel z Ostravy a v té době byl
zaměstnán u hodináře pana Valy.Oddíl měl dvědružiny, jejich vedoucími – rádci byli Milan
Hýža a Jenda Strnadel. Spolu s vůdcem oddílu Otou Vítkem tvořili funkcionářské vedení.
Zástupci rádcůbyli podrádci Jaroslav Perutka a Ota Tvrdoň. Vedoucími nejmladších Junáků
tzv. Vlčat byli Karel Dohnal a Čestmír Libosvár. Oddíl měl mezi 25 až 30 členy, mezi ně
patřili Lad. Bagara, Lad. Ficek, Dušan Holenka, Frant. Hloch, Milan Hubík, Oldřich Hubík,
Milan Josef, Lad. Kopečný, Jan Korabečný, František Libosvár, Josef Pavelka, Frant. Plesník,
Jan Ryška, Jar. Tümler, nejmladšími příslušníky pak byli Antonín Kuběna, Josef Sýkora,
Zdeněk Sýkora, Jar. Šplháček, Jan Vala a další.
Ihned po založení začala “velká výstrojová horečka”.Protože organizace Junáka měla po válce
okrové košile (pravděpodobně po německé mládežnické organizaci jako trofejní), které se do
Kelče nedostaly, nakupovala se v drogerii u pana Homoly žlutá barva zn. DUHA a doma se
za přispění matek z původně bílých košil vyráběly stejnokrojové. Manšestrové kalhoty měli
někteří členové vlastní, jiní si je nechali rychle ušít, ostatní použili jakékoliv “kraťasy”. Podle
několika originálních pokrývek hlavy ve tvaru lodiček se doma vyráběly a šily jejich kopie. V
okresním městě se nakoupilyřemenové přezky se skautskými liliemi, dále kroužky a

karabinky a místní sedlářa také ševci zhotovovali ty správné junácké opasky. Velkých
košilových kovových odznaků (slibových) bylo omezeně, zato malých na čepici -–lodičku byl
dostatek. Velké nadšení vzniklo, když kdosi přinesl kousek zelené plstěné textilie, z které se
vystřihovala kolečka pro podložení odznáčků. Výsledkem těchto snah a velké tvořivosti bylo,
že oddíl byl v krátké době stejnokrojověv plné parádě.
K zahájení vlastní činnosti významně přispěli místní národní výbor a hasičský sbor, kteří
umožnili konat junácké schůzky v klubovně v prvním patře tehdejší hasičské zbrojnice. Zde
se členové teoreticky a pokud to bylo možné i prakticky vzdělávali ve znalostech Morseovy
abecedy, uzlování, značkování v přírodě, stopaření, poznávání rostlin a stromů, tábornických
praktikách a podobně. Za pěkného počasí se získané vědomosti prověřovaly při vycházkách
do přírody v okolí Kelče. Oblíbeným směrem bylo údolí Hájovského potoka a okolí lesíka
Háj pod Lapačem.
pokračování příště
Ota Tvrdoň

Výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů Kelč si vás
dovoluje pozvat k návštěvě
“místní výstavy drobného zvířectva”,
která se koná ve dnech 29. – 30. 6. 2002
v areálu chovatelů.
Otevřeno So 13 – 18, Ne 8 – 17.
Možnost nákupu chovných zvířat,
tombola a bohaté občerstvení zajištěno.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.

Kultura
Dům kultury Vsetín v červnu 2002:
pátek 21. června ve 21.00 hod., malý sál
JAZZ BLUES KLUB _ BLUES STATION.
Koncert vynikající zlínské formace, vstupné 100,- Kč.
neděle 23. června v 19.00 hod., velký sál
HRADIŠŤAN.
Koncert, vstupné 120,- 140,- 160,- Kč.
středa 26. června ve 20.00 hod., atrium zámku
Jaroslav Hutka a Radim Hladík
Koncert dvou kytarových legend, vstupné 100,- Kč.

Kino
Program kina Kelč na měsíc červen 2002
Neděle 2. 6. v 18 hod. - PŘESTÁVKA : ŠKOLA MIMO PROVOZ
Být s kámoši , špehovat padouchy, nandat jim to a zachránit letní prázdniny, to je vzrůšo život
ve škole animáků na Třetí ulici. Americký kreslený film v českém znění, délka 85 minut,
vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 5. 6. v 19,30 hod. - ANDĚLSKÁ TVÁŘ
Zdeněk Troška oživuje pozapomenutelný žánr, dobrodružné historické romance a vysílá
Michaelu Kuklovou, Filipa Blažka a Jiřího Pomeje vstříc lásce, nenávisti, intrikám a skrytým
rodinným tajemstvím. Český film, 118 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 9. 6. v 18 hod. - KRÁL ŠKORPIÓN
Velký úspěch obou mumií si žádal pokračování. Hrdinou je tentokrát bojovník, kterého
známe z úvodu Mumie se vrací a film, odehrávající se v Egyptě před pěti tisíci lety, vypráví
příběh jeho vzestupu z nájemného žoldnéře až k postu slavného krále. Americký film s
českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 12. 6. v 19,30 hod. - ZATRACENÍ
Český film motivovaný skutečným příběhem Čecha odsouzeného v Thajsku za pašování drog.
Český film, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 16. 6. v 18 hod. - HRABĚ MONTE CHRISTO
Francouzská klasika Made in Hollywood je příběhem vášně, utrpení a spravedlivé pomsty.
Americký film s českými titulky, 132 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 19. 6. v 19,30 hod - BULŠIT
Název hovoří za vše. Tahle fekální parodie na teenagerovské filmy určitě žádné Oskary
nedostane. Ale možná na ni budou chodit spousty teenagerů…Americký film s českými
titulky, 98 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 23. 6. v 18 hod. - SPY GAME
Místo do penze ho poslali do poslední akce. Brad Pitt má před popravou – Robert Redford
před důchodem. Ale špioni neodcházejí do penze a neumírají snadno. Americký konspirační
thriller podle divokých pravidel Tonyho Scotta s českými titulky, 126 minut, vstupné 30 a 32
Kč.
Středa 26. 6. v 19,30 hod. - ČERNÝ JESTŘÁB SESTŘELEN
Nikdo nechce být hrdinou – jen to tak někdy dopadne. Speciální jednotky Rangers a Delta
Force v ohrožení ! Autentická vize bitvy o Mogadišo podle vzoru vojína Riana, v třeskuté
nonstop choreografii Ridleyho Scotta. Americký válečný velkofilm s českými titulky, 140
minut, vstupné 32 a 34 Kč.
Neděle 30. 6. v 16 hod. !!!!! - MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
Na závěr školního roku hrajeme pro všechny děti za vysvědčení…. “My jsme žáci z 3.B,
koukáme se na sebe, že jsme jen kreslení, to nám vadí, vážení…” Hvězdně obsazená bláznivá
komedie pro celou rodinu o ztracené savojské královně a ukradeném sluchátku. Český film,
94 minut, s jednotným vstupným 14,- Kč.

Tímto filmem se s vámi na dva měsíce loučíme a těšíme se na shledání v našem kině opět v
září.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
Sobota 20. 4. 2002
mladší žáci , Kelč – Lužkovice 1 : 0 (Jan Hlavica)
starší žáci, Kelč – Lužkovice 4 : 2 (Petr Škařupa 3x,
Lukáš Vadel)
dorost, 1. Valašský ”B” Zubří – Kelč 0 : 5
muži,Juřinka – Kelč 2 : 1 /2 : 0/.
Domácí začali náporem. Ale mohli jsme jít do vedení
my. To když chyboval domácí obránce a Jirka Škařupa
šel sám na brankáře. Ten jeho střelu vyrazil. To jakoby
naše hráče vyburcovalo. Začali hrát fotbal. Co to bylo
však platné, když branky stříleli domácí, a to hned
dvakrát. Druhý poločas jsme byli opět aktivnější. Stará a
stále stejná písnička, proměňování šancí je naše bolest.
Přesto však po rohovém kopu snížil Marcel Abrman. Na
víc se už naši hráči nezmohli. Bylo nepříjemné, že po
celé utkání pršelo. Ovlivnilo to hru obou mužstev. Je jenškoda, že hráči nemají více klidu a
rozvahy při zakončování.
Sobota 27. 4. 2002
mladší žáci , Podlesí – Kelč 6 : 0
starší žáci, Podlesí - Kelč 4 : 1 (Adam Hlavica)
dorost, Kelč – Hutisko Solanec 3 : 0 (Martin Pastrnek 2x, Petr Žlebek)
Neděle 28. 4. 2002
muži, Kelč ”B” – Choraň ”B” 4 : 1
muži, Kelč – Prostřední Bečva 3 : 0 /1 : 0/.
Utkání s mužstvem, které je na konci tabulky, mělo být hračkou. Úvod utkání tomu
nenasvědčoval. Již ve druhé minutě vstřelil Marcel Abrman úvodní branku. Jenže co se dělo
na hřišti potom ,nemělo s fotbalem nic společného. Tato letargie se přenesla i do druhého
poločasu. Vyjímkou byly akce, po kterých se měnilo skóre. Při druhé brance utekl Radek
Abrman svému strážci a přihrál lépe stojícímu Jirkovi Škařupovi. Ten do prázdné branky
zavěsil. Další pak při třetí brance, kdy přetažený centr dolétl na hlavu Pepy Srkaly a skóre se
opět měnilo. Znovu se ukázalo, že naši hráči neumějí hrát proti slabšímu soupeři. Měli jsme i
paní štěstěnu nakloněnou na naší stranu. Dvakrát byl již nášbrankář Němec překonán. Jednou
obránce míč vyhlavičkoval a podruhé vykopl.
Středa 1. 5. 2002

dorost, Poličná – Kelč 5 : 2
Sobota 4. 5. 2002
mladší žáci, Kelč – Malenovice 2 : 0 (Jan Hlavica, Marek Pavelka)
starší žáci, Kelč – Malenovice 4 : 0 (Petr Škařupa 2x, Petr Faltýnek, PavelČadra)
Neděle 5. 5. 2002
dorost, Vidče – Kelč 4 : 3 (Martin Pastrnek, Stanislav Chvatík, Michal Tvrdoň)
muži, Jasenice – Kelč 3 : 3 (Čestmír Menšík, Lubomír Čabla, Smahel Jiří)
muži, Schenk Rožnov – Kelč 1 : 0.
Podcenění? Otřesné, děs, fraška. Tak lze charakterizovat utkání našich hráčůs posledním
mužstvem tabulky. Také výkon rozhodčích. Jak ti se předvedli, to byla hrůza. V prvním
poločase si naši hráči vytvořili dvě tutovky, avšak ani z jednoho metru netrefili domácí bránu.
Naopak, byli to domácí, kteří se ujali vedení. I ve druhém poločase jsme měli šanci, avšak
útočník přestřelil prázdnou branku. Hráči by si měli uvědomit, že pokud chtějí vyhrávat, musí
více střílet na soupeřovu bránu. Jedna střela za celé utkání, to je žalostně málo. Kdo vyčníval
z celého mužstva, byl brankář Němec. Ten se několikrát blýskl skvělým zákrokem.
Jinak ostatní hráči zcela zklamali. Hráči by si měli uvědomit, že mohou hrát pro svou radost,
ale i to, že reprezentují oddíl kopané a tím i celé TJ Kelč.
Středa 8. 5. 2002
muži Valašská Bystřice – Kelč 1 : 2 /0:1/.
Dohrávka utkání z úvodu jarní soutěže. Naši hráči k nepoznání. Utkání začali ve svižném
tempu. Domácí předčili v pohybu a střelbě na bránu. Po rohovém kopu vstřelil branku Tonda
Zbrožek. I po této brance byli naši hráči iniciativnější. Druhý poločas už to tak skvělé nebylo.
Domácí přeskupili řady, což jim prospělo. Převzali otěže utkání. Do kolen je ale srazil druhou
brankou Jirka Škařupa. Jak bylo vidět v tomto utkání, že když se chce, tak to i jde.
Sobota 11. 5. 2002
dorost – Kelč – Horní Bečva 5 : 0 (Stanislav Chvatík 3x, Martin Pastrnek 2x)
Neděle 12. 5. 2002
mladší žáci, Jiskra Otrokovice – Kelč 4 : 0
starší žáci, Jiskra Otrokovice – Kelč 4 : 1 (Ondřej Komár)
muži, Bynina – Kelč ”B” 4 : 0
muži, Kelč – Horní Bečva 3 : 0 /2 : 0/ (Radek Abrman, JiříŠkařupa, Jan Machač)
Potvrzení zlepšujících se výkonů našich hráčů. První poločas byl vyrovnaný. Ale byli to naši
hráči, kteří vstřelili dvě branky. Jedna pěknější než druhá. Při té první si brankáře hostí
vychutnal Radek Abrman. Prošel podél šestnáctky a pak lobem přehodil hostujícího brankáře.
Druhou branku vstřelil Jirka Škařupa. Přízemní střelou k tyči nedal gólmanovi šanci. Druhý
poločas hosté hru vyrovnali, ale nic z toho pro ně nebylo. Naopak Honza Machač po rohovém
kopu hlavou upravuje na 3 : 0. Hostující celek předvedeným výkonem diváky moc nenadchl.

Domácí měli hru plně pod kontrolou, svoji převahu dokázali vyjádřit i brankově.Škoda prohry
s Rožnovem, čelo tabulky by bylo ještě vyrovnanější.
Miroslav Červek
( Pozn.: Zápasy mladší a starší přípravky byly dodány ažpo uzávěrce zpravodaje. )

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2001 2002.
Výsledky 28. – 30. kola :
28. Volno
29. Zubří - Kelč 6 : 6 1583 : 1609 1
30. Kelč - Frenštát ”B” 12 : 0 1587 : 1450 2
Závěrečná tabulka:
1. Bílovec "B"

28 21 1

6

1565

219

117

43

2. Kelč

28 18 2

8

1589

219

117

38

3. Zubří

28 16 3

9

1586

206

130

35

4. Sedlnice "B"

28 16 1 11

1539

172

164

33

5. Vsetín "D"

28 16 0 12

1547

177

179

32

6. Frenštát "B"

28 14 2 12

1497

182

154

30

7. Vsetín "C"

28 15 0 13

1542

178

158

30

8. Bílovec "A"

28 13 2 13

1569

188

148

28

9. Hranice "B"

28 13 2 13

1535

172

164

28

10. Lipník "B"

28 13 1 14

1525

166

170

27

11. Bílovec "C"

28 12 2 14

1534

148

188

26

12. N. Jičín "B"

28 12 0 16

1530

171

165

24

13. Val. Mez. "C"

28 9 1 18

1504

120

216

19

14. Val. Mez. "D"

28 6 2 20

1480

110

226

14

15. Sedlnice "C"

28 6 1 21

1466

96

240

13

Do vyšší soutěže postoupilo družstvo Bílovec “B”.
Naše družstvo TJ Kelč skončilo na 2. místě a věříme, že jsme udělali radost všem příznivcům
sportu a že jsme dobře reprezentovali naše město Kelč.
Při našem oddíle bylo založeno družstvo žáků, které se zúčastnilo “Poháru mladých nadějí”.
O tento pohár se hrálo v Olomouci, Přerově, Valašském Meziříčí, Vyškově, Vsetíně a
Luhačovicích. Jejich výsledky zatím nejsou důležité, šlo o to podchytit jejich zájem o
kuželky, a to se podařilo.
Náš oddíl chce touto cestou poděkovat za pomoc firmám Mlýn Kelč,Polymont-Smahel,
Řeznictví u Ondrušků.
Josef Gassmann

ZŠ informuje
Beseda se žáky 8. tříd
Dne 17. dubna jsme uspořádali pro žáky 8. tříd besedu o profesní orientaci s Bc. Vítězslavem
Adámkem , vedoucím poradenského a informačního střediska Úřadu práce ve Vsetíně.
Během dvou hodin se děti dozvěděly o tzv. testech profesní orientace, které mohou
absolvovat přímo ve vsetínském Úřadu práce nebo v pedagogicko-psychologické poradně ve
Valašském Meziříčí, dále o možnostech studia či o učebních oborech v okrese Vsetín, o
pomoci fundovaných pracovníků ÚP při rozhodování, kam po základní škole apod.
Vše důležité pak shrnul informační leták, který děti obdržely.
Obdobnou besedu pro rodiče těchto žáků plánujeme na podzim 2002.
Protidrogová prevence
16. dubna 2002 pozval metodik školní prevence Mgr. Rostislav Nepustil do školy Sdružení
primární protidrogové prevence z Opavy s názvem Stíny minulosti, aby jejich členové
pobesedovali s našimi žáky 8. a 9. tříd o této aktuální problematice. Zvlášť přínosné na celém
povídání bylo to, žečlenové skupiny mluvili na základě vlastních negativních zkušeností a že
nyní již patří k těm, kteří se své drogové závislosti zbavili. Jejich verbální projev byl velmi
zajímavý a nejen to, mluvené slovo bylo proloženo i vlastními a naživo zazpívanými a
zahranými písničkami.
Obě šedesátiminutovky byly opravdu plně využity a dětem čas, strávený s lidmi, kteří vědí,
proč drogy odmítají, hodně dal.
V měsíci dubnu skončil pro letošní školní rok peer program, který mezi žáky 2. stupně
probíhá podle vypracovaného projektu již několik let.
To ale neznamená, že se touto problematikou v dalších měsících nebudeme zabývat. Jednak
nám to nedovolí sami žáci, kteří nás svým chováním nutí neustále řešit nově vzniklé situace,
hledat způsoby řešení, zobecňovat a vyvozovat závěry pro ostatní a jednak tato problematika
prolíná řadou vyučovacích předmětů a učitelé se k ní často vracejí.

Velmi by nám pomohli rodiče žáků, kteří kouří, popř.zneužívají další škodlivé látky, zdržují
se v místech, která pro něnejsou vhodná a mohou narušit jejich morální vývoj, kdyby více
sledovali, s kým jejich dítě tráví volný čas, jak ho tráví, zda nelže apod. (platí staré, ale
opravdu léty ověřené: Důvěřuj, ale prověřuj) a tak spolu s námi, školou, táhli za jeden provaz.
Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd
V letošním školním roce opustí naši školu celkem 43 žáci 9. tříd.
Na základě výsledků přijímacího řízení začne v září 2002 29 žáků (15 z 9.A a 14 z 9.B)
studovat na střední škole a 14 žáků nastoupí na odborná učiliště ( 5 z 9.A a 9 z 9.B).
Popřejme jim úspěšné ukončení deváté třídy a dobrý start na nové škole.
PhDr. Pavla Čučková, zástupce ředitele ZŠ Kelč

Mateřská škola informuje
Ukončení školního roku 2001 - 2002 v Mateřské škole Kelč.
Je červen a s ním i konec školního roku v Mateřskéškole Kelč.
A opět loučení dětí s mateřskou školou. Než ale děti odejdou na prázdniny, čeká je ještě
hodně společných akcí.
Sotva jsme v květnu oslavili Svátek maminek ( připravili jsme besídky, nejstarší děti
vystoupily s programem na oslavě pořádané Občanským sdružením Anděl v areálu
chovatelů), začali jsme připravovat akce k Svátku dětí.
24. května vyjel veselý autobus plný našich dětí se svými p.učitelkami na hrad Helfštýn, kde
pro ně byla připravena pohádka “ O princeznách a drakovi ”, kterou zahrálo Spolčení pro
divadlo a šerm TILIA.
29. května přijel za dětmi do mateřské školy Kouzelník se spoustou neuvěřitelných kouzel.
30. května nás navštívilo Divadlo z Brna s loutkovými pohádkami ze Špalíčku.
V pátek 31. května navštíví všechny děti z mateřskéškoly Základní školu v Kelči, kde se
podívají, jak to ve škole vypadalo před 100 lety a prohlédnou si výstavu dětských prací.
Zúčastní se také slavnostního pásma ke 100. výročí otevřeníškoly, které se bude konat v
Kulturním domě v Kelči a v němž vystoupížáci základní školy.
A co děti ještě čeká?
V neděli 2.června pojedou i s rodiči do ZOO na Sv. Kopeček a do Olomouce podívat se na
orloj.
Na 4. června plánujeme oslavu Dne dětí na zahradě mateřskéškoly, na kterou zveme i rodiče.

Děti čekají soutěže, odměny a taky táborák s opékáním“ špekáčků”.
22.června vystoupí náš malý kroužek dětí s paní učitelkou Milenou Pajdlovou na kelečské
radnici při vítání nových občánků.
Za pěkného počasí půjdou děti na Pohádkovou stezku k Juhyni do království řeky plné
překvapení, kde najdou poklad zázračných kamenů, které si v mateřské škole samy namalují.
A úplně na konci školního roku se uskuteční Slavnostní rozloučení s 26 dětmi, které po
prázdninách odchází do základní školy a kterého se zúčastní rodiče dětí, zástupci Městského
úřadu a Základní školy v Kelči. Děti dostanou na památku pohádkovou knihu a upomínkové
dárky. Poslední pohádku na rozloučenou zahrají dětem samy paní učitelky.
Na všechny tyto akce přispíváme dětem z finančních prostředků Sdružení rodičů při MŠ,
které získáme převážně výtěžkem z pořádání Dětského karnevalu.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům Mateřskéškoly v Kelči za jejich
náročnou práci a také rodičům a Městskému úřadu v Kelči za podporu a dobrou spolupráci.
Dětem přeji krásné, prosluněné prázdniny a zaměstnancům příjemně strávenou dovolenou s
načerpáním nových sil do dalšího školního roku.
Svatava Dohnalová,
ředitelka Mateřské školy v Kelči.

Různé
VI. Kelečský jarmark
29. - 30. června
!!! pozor změna !!!
v areálu parku
Pozvánka a více informací zde
VI. KVĚTINOVÝ DEN V KELČI
Milí občané,
dne 15. 5. 2002 v našem městě proběhla celostátní sbírka Ligy proti rakoviněnazvaná
KVĚTINOVÝ DEN. Symbolem této sbírky byl květ měšíčku lékařského.
Díky vaší štědrosti bylo vybráno během dopoledne 8 034,90 kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli, těm na které kvítek nevyšel se omlouváme.
Spolu s vámi se těšíme na VII. ročník Květinového dne v roce 2003.
Skautky a Hanka Stromšíková

DEN ZEMĚ

Skauti a skautky z našeho městečka v pátek 19. 5. u příležitosti DNE ZEMĚ přiložili ruku k
dílu a vyčistili břehy Juhyně od mlýna proti proudu ažke splavu. Zaplnili jsme tři vozíky
nejrůznějšími druhy odpadků. Nejčastěji jsme nacházeli plechovky, sklo, pet lahve, igelit,
pletivo, pneumatiky, kovový šrot a textil neznámého původu. Po třech hodinách práce jsme
všechny tyto “úlovky” odvezli do kontejnerů.
L. Žalmánek a H. Stromšíková

Společenská kronika
Červen 2002

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Staša Jaroslav Kelč
65 let
Škařupa Ludvík Lhota
Vavříková Zdenka Kelč
Gillarová Aloisie Komárovice
80 let
Hradilová Ludmila Komárovice
81 let
Majdloch Alois Kelč
Srkala Jaromír Kelč
84 let
Pavelková Ludmila Kelč
Narození

Pavlína Přaslicová Kelč
Patrik Vlček Kelč
Sňatky

Martina Orlová – David Milar
Monika Oravová – Martin Kubjat
Monika Škařupová – Zdeněk Greguš
Úmrtí

Orlová Ludmila 72 let Kelč
Plesník Josef 91 let Komárovice

