ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

3/2002

Úvod zpravodaje 3/2002
Zima pomalu končí, březen je měsíc, kdy se otvírá jaro. Všichni
začínáme uklízet zahrádky, okolí domků, cesty. Pro uložení
odpadu ze zahrádek a cest jsou určeny kontejnery, které budou
jako každoročně umístěny v Kelči a okolních obcích. Proto by
neměl být problém se spalováním tohoto odpadu. Věřím, že u
nás jsou lidé ohleduplní a nebudou své sousedy a okolí obtěžovat
kouřem a zápachem z pálené mokré trávy, listí a větví.
Toto je jenom část problému. Mnohem závažnější je, že
hodnělidí se vrací zpátky od plynového topení k topení pevnými
palivy. Není možné vyčítat to občanům. Nepřiměřené zdražení plynu a finanční možnosti
obyvatel jsou příčiny tohoto stavu. Stát se své odpovědnosti chce zhostit tak, že pověřuje obce
trestáním svých obyvatel za znečišťování ovzduší. Trestem se však nikdy nic nevyřešilo. Bylo
by lépe vytvořit pro lidi takové cenové a příjmové podmínky, aby si mohli dovolit topit
“ekologicky”.
I u nás je vidět to, čemu jsme v minulých letech odvykli. Nad Kelčí se zase vznáší příkrov
dýmu z komínů spalujících uhlí a mnohdy také různé odpady. Chtěl bych připomenout všem,
kteří takto topí, že nejen obtěžují své sousedy, ale škodí také sami sobě. Vždyť spalováním
umělých hmot a gumy vznikají plyny podobné bojovým chemickým látkám užívaným v 1.
světové válce.
Věřím, že si lidé toto nebezpečí uvědomí a své odpady budou likvidovat způsobem, který
nikoho neohrožuje a neobtěžuje.
Vždyť čistý vzduch a dobré životní prostředí musí pro nás všechny být prioritou.
Blíží se také velikonoční svátky. Dovolte, abych všem popřál jejich příjemné prožití, mládeži
bohatý šmigrust a všem hodně spokojenosti.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Výročí
Sto let uplyne v tomto roce od chvíle, kdy se poprvé otevřely dveře nové školní budovy
žákům z Kelče a okolí. Na oslavy tohoto výročí, které se budou konat 31. 5. a 1. 6. 2002,
srdečnězveme všechny bývalé pracovníky a žáky.
Vedení ZŠ Kelč

Usnesení z 35.zasedání Rady města Kelče dne 11. 02. 2002



Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření Městského úřadu Kelč za rok 2001. Výsledek
hospodaření bude předložen zastupitelstvu.
Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem MěÚ Kelč za rok 2001 a rozpočet
fondu na rok 2002 .












Rada nevyhovuje žádosti organizace Moravskoslezského svazu vojenských táborů nucených
prací a pomocných technických praporů ve Valašském Meziříčí o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Města Kelč.
Rada schvaluje v rámci podpory mládežnického sportu v roce 2002 , poskytnutí finančního
příspěvku 1 000,-Kč na uspořádání halového fotbalového turnaje přípravek, který se
uskutečnil 26.01.2002 v tělocvičně ZŠ Kelč.
Rada bere na vědomí požadavek p.Ladislava Čuby , Němetice 87 na položení kanalizačního
potrubí o průměru 800 mm v délce 50 bm přes jeho pozemek v Němeticích.Požadavek bude
předán k posouzení místnímu osadnímu výboru a finančnímu výboru k přípravě rozpočtu na
r.2002.
Rada schvaluje úhradu dopravy dětskému pěveckému sboru RONDO na soutěž dětských
pěveckých sborů, která se koná 17.4.2002 v Uherském Hradišti.
Rada souhlasí s jednorázovým splacením zbytku kupní ceny včetně úroků za nemovitost čp.
243 v Kelči od firmy VIVA s.r.o. Kelč 243. Starostu pověřuje poskytnout kupujícímu potřebnou
součinnost pro výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí.
Rada schvaluje vydání 3 000 ks pohlednic školy v Kelči k příležitosti 100. výročí Základní školy
v Kelči.

Svoz nebezpečných a velkorozměrových odpadů
Kelč – sobota 6. dubna 2002
Obce – sobota 13. dubna 2002
pneumatiky-sklo-papír * starý nábytek-hadry * ledničkytelevizory-rádia * plechovky od barev-ředidel * plastové
nádoby od barev * oleje-kyseliny-rozpouštědla * olověné
akumulátory * prošlé léky
Časový harmonogram bude stejný jako v minulých letech
( bude uveden v příštím čísle Zpravodaje ).

Historie
Záhorská kronika
Září 1931
Antonín Svěrák
Z dob roboty na panství kelečském
Jiné některé zábavy.
Každou neděli v létě byla v panské hospodě na Lapači muzika. Tam se scházela chasa z Polic,
Kelče, Komárovic. Jak bylo v neděli po modlení, tu se svobodná chasa ubírala na Lapač,
chlapci napřed, děvčata za nimi, každý zvlášť. Muzikanti bývali tři, jeden měl basu, jeden
housle a jeden cimbál. Neždobytek přišel večer z pastvy, musel každý čeledín býti doma. O
svatbách bývalo zvykem, že ženich jel na koni i družbové – nevěsta a družičky se vezly na
zvláštním voze taženém 4 koni, hosté jeli na obyčejných vozech.

Stínání berana.
V hody koupili si svobodní chasníci berana, kterého ověnčili a s hudbou dům od domu vodili.
Kde měli svobodná děvčata, tam si i zatančili. Za to dostali od hospodáře několik krejcarů.
Když celou osadu obešli, přivedli berana před fojtství, tam ho u stolice uvázali a sami kolem
něho tančili.
Když se dost natančili, pak berana stínali. Jeden z chasníkůbyl přistrojen za řezníka v červené
vestě, bílém kabátě a opásanou bílou zástěrou s kosířem v ruce. Na dané znamení přiskočil k
beranovi a jednou ranou mu sťal hlavu. Nezdařilo-li se mu to, měl ostudu a musel si útratu při
večerní muzice sám zaplatiti – jinak se mu útrata z nasbíraných peněz uhradila. Berana pak
dorazil někdo jiný, stáhli jej, upekli a snědli.
Mlácení káčera.
S koupeným káčerem vyšla chasa na fojtův mlýn, kdež ho zakopali a jen hlavu nechali ven.
Pak některému chasníkovi zavázali oči, dali cep do ruky, povodili ho kolem a konečně pustili,
aby káčera mlátil. Jiní zas ho mýlili napodobujíce křik káčera. Když dlouho káčera trefiti
nemohl, vystřídal ho jiný, až se zábavy nasytili. Konečně jednomu tak oči zavázali, aby
trochu viděl a ten káčera dobil. Káčer se pak upekl a snědl. To se dělo vždy v pondělí v hody
odpoledne.
Vodění medvěda.
V končiny chodilo se – s medvědem. Jeden z pohůnků omotaný hrachovinou představoval
medvěda, kterého ostatní pohůnci dům od domu vodili, přičemž je vedl muzikant s houslemi.
Od hospodyně dostávali dárky – brali všechno : špek, vejce, koblihy, koláče i peníze. Když
obešli celou osadu, sebrané věci prodali a peníze propili.
Prohlídka domů.
Pacholci chodili zase na prohlídku domů, kde by nalezli dračky na kamnech. Za takovou
neopatrnost – poněvadž by prý mohl vzniknouti oheň, nebo stál-li by někde na vyvýšeném
místě hrnec, ten že by mohl spadnouti, a tím by vzešla hospodářiškoda – a za jiné špásovné
výmysly byla hospodyni určena pokuta, kterou vyplatilašpekem nebo penězi. Při tom byli v
každém místě pohoštěni koblihy a koláči : každá hospodyně se snažila, by je co nejlépe
uhostila. Špek nasbíraný pak prodali a peníze stržené propili.
Do řetaza.
V pondělí v končiny okolo 10. hodiny večer vybíralo se “d o ř e t a z a “ takto : uprázdnilo se
místo za jedním stolem. Muzikanti zahráli valčík. Každý tanečník přetančil se svou tanečnicí
několikrát dokola, přivedl ji pak ke stolu a posadil. Chtěla-li se dostati s místa, musela se
vykoupiti, i dala tedy 2– 3 dvacítky na přichystaný talíř, čili “ do řetěza”. Vybranými penězi
se vyplatila hudba a co zbylo, se propilo.
Milada Davidová

Pamětní kniha Sokola v Kelči.
V číslech 10,11,12 ročníku 1999 Zpravodaje Městského úřadu v Kelči jsem psal o své práci
na tzv. Pamětní knize Sokola v Kelči. Uvedl jsem i velmi stručnou historii této tělovýchovné
jednoty ve vybraných faktech. V loňském roce jsem doplnil tento dokument o další získané
materiály a práci na knize jsem ukončil. Kopii Pamětní knihy jsem předal do Knihovny MěÚ
Kelč pro potřeby veřejnosti. U tajemníka pana Z. Porazila je dále uloženo sokolské album

fotografií, které Pamětní knihu doplňují. Chtěl bych zde o obsahu obou dokumentůpodat
stručnou informaci. Především o Pamětní knize Sokola v Kelči.
Úvod tvoří vlastenecký slib Sokolů v Kelči formulovaný starostou Sokola Vojtěchem Jasným
a dále poznámky o důvodech a postupech sepsání knihy.
Fakta z historie Sokola obsahují 38 stran zjištěných skutečností o činnosti Sokola v Kelči v
letech 1899 až 1953.
Dále jsou uvedeny stručné životopisy předních sokolských funkcionářů tohoto spolku z jeho
posledního období : Vojtěcha Jasného, Františka Slimáčka, Oty Tvrdoně a Aloise Tylicha.
Seznam divadelních kusů je záznamem všech sokolských divadelních her z let 1900 až 1950
zapsaných Stanislavem Pokorným a Emanuelem Helštýnem, doplněný o další akce z let 1956
až 1961 Františkem Slimáčkem. Přílohu tvoří poznámky o místech, kde se hrálo, o
významných organizátorech, zajímavých titulech, dětském divadle, mikulášských a
silvestrovských pořadech a jménech některých ochotníků. Připojeny jsou i ojediněle
zachované divadelní programy.
Emotivní výpovědí je rukopis Aloise Tylicha o koncentračním táboře Osvětim. Je to líčení
strastiplných zážitků jednatele Sokola a kelečského učitele ze zatčení a následného věznění v
Brně, dále pak o trýznění v koncentračním táboře Osvětim i o šťastném návratu domů.
Závěr tvoří popis zajímavých událostí a příhod ze sokolskéhoživota, které zpestřují a doplňují
suchá historická fakta z prvé části Pamětní knihy.
Druhým dokumentem je sokolské album. Obsahuje fotografie od roku 1905 do roku 1951.
Převážnou část alba uspořádala matrikářka Sokola Marie Kleinová. Největší část tvoří záběry
z veřejných cvičení, ze zájezdů na slety do Prahy a z divadelních představení. Nacházejí se
zde ale i další dobové fotografie. Příslušníci některých dnešních kelečských rodin zde mohou
objevit své předky na snímku členů Sokola z r. 1905 nebo jako divadelníky v třicátých a
čtyřicátých letech.
Skupinové fotografie většiny členů Sokola pocházejí z roku 1925, stejného data jsou i záběry
z veřejného cvičení na zahradě pana Adolfa Bagary. Velmi pěkné fotografie sokolských a
orelských ochotníků patří k úspěšnému společnému představení dramatizace Erbenovy Kytice
v roce 1943.
Album je tedy vzácným dokladem dřívější významné spolkovéčinnosti v Kelči.
Ota Tvrdoň
Ostrava

Kulturní dům Kelč
Březen 2002

Starobrno Rock Fest v Kelči
V sobotu 2. března se v sále Kulturního domu v Kelči koná
velkolepá hudební akce s názvem Starobrno Rock Fest. Na
programu jsou kapely Salamandra, Memoria, Tchoři. Hvězdou
večera bude bezpochyby legenda 70. let – Led Zeppelin
Revival. V loňském roce získala tato brněnská formace 1. cenu
v zahraniční soutěži Revival Rock Berlin 2001. Součástí
večera bude i dvouhodinový koncert jedné z nejoblíbenějších
moravských skupin, Reflexy.
Vstupenky na sobotní Starobrno Rock Fest jsou slosovatelné.
Mezi více než třiceti cenami generálního sponzora nebudou
chybět soudky piva, čepice, trička a půllitry. Další příjemné
překvapení čeká na návštěvníky akce v podobě
padesátilitrového sudu piva, které bude čepováno úplně
zdarma. Naražen bude v devatenáct hodin, tedy přesně šedesát
minut před vystoupením první kapely. Po celý večer bude k
dispozici také bohaté občerstvení.

Květy paní operety
Umělecká agentura Karel Smolka uvádí
v sobotu 23. března 2002 v 19,00 hodin v KD v Kelči
hudebně zábavný pořad, ve kterém zazní nejkrásnější melodie
ze světových i českých operet…
I.Lehár – Veselá vdova, Země úsměvů
E. Kalman – Čardášová princezna, Hraběnka Marica
O. Nedbal – Polská krev
R. Piskáček – Tulák, Perly panny Serafinky
K. Hašler – Podskalák
Najděte si chvilku v dnešní uspěchané době a zastavte se spolu
se sólisty opery a operety Slezského divadla z Opavy při
představení ve scénických dekoracích a kostýmech, kde veselé
texty a vyprávění spojují protančené melodie ze známých
operet.
Vstupné 40,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Diskotéka ( fotbalisté )
V pátek 22. března ve 20,00 hodin.

Velikonoční diskotéka ( volejbalisté )
Neděle 31. března ve 20,00 hodin.

Ve středu 10. dubna 2002 pořádá MěÚ Kelč zájezd
do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na operetu
Krásná Helena ( Jaques Offenbach ).
Odjezd v 17,00 hodin z autobusového nádraží v Kelči
( možno nastoupit i v přilehlých obcích ),
cena 170,- Kč ( vstupné + doprava ). Závazné přihlášky u pí.
Schybolové na MěÚ v Kelči do 15. března 2002 .
Připravujeme:

V dubnu : V sobotu 6. dubna 2002 vystoupí v kulturním domě v Kelči skupina KATAPULT
!!!

Kino
Program kina Kelč na měsíc březen 2002
Neděle 3. 3. v 18 hod - LEGENDA O SLAVNÉM NÁVRATU
Píše se konec 20. let. Kapitán Junuch díky válečným hrůzám ztratil nejen úder prvotřídního
golfisty, ale i smysl života. Obojí mu pomáhá nalézt tajemný nosič golfových holí. Film USA
s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 6. 3. v 19,30 hod. - ČLOVĚK V ZOO
Občanská válka na Balkáně. Osamělý muž, dítě a matka poznávají před hrůznými kulisami
sami sebe. Válečné drama Dánska, 100 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 10. 3. v 18 hod. - PRCI, PRCI, PRCIČKY II
Hlavní hrdinové jsou sice o rok starší než v prvním díle, ale jejich sexuální život je stále na
bodu mrazu. Začaly prázdniny a pronajatý dům na pláži je to pravé na bouřlivé
hrátky…Šílená komedie USA, 104 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 13. 3. v 19,30 hod. - UMĚNÍ BOJE
Ti největší drsňáci pracují pro OSN. Oficiálně sice neexistují, ale jejich razantní akce už
pomohly rozmotat nejednu politickou situaci. Wesley Snipes zabíjí lidi v zájmu světového
míru v akčním thrilleru USA, 116 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 17. 3. v 18 hod. - PODZIMNÍ NÁVRAT
Byl to malý řecký chlapec, který našel v květnu 1948 v Československu útočiště před
občanskou válkou. Teď je to muž, který se vrací na místo, kde nedobrovolně prožil
dětství…Jiří Bartoška v příběhuČR/Řecko, 104 minut, vstupné 28 a 30 Kč.

Středa 20. 3. v 19,30 hod. - MOULIN ROUGE
Léto roku 1900 přineslo kabaretu Moulin Rouge novou blýskavou show, okouzlenému
básníkovi osudovou lásku a vám krásný muzikál s Nikol Kidmanovou o kankánu,pravdě,
kráse, svobodě a hlavně o lásce, 102 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 24. 3. v 18 hod. - KDO Z KOHO
Jedna rafinovaná loupež, kterou na popud Marlona Branda provedou Robert De Niro a
Edward Norton. Zlodějský film USA, 104 minut, vstupné 30 32 Kč.
Středa 27. 3. v 19,30 hod. - DENÍK BRIDGET JONESOVÉ
Britská romantická komedie pro každého, kdo je žena, minul třicítku aštíhlou linii, kouří
krabičku denně a sklenkou nepohrdne. Ale i pro ty je neděje,že najdou toho pravého…USA,
92 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 31. 3. v 18 hod. - NEŘÍKEJ ANI SLOVO
Unesli mu dceru, zaútočili na manželku a zkazili mu Den díkuvzdání. Novodobá honba za
ukradenými diamanty v podání Michaela Douglese v akčním filmu USA, 105 minut, vstupné
28 a 30 Kč.
Myslete na duben, do našeho kina se totiž vkrade Pán prstenů !! Tak se těšte, my se na vás
taky těšíme !!!
M.Pajdla, ved. kina

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2001 2002.
Výsledky 16. – 18. kola :
Val. Mez. “D”-Kelč

10 : 2

1631 : 1577

0

Kelč - Bílovec “B”

12 : 0

1621 : 1419

2

Sedlnice “C”-Kelč

0 : 12

1530 : 1668

2

Tabulka po 18. kole :
1. Zubří

17

12 0

5

1588

137: 66

24

2. Bílovec "B"

17

12 0

5

1556

127: 74

24

3. Kelč

17

11 1

5

1607

131: 73

23

4. Vsetín "D

16

10 0

6

1553

114: 78

20

5. Vsetín "C"

17

10 0

7

1536

105: 99

20

6. Frenštát "B"

16

9 1

6

1502

111: 81

19

7. Lipník "B"

17

9 1

7

1513

108: 96

19

8. Hranice "B"

16

8 1

7

1514

102: 90

17

9. Bílovec "C"

17

7 1

9

1529

88: 116

15

10. Val. Mez. "C"

16

7 1

8

1517

84: 108

15

11. N. Jičín "B"

17

7 0 10

1523

10: 94

14

12. Bílovec "A"

17

6 1 10

1562

96: 108

13

13. Sedlnice "B"

16

6 1

9

1506

76: 116

13

14. Val. Mez. "D"

17

4 2 11

1479

68: 136

10

15. Sedlnice "C"

17

2 0 15

1439

42: 162

4

J. Gassmann

Halová kopaná
Dne 2. února 2002 odehrálo družstvo starší fotbalové přípravky další halový turnaj v
Hranicích. Po kvalitních výkonech všech hráčů jsme na tomto silně obsazeném turnaji
vybojovali solidní páté místo.
Výsledky turnaje :
Skupina A
Nový Jičín – Hranice “A” 1 : 4
NH Ostrava – Olomouc 2 : 1
Kelč – Nový Jičín 4 : 0
Hranice “A” – NH Ostrava 5 : 1
Olomouc – Kelč 5 : 0
Nový Jičín – NH Ostrava 1 : 2
Kelč – Hranice “A” 0 : 2
Olomouc – Nový Jičín 3 : 2
NH Ostrava – Kelč 0 : 1
Hranice A – Olomouc 4 : 2
Skupina B
Hranice “B” – Přerov 3 : 1
Rožnov – Vítkovice 0 : 4
Lipník – Hranice “B” 1 : 3
Přerov – Rožnov 3 : 1
Vítkovice – Lipník 5 : 0

Hranice “B” – Rožnov 2 : 0
Lipník – Přerov 0 : 1
Rožnov – Lipník 0 : 0
Přerov – Vítkovice 0 : 1
Utkání o konečné umístění :
o 9.-10. místo Nový Jičín – Rožnov nehráno
o 7.-8. místo NH Ostrava – Lipník 3 : 0
o 5.-6. místo Kelč – Přerov 5 : 0
o 3.-4. místo Olomouc – Hranice “B” 3 : 1
o 1.-2. místo Hranice – Vítkovice 2 : 0
Střelci kelečského mužstva : Jan Hlavica 3, Jakub Neřád 2, Tomáš Hlavica 1, Martin Greš 1,
Martin Hlavica 1, Roman Jiříček 1, Petr Faltýnek 1.
Mladší přípravka :
Dne 26. ledna se v Kelči uskutečnil turnaj v halové kopané přípravek, ročníku 1991 a
mladších. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev, která mezi sebou sehrála celkem 21 utkání.
Mužstvo Kelče obsadilo celkově druhé místo, když podlehlo pouze družstvu SK Hranice “A”,
celkovému vítězi turnaje. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Hlavica z Kelče,
brankářem Tomáš Čech ze Soběchleb a cenu za nejlepšího střelce získal Petr Vavřík z Kelče,
který vsítil 14 branek.
Výsledky :
Hranice“B” – Zašová 0 : 4
Kelč – Juřinka 7 : 0
Hranice “A” – KFM Opatovice 5 : 2
Soběchleby – Hranice “B” 0 : 2
Kelč – Zašová 2 : 2
Hranice “A” – Juřinka 9 : 0
Opatovice – Hranice “B” 4 : 0
Soběchleby – Kelč 0 : 4
Zašová – Juřinka 6 : 0
Hranice “B” – Hranice “A” 0 : 4
Kelč – Opatovice 4 : 0
Soběchleby – Zašová 0 : 5
Juřinka – Hranice “B” 0 : 6
Hranice “A” – Kelč 5 : 2
Opatovice – Zašová 1 : 2
Soběchleby – Juřinka 2 : 3
Hranice “B” – Kelč 1 : 4
Opatovice – Soběchleby 4 : 0
Hranice “A” – Zašová 6 : 0
Opatovice – Juřinka 6 : 2
Hranice “A” – Soběchleby 8 : 0

Pořadí turnaje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hranice “A” 18 37 : 4
Kelč 13 23 : 8
Zašová 13 19 : 9
Opatovice 13 18 : 14
Hranice “B” 6 10 : 17
Juřinka 3 5 : 36
Soběchleby 0 2 : 26

Střelci Kelče : Jan Hlavica 12, Martin Hlavica 7, Tomáš Hlavica 1, Pavel Čadra 1, Aleš Ordán
1, vlastní 1.
Pavel Faltýnek
Starší žáci :
V sobotu dne 26. ledna 2002 se družstvo starších žákůoddílu kopané TJ Kelč zúčastnilo
halového turnaje v Hranicích. Na turnaji hrálo 8 družstev. Naši hráči se dostali až do finále,
kde prohráli s kvalitním soupeřem.
Výsledky :
Hranice “A” – Opatovice,Všechovice 4 : 2
Kelč – Hustopeče 15 : 1
Hranice “A” – Kelč 0 : 7
Opat.Všech. – Hustopeče 3 : 4
Hranice “A” – Hustopeče 5 : 3
Kelč – Opat.Všech. 5 : 0
Hranice “B” – Přerov 0 : 8
Holešov – Spálov 2 : 3
Hranice “B” – Holešov 6 : 2
Přerov - Spálov 2 : 3
Hranice “B” – Spálov 10 : 0
Holešov – Přerov 1 : 5
o 7.-8. místo - Holešov – Opat.Všech. 1 : 4
o 5.-6. místo - Hustopeče – Spálov 0 : 5
o 3.-4. místo - Hranice “A” – Hranice “B” 2 : 1
FINÁLE Kelč – Přerov 1 : 10
Václav Škařupa

ZŠ informuje
Zápis dětí do 1. třídy

Dne 7. února se u nás ve škole konal zápis dětí do 1. ročníku základní školy.
Zápis proběhl podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 291/91 Sb., o základní škole § 3, odst. 1 a letos
se ho zúčastnily děti narozené od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1996.

Po loňském kladném ohlasu na netradiční zápis, při němž jsme se snažili o zpříjemnění
pobytu dětí ve škole různými aktivitami a činnostmi, které jsou jim blízké, a hlavně abychom
je zbavili strachu, zvolili jsme i letos podobný způsob. Podíleli se na něm vyučující 1. i 2.
stupně, ale také žáci např. ze sedmého ročníku. Pro budoucí prvňáčky jsme vyzdobili prostory
přístavby, připravili pro ně zábavné koutky, sami se mohli zapojit do her a za účast v nich
mohli získat odměnu. Nezapomněli jsme ani na rodiče, kteří své ratolesti doprovázeli, a
nabídli jsme jim alespoň malé občerstvení. Samozřejmě že kromě zábavy musely děti
prokázat jisté schopnosti a dovednosti, včetně úrovněkomunikace šestiletého dítěte, aby tak
pedagogové správně posoudili připravenost dítěte na vstup do 1. třídy.
A nyní několik důležitých čísel : k zápisu se dostavilo celkem 28 dětí a do 1. ročníku ve
školním roce 2002/2003 jich nastoupí 26. Znatelně oproti letům minulým klesá počet dětí a
pro naši školu to bude znamenat těžké rozhodování o tom, zda budeme moci otevřít pro příští
školní rok dvěprvní třídy.
Lyžařský kurz

Ve dnech 14. – 21. ledna 2002 absolvovali naši sedmáci pravidelný lyžařský výcvik, a to v
horské oblasti Velké Karlovice v areálu lyžařského střediska TJ Vsetín na chatě Kyčerka. Pro
mnohé z dětí to byla vůbec první příležitost postavit se na lyže a zkusit jízdu na nich.
Počáteční strach některých velmi brzy opadl a děti naopak projevily ohromnou vůli, nasazení
a zápal pro lyžování a na konci kurzu pak mohli jejich instruktoři z řad pedagogů ( Roman
Blaha, Mgr. Rostislav Nepustil, Pavel Vaigl, Bohdana Přikrylová a jako technický doprovod
Vladimír Havran ) konstatovat, že všichni bezpečně zvládli základy sjezdového lyžování.
Po celou dobu kurzu provázely jeho účastníky výborné sněhové podmínky, perfektní byla
obsluha vleků a služby na ubytovacím a stravovacím zařízení.
Jsme rádi, že se nám podařilo lyžařský kurz pro 48 dětí zrealizovat a snad jsme pro tento
zimní sport získali nové nadšence. Škoda jen, že se této akce opět nezúčastnili všichni a asi z
vyprávění svých spolužákůuž vědí, o co přišli.
Pavla Čučková
zást. ředitele

Miss Poupě 2002
Tato sympatická dívka se jmenuje Petra Čadrová, je jí 14 let, bydlí v Kelči
a chodí do 8. A třídy místní základní školy.
Proč vám ji představujeme ?
Petra se zúčastnila jako jedna z dvanácti dívek oblastního kola soutěže
MISS POUPĚ 2002 v Hranicích. V pátek 15. února ji přišlo do hranické
Sokolovny povzbudit a držet palce pár jejích přátel a samozřejmě rodiče.
Dívky předváděly své schopnosti v několika disciplínách. Zajímavý byl tanec v rytmu
mamba, aerobik pod vedením zkušené cvičitelky nebo rozhovor v cizí řeči. Promenáda ve

večerní toaletě a volná disciplína byla pro diváky jistě nejatraktivnější. Osmičlenná porota
hodnotila nejen krásu dívek, ale především kulturu pohybu,ústní projev, chůzi a mnoho jiných
aspektů. Petra neztrácela nervy, byla přirozená, milá, vtipná a porotcům se líbila ze všech
účinkujících dívek nejvíce.
Po více než třech hodinách zápolení si Petra odvezla titul MISS POUPĚ 2002 zcela
zaslouženě. Spolu s dalšími dívkami postupuje do semifinále, které se bude konat 30. března
2002 v Havířově, kde bude o titul soutěžit dalších asi 50 dívek.
Petře gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Havířově.
Petra děkuje kamarádkám za pěvecký a hudební doprovod při volné disciplíně.

Založení stacionáře Anděl
Občanské sdružení “ANDĚL” zakládá Stacionář pro postiženou mládež z Kelče a přilehlého
okolí. Jedná se převážně o děti tělesně a mentálně postižené, které ukončily pomocnou nebo
zvláštní školu, a nemohly pro svůj handicap pokračovat v dalším zdokonalování se ve výuce.
Pobyt pouze v domácím prostředí dětem neprospívá, chybí jim styk s kolektivem a to, co se
ve škole naučily, by zanedlouho zapomněly. Slavnostní zahájení Stacionáře proběhne ve
čtvrtek 28. února 2002 v Kelči.
Děkujeme tímto za vstřícný postoj MěÚ v Kelči, který nám poskytl prostory v místním
penzionu.
Za OS “ANDĚL” Marta Leinertová, předseda sdružení a Marie Vokourková, jednatel
sdružení

Společenská kronika
Březen 2002

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Hlavicová Anna Kelč
Vlček Stanislav Kelč
65 let
Fabriová Marie Kelč
Masaříková Marie Kelč
70 let
Šnejdrla Jiří Němetice
Hlavicová Marie Kelč
Stryková Marie Kelč
Libosvár František Kelč
75 let
Pavelková Josefa Kelč (dolina)
81 let
Pajdla Miroslav Kelč
83 let
Tajchlová Aloisie Lhota
89 let
Hradil Ferdinand Kelč
91 let
Plesník Josef Komárovice
96 let
Jiříčková Františka Kelč

Přání
Redakční rada Zpravodaje přeje všem svým
čtenářům pěkné prožití velikonočních svátků a plno
slunce nejen na obloze, ale i v srdci.

