ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

12/2001

Úvod
Vážení čtenáři,
přejeme vám mnoho šťastných chvil o vánočních svátcích a úspěšný rok 2002, plný
zdraví a lidského porozumění.
Red. rada
Požehnané Vánoce
Na naši zem, kde bydlíš Ty, kde bydlím já;
na naši zem ukolébanou a oblečenou do prosincového sněhu,
v tichu tajemství a ve stínu noci přichází k nám náš Bůh a Pán.
Přichází, aby se setkal s Tebou a se mnou aby nám řekl:
O lásce, kterou nemůžeme zavřít v kleci svých dlaní.
O naději, která přichází den co den jako jitřenka po temné noci.
O pokoji, po které touží každý z nás, přestože svět pořád pláče a krvácí.
O radosti, kterou je třeba umět dávat jako vezdejší chléb všem smutným,
potřebným a zavrženým.
On přichází, aby život dostal smysl a stal se slavnostní.
Požehnané Vánoce všem občanům ze srdce přeje
P.Mgr. Piotr Wardecki, farář.
Advent aneb doba přípravná, předvánoční
“ Hvězdičky…třpytí se nad tichým, mrazivým ránem. S věže zazněl zvon; probouzí dřímající
osadu. V oknech probleskují světýlka a je vidět, jak jizbou klání se rozdřímané postavy,
rychle berou na sebe teplý šat a oblečeny staví se k oknu, aby se pomodlily ranní své Zdrávas.
Hned po klekání velký zvon znovu se rozburácel a za ním v pospěšném chvatu zajásal druhý i
třetí a všecky zvony teď tvrdým akordem hlaholí do tichého rána, svolávajíce lid do chrámu
Páně. Je Advent.”
(Mrštíkové A. a V., Rok na vsi I.)
Adventem se v křesťanské liturgii nazývá přípravná doba, jež předchází vánočním svátkům.
Začíná čtyři neděle před Vánocemi a první adventní den není pro věřící jen upozorněním na
blížící se oslavu Kristova narození, ale svátkem “oddaného a radostného očekávání ” i pokání
a tichého rozjímání. Advent končí 24. prosince. S adventem jsou ale spojovány i některé dny,
které mu předcházejí :
Svátek sv. Martina – 11. listopadu . Přijíždí na bílém koni a v mnoho zemích je den sv.
Martina skutečně považován za počátek zimy. Době mezi svátkem sv. Martina a adventem se
říkalo malý karneval nebo také malý masopust a lidé se o něm veselili, jedli a pili do sytosti.
Se svátkem sv. Martina je spojena i řada pranostik : “Přijede-li Martin na bílém koni, metelice

za metelicí se honí.” , “ Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.”, “Jsou-li na Martina
mračna, zima je levná, a jestli je noc jasná, zima je mastná.”atd.
Svátek sv. Kateřiny – 25. listopadu. Jde o svátek křesťanské světice, panny a mučednice,
která byla mučena speciálně sestrojeným zařízením o čtyřech kolech s ostrými hroty po
obvodu, jejichž otáčením bylo její tělo drásáno. O tomto dnu se nesmělo pracovat s ničím, co
mělo kola, aťto byl povoz, kolovrat, mlýn nebo obyčejný trakař. Nejbujnější kateřinské oslavy
začínaly z večera rozpustilou taneční zábavou, kde si svobodná děvčata i vdané paní samy
vybíraly tanečníky, platily muzikantům a nestyděly si objednat sólo nebo pálenku. Jen o
půlnoci byla pánům na rozloučenou se svatou Kateřinou dovolena pánská volenka. Po sv.
Kateřině začínal advent, postní doba, kdy platil přísný zákaz tance, zpěvu a zábav.
Svátek sv. Ondřeje – 30. listopadu. Svatoondřejská noc byla považována za jednu z
nejmocnějších nocí roku. Snad to souviselo s kultem pohanských démonů, kteří ve starých
legendách vystupovali 30. listopadu z hlubin země a svými reji otevírali bránu chladnému a
krutému božstvu zimy a mrazu. Světec byl považován za mocného pomocníka při zaříkávání
zlých duchů.
Svátek sv. Barbory – 4. prosince. Připadá na jeden z prvních adventních dnů. Tento den byl
spojen s řadou lidových zvyků, z nichž nejznámější je řezání tzv. Barborčiných větviček –
buďjabloně nebo třešně, které na Štědrý den vykvetly. O jejím svátku zapalují horníci v
dolech Barborčino světlo. V některých krajích chodívaly v předvečer svátku světice dospělé
dívky v bílých šatech po vesnici a rozdávaly dětem dárky, jinde klepaly na dveře stavení a
rozdávaly cukrová srdíčka od křesťanské mučednice.
Svátek sv. Mikuláše – 6. prosince .Začíná pro většinu Evropanů vánoční období, na něž se
těší nejen děti, ale i dospělí. Ale víte, kdo byl muž v červeném plášti a biskupské čepici ?
Mikuláš (Nicolaos ) bylo kdysi oblíbené jméno a v historii se dochovaly zprávy hned o
několika slavných mužích pyšnících se jménem, jež v překladu z řečtiny znamená “vítěz
lidu”. Za svatého byl prohlášen papež MikulášI. Veliký, žijící v 9. století, ale i vynikající
augustiniánský kazatel MikulášToletinský z druhé poloviny 13. století. Mikuláš z Flue – jeho
zásluhou zůstalo Švýcarsko jednotným státem a nerozpadlo se v roce 1481 na znesvářené
státečky. Jednoznačné prvenství mezi Mikuláši však zaujímá Mikulášz Myry, který podle
lidové víry sestupuje 5. prosince z nebe na zem, obchází lidská obydlí a rozděluje dárky. Jako
biskup byl Mikuláš za svého života milován pro své dobré srdce a moudrost.
Svátek sv. Lucie – 13. prosince. Kdysi jeden z nejhezčích předvánočních svátků. Snad k
tomu přispěla skutečnost,že Lucie je jednou z mála historicky nepochybně doložených žen,
které zemřely mučednickou smrtí pro svou víru. Lucie zahynula 13. prosince roku 304 a od té
doby si křesťané v tento den připomínají její památku. V českých zemích navštěvoval
vesnické chalupy o svátku sv. Lucie průvod masek, které vedla dívka převlečená za sv. Lucii.
Doprovázeli ji družičky, kněz, poustevník, kominík,řezník, dráteník, krajánek a cikánská
rodina. Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i řada magických praktik. Vesničané věřili, že o
tomto dni se scházejíčarodějnice, aby kuly pikle a škodily dobrým křesťanům. Svatá Lucie
byla považována za mocnou ochranitelku před jejich kouzly a čarami. Nejnavštěvovanějším
místem čarodějnických setkání o sv. Lucii v zemích Koruny české býval prý vrch Radhošť,
který byl odpradávna opředen mnoha pověstmi. Jméno Lucie znamená “plná světla” a “ Svatá
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.”

( Valburga Vavřinová – Malá encyklopedie Vánoc )
M.S.
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Rada bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 30.09.2001 . Výsledek hospodaření
bude předložen zastupitelstvu.
Rada se zabývala návrhem úpravy rozpočtu roku 2001 v příjmové i výdajové části. Návrh
bude předložen zastupitelstvu.
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí kontokorentního úvěru od České
spořitelny a.s. v roce 2002.
Rada byla seznámena s geometrickým rozměřením pozemků st.pl. 193 a parc. č. 1328/15 v
k.ú. Kelč – Staré město a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej žadatelům za cenu 70,-Kč
/m2 .
Rada byla seznámena s žádostí p.Pavla Vally, VIVA s.r.o. Kelč čp 243 o odkoupení obecního
pozemku parc. č. 119/4 v k.ú. Kelč – Nové město a řešení technických záležitostí týkajících se
staveb na sousedních pozemcích u domu čp. 243. Rada pověřila starostu a místostarostou
svolat s p.Vallou jednání v této záležitosti. O výsledku informovat radu.
Rada byla seznámena s žádostí paní Vilmy Vadelové , Lhota u Kelče čp.38 o odkoupení části
obecního pozemku parc.č. 885/4 v k..ú Lhota u Kelče. Rada požaduje žádost doplnit o
vyjádření osadního výboru ve Lhotě.
Rada byla seznámena s žádostmi o odkoupení částí obecních pozemků “ Na drahách” za
účelem výstavby garáží. Návrh odprodeje bude zastupitelstvu předložen až po ujasnění
rozsahu zástavby ( počet garáží ). Do té doby žádosti odkládá.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Českého svazu včelařů na tlumení
varoázy včel ve výši 10,- Kč na jedno včelstvo pro včelaře z Kelče.
Rada nevyhovuje žádosti paní Hildegardy Perutkové, Kelč čp.373 o přidělení bytu č.206 v
penzionu pro důchodce , Kelč čp.290.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2 000,- Kč na diagnosticko-výchovný pobyt
pro žáka ZŠ Kelč ve Středisku výchovné péče pro děti a mládež v Kelči.
Rada bere na vědomí žádost zástupců občanů z Němetic o úpravu a vybudování chodníků v
Němeticích. Rada pověřuje starostu jednáním s vlastníky dotčených pozemků. O jednáních
bude rada žadatele průběžně informovat.
Rada byla seznámena s návrhem na přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně pro příští volební
období. Návrh bude předložen zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s návrhem zřizovací listiny příspěvkové organizace “ Mateřská škola
Kelč “ dle zákona č. 250/2000 Sb., a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada byla seznámena s předloženými návrhy znaku a praporu Města Kelč od heraldika
Miroslava J.V.Pavlů. Návrhy budou předloženy zastupitelstvu.
Rada se zabývala přípravou návrhu nových obecních vyhlášek o odpadech a poplatku za
odpad dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Návrhy vyhlášek budou předloženy
zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ Kelč Mgr.Romana Blahy o stavu rozpočtu školy a
požadavku jeho navýšení. Rada požaduje projednání požadavků společně s finančním a
kontrolním výborem. Výsledný návrh bude předložen zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí posouzení stravovacího zařízení ZŠ Kelč dle vyhl.č. 107/2001 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných.
Rada schvaluje pověření řediteli ZŠ Kelč Mgr.Romanu Blahovi ke schvalování půjček z fondu
kulturních a sociálních potřeb zaměstnancům ZŠ Kelč.
Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Kelč ve školním roce 2000/2001 .





Rada schvaluje prodej publikace Oty Tvrdoně “ O kelečském létání ” za cenu 20,-Kč/ ks.
Rada bere na vědomí informaci firmy PONAST s.r.o. Valašské Meziříčí týkající se systému
sběru PET lahví v rámci obchodní společnosti EKO – KOM a.s.
Rada bere na vědomí informativní dopis JUDr.Víta Jiříčka, bytem Žilinská 10, Olomouc.

Upozornění
MěÚ v Kelči připravuje nové obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady a místním
poplatku za odpad v souvislosti s novým zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, který
nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.
V systému shromažďování, sběru, svozu a odstraňování komunálních odpadů nedojde k
podstatným změnám.
Změna se bude týkat především poplatku za odpad.
Poplatek byl uzákoněn jako “místní poplatek” a zařazuje se tak ke stávajícím místním
poplatkům ( např. ze psů, z užívání veřejného prostranství apod.).
Tento poplatek se bude vztahovat na každého občana s trvalým pobytem v Kelči a vlastníky
staveb určených nebo sloužících k rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
Poplatek se bude platit obci. Jeho výše, splatnost a další podmínky budou stanoveny obecně
závaznou vyhláškou, kterou vydá zastupitelstvo města Kelč.
Změna placení tohoto poplatku se bude týkat vlastníků a uživatelů bytův bytových domech
SBD Val. Meziříčí, kteří již nebudou mít poplatek za odpad jako součást nájemného, ale
budou jej platit přímo obci.
Zdeněk Porazil
tajemník

Historie
Záhorská kronika
Září 1930
E. Talpa
Babice u Kelče
Ve spisu “Libussa”, Jahrbuch für 1852, jest zmínka o Babicích roku 1270, kdy zvláštní
listinou stala se změna s manstvím bráneckým, k němuž i Babice náležely.
Touto listinou, danou v Olomouci 13. dubna 1270, Bruno olomoucký, biskup udílí v léno
několik vesnic Kateřině, vdově po zemřelém svém léním manu Albertovi i její dědicům za
služby prokázané diecesi jejím manželem Albertem.
Jsou to vesnice : Komárovice s mlýnem, nová ves (dvůr) Bránky s mlýnem, Babice s mlýnem,
Tučapy, Pacetluky, 2 mlýny u Kelče a 8 dvorců (usedlostí).
Později byly Babice lénním manstvím biskupství olomouckého samy pro sebe a jakožto
takové manství měly postupně více držitelů.
Ještě roku 1640 byly Babice samostatné zboží a byly později teprve přiděleny k panství
kelečskému. Kdy se tak stalo, nezaznamenává Švoj ani Volný. – Roku 1656 byli v obci 2
celoláníci, držící po 50 mírách pole, 1 tříčtvrteláník s 37 mírami 4 acht., 1 čtvrtláník s 12
mírami pole, 5 domkařů s pozemky úhrnem 40 m a 3 domkaři bez pozemků.

Před rokem 1656 byly v Babicích pusté statky : Celý lán : Važekovský 50 mír pole, 3 lán,
Jakubovský 37 mír 4 acht., domek s pozemky : Skakalovský 8 mír pole, vesměs II. třídy.
Po roce 1656 přibyly nové statky : 2 celolány a 1 čtvrtlán a to Jura Ševčík převzal roku 1662
starou pustinu branzovskou, Jan Matyšků převzal po roce 1656 starou pustinu zvanou
povalovskou. Oba měli v držení po 50 mírách pole. MarinaŠevčíkova převzala v roce 1672
pustinu masařovskou o 12 mírách 4 acht., pole II třídy.
Obecní pozemky obnášely 53 m pastvisk.
Názvy tratí dle tereziánského katastru : Na kopci, Za potokem, Za koutkem, Nad rybníčky, U
Jasenova, Na štěpnicu, Za humny, Na záhumení, Na hejtmanici, Na padělkách, U zahrad,
Přední padělek, U cesty, Čtvrtka, Dílec, Do hlubokej, Čtvrťnad hlubokou, Do náplatek, Na
náplatkách, U mosta, Zadní padělek, K hájku,Čtvrtečky, Na švihlově, Nohavička, Dolina, Díl
za štěpnicou, Čtvrť za koutkem, Nad hlubokou, Nad humny, K drahám, Za zahradou, Na
kůsek, Na prostřední, K hlubokej, U Kostruhové zahrady, Za hlubokou, Za dědinou, Za
koutky, Vrchní honek, U hájka, Za potokem na kusách.
Rokem 1786 shledáváme se s číslovanými usedlostmi. Ve výpisu z josefínského katastru je
zapsáno 23 domovních čísel.
Roku 1794 (dle Švoje) Babice měly 23 domů, 25 rodin, 134 duší a asi 210 jiter polí.
Roku 1820 zaznamenáno 26 domů, mezi nimi pastouška č. 19 neobydlena (Dnes jižnestává).
Roku 1830 měla dědina 28 domů se 175 obyv. Od té doby obyvatelstva ubývalo,
hlavněodcházením nezámožných z nedostatku výživy za výdělkem do míst průmyslových a
vymíráním domácího obyvatelstva.
Po 90 letech při sčítání lidu v roce 1921 napočteno opět 28 domů, ale jen se 153 obyvateli.
Ubylo 22 duší. V letech 1921 – 1930 vystavěny byly 3 domy a 1 starý domek zbořen za
příčinou stavby silnice.
Celkem je v obci t. č. 10 gruntů, 6 podsedků, 11 chalup, 1 škola jednotřídní, do níž chodí také
děti z přiškolené obce Malé Lhoty, 1 chudobinec, 1 hostinec a vodní mlýn, který je započten
již v gruntech. Katastrální výměra obce obnáší 235 ha 95 a .
Od roku 1786 do roku 1930, tedy téměř za 1 1 století přibylo jen 7 domů.
Milada Davidová

Kultura
Co přináší prosinec 2001
Svatý Mikuláš přijede !!!
Dne 5. prosince 2001 v podvečer navštíví opět obec Komárovice svatý Mikuláš s andělem.
Rozdá všem dětem dárky, ale pozor ! Přibere s sebou i čerty.
Komárovice – za osadní výbor Zgažarová Zdeňka
Dne 5. prosince 2001 se Mikuláš objeví i ve Lhotě u Kelče. I tam dostanou děti dárečky a
cukrovinky. Poté se děti mohou veselit při reprodukované hudbě v místním hostinci.
Lhota – za osadní výbor Hrstka Vladimír
Do Kelče na náměstí přijede svatý Mikuláš ve čtvrtek 6. prosince v 17 hodin a pokud bude
sníh, tak to bude na saních. S sebou bude mít pro kelečské děti plnou nůši dárečků. Jako
obvykle s ním přijedou i andělé a čerti.

MěÚ Kelč
Vítání občánků
V sobotu 8. prosince přivítáme v Obřadní síni radnice naše nejmladší občánky, kteří se
narodili po13. květnu tohoto roku. Slavnostní obřad zahájí děti z Mateřské školy v Kelči svým
krásným a milým programem a také žákyně umělecké školy Kelč svou hudební produkcí.

Divadelní představení
Všem dětem, ale i dospělým bude patřit nedělní odpoledne 9. prosince, kdy je připraveno
divadelní představení v místním kulturním domě.Parta mladých lidí pod režisérským
dohledem Břetislava Vlčka ml.nacvičila pohádku
“ O komtese Julince a ševci Ondrovi.”
V hlavních rolích uvidíte Tomáše Vlčka a Dagmar Ondruchovou. Dále hrají : Olga
Majdlochová, Hanka Stromšíková, Vladimír Žalmánek, Anna Hlavicová, Jiří Hlavica, Jiří
Kundrátek a Libor Zdráhala.
Začátek představení je v 14,00 hodin a vstupné je dobrovolné.
Po představení následuje jako každý rok Mikulášská nadílka pro děti.

V neděli 16. prosince Vás zveme do kostela Sv. Petra a Pavla na tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT.
Tentokrát vystoupí místní a velice úspěšný dětský pěvecký sbor R O N D O,
který diriguje pí. učitelka Lenka Mořkovská. Určitě si nenechte tento zážitek ujít.
Začátek koncertu je v 15,00 hodin. Vstupné dobrovolné.

V pátek 14. prosince od 16,00 hodin v místním kulturním domě proběhne
MAXI DISCO SHOW
Ivana Mejsnara z Prahy
Obrovská disko šou je připravena pro všechny děti a jejich kamarády či bratrance a sestřenice
od 6 let do 15 let.
Maxidiskotéka se liší od běžných produkcí mimořádným a výjimečným množstvím
světelných a scénických efektů – stroboskopickými, rotačními, paprskovitými a svazkovitými

světelnými zdroji. Světelná scéna vytváří image jakéhosi “science fiction”. V nonstop
programu jsou uváděny nejnovější hity světových hitparád, známých z poslechu českých
televizních kanálů, včetně zahraničních MTV, VIVA, MCM aj.
Pozor!!! Pátek 14. prosince od 16,00 do 20,00 hodin
DISCO SHOW!!!
V pondělí 24. prosince je Štědrý den a díky několika rodinám pod vedením Aničky Hlavicové
se přeneseme o několik století zpět a prožijeme společně oslavy narození Našeho Pána –
Ježíše Krista.
Tradiční Živý Betlém
bude opět na náměstí ve 12,00 hodin.
“Tento zvyk obdivují lidé z blízkého i dalekého okolí, a proto můžete v tento sváteční den na
náměstí potkat tváře známé i méněznámé, rodinu, přátele, spoluobčany. Zvykli jsme si v tento
den přát lidem kolem sebe vše nej.. při prožití vánočních svátků a nejen to, ale tento den je jak
stvořený pro lidské odpouštění, pro pochopení jeden druhého. Najednou není ten či onen až
tak velký bručoun, jiný není až tak zlý či dokonce protivný, ten kluk či dívčina jsou dnes
milejší atd. Mělo by být snahou nás všech si tyto pocity odpuštění a tolerance ponechat po
celou dobu roku. Možná stačí, když si na každém člověku najdeme dvě, tři a nebo jen jednu
vlastnost kladnou a tím mu pomůžeme a sobě určitě taky.
Nejkrásnější pocit radosti prožijeme při odpuštění od srdce.
( M.S.)
Kulturní dům Kelč

7. prosince – DISCO – fotbalisté
9. prosince – Divadlo – O komtese Julince a ševci Ondrovi
14. prosince – Maxi disco show – agentura DISK – CENTRUM Praha –pořádá MěÚ Kelč
21. prosince – SHOW – techno,haus,disco,rock….tabeční večer s vystoupením kapel.
Agentura z Hranic.
26. prosince – Štěpánská diskotéka – fotbalisté.

Kino
Program kina Kelč na měsíc prosinec 2001
Neděle 2. 12. v 18,00 hodin - LARA CROFT – TOM RAIDER
Je veselá, je hravá, je sexy, je dobře ozbrojená a připravená kdykoliv vám nekopnout zadek.
Virtuální akční sexsymbol ožil v akčním filmu USA s Angelinou Joliesovou, 96 minut,
vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 5. 12. v 19,30 hodin - SHREK
Je to pohádková směs, uvidíte Sněhurku, draka a tři prasátka a hlavnězeleného obra s tykadly,
který má zjednat pořádek v pohádkové říši. Počítačem animovaný příběh USA, 82 minut,
vstupné 28 a 30 Kč.

Neděle 9. 12. v 18,00 hodin - DR. DOLITTLE II.
Eddie Murphy tentokrát v roli obhájce čtyřnohých tvorů, kteří hájí les před vykrádáním.
Rodinná komedie USA, 87 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 12. 12. v 19,30 hodin - JURSKÝ PARK III.
Už potřetí se probudil život v Jurském parku a z lidí se stáváštvaná zvěř…Dobrodružný film
USA, 91 minut, vstupné 28 30 Kč.
Neděle 16. 12. v 18,00 hodin - JAKO PAVOUK
Z exkluzivní soukromé školy je unesena dvanáctiletá dcera senátora a policejní psycholog
Cross se s agentkou tajné služby pouští do pátrání, jehož okolnosti jsou víc než
podivné…Thriller USA, 103 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 19. 12. v 19,30 hodin - ZAČALO TO JEDNÉ ŽHAVÉ NOCI
Všechno to začalo tím,. že Randy šel na pomoc v hádce dvou lidí a skončilo to tím, že měl na
krku cizí ženskou, dvě vraždy, vloupání a soudní zákaz vstupu do svého domu. Úchylně černá
komedie o chtíči, žárlivosti, manipulátorství a bingu. 90 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 30. 12. v 18,00 hodin - MEXIČAN
On je zatracený smolař, ona je zatraceně krásná. A oba jedou do Mexika, aby přivezli
rozzlobeným mafiánům starobylou pistoli nevyčíslitelné hodnoty. Brad Pitt a Julia Robertsová
na cestě za dobrodružstvím. Vstupné 28 a 30 Kč.
Za všechny zaměstnance Kina Kelč vám ze srdce přeji šťastné a veselé vánoční svátky a
hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce. A nám zase zaplněná sedadla našeho kina. Těšte
se nás v příštím roce, my se na vás taky těšíme !
Pajdla Miroslav, vedoucí kina

Okénko do lednových akcí:
V pátek 11. ledna zahájí plesovou sezónu sportovci :
II. Ples fotbalistů
Hraje : Mistříňanka
Pátek 18. ledna – Ples myslivců
Neděle 20. ledna – Maškarní ples pro děti
Sobota 26. ledna – Ples hasičů - hraje Junior Band z Kroměříže

Kopaná
Sobota 20. 10. 2001
Mladší žáci Kelč – Vizovice 2 : 1
Starší žáci Kelč – Vizovice 0 : 0
Dorost Kelč – Juřinka 6 : 0
Neděle 21.10. 2001

Muži Kelč “B” – Choryň “B” 3 : 2
Muži Kelč – Valašská Polanka 2 : 0.
Fotbalová krize v našem mužstvu pokračuje. I v tomto utkání se ukázalo, že se hráčům nedaří.
Soupeř přijel s jasnou taktikou nedostat mnoho branek. Celé utkání se i tak odehrávalo před
brankou soupeře. Jen naše střelecká bezmocnost způsobila, že soupeř neodjel s větším
brankovým přídělem. Na bezmocnost našich útočníků se nemohl dívat Tonda Zbrožek, naběhl
si na rohový kop a hlavičkou střílí vedoucí branku – 1 : 0. Na konečných 2 : 0 upravuje
JirkaŠkařupa. Do konce podzimní části zbývají dvě utkání. Jsou to však soupeři z popředí
tabulky. Je třeba, aby hráči ze sebe vydali vše, co v nich ještě je, pokud si chtějí zachovat
dobré podzimní umístění.
Sobota 27. 10. 2001
Dorost Kelč – Poličná 3 : 2
Neděle 28. 10. 2001
Mladší žáci Hulín – Kelč 0 : 2
Starší žáci Hulín – Kelč 3 : 3
Muži Jasenice – Kelč “B” 1 : 2
Muži Kelč – Bylnice 1 : 1.
Blýskání na lepší časy ? V tomto zápase hrála proti sobě mužstva z první a druhé příčky. Ten,
kdo přišel a věřil, že uvidí kvalitní kopanou, byl zklamán. Samotné utkání byl především boj o
střed hřiště. Oběmužstva se málo dostávala ke střelbě na bránu. Naši hráči se snažili, ale v
těchto zápasech je třeba vydat ze sebe o trochu víc. Do vedení se dostali hosté poté, co náš
brankář pronesl nepublikovatelné sprosté slovo. Následoval nepřímý kop v pokutovém území,
po jeho rozehrání se dostal míčk volnému hostujícímu hráči a ten střelu bezpečně proměnil v
gól – 0 : 1. Za nás vyrovnává ještě v prvním poločase Marcel Abrman na 1 : 1, a to po
skrumáži před brankou soupeře. Je jen škoda, že jsme nezískali víc bodů. Chtělo to vítězství.
Tři body by znamenalo větší kontakt s hostujícím mužstvem a pak odtržení od
pronásledovatelů. Teď bude důležité utkání v Poličné. Toto mužstvo je totiž na třetím místě
tabulky.
Sobota 3. 11. 2001
Mladší žáci Kelč – Štítná n. Vláží 4 : 2
Starší žáci Kelč – Štítná n. Vláží 2 : 4
Neděle 4. 11. 2001
Dorost Valašská Bystřice – Kelč 0 : 2
Muži Poličná – Kelč 3 : 0 !!!!!
Takový debakl nečekal nikdo z nás. Domácí, ač nováček, naše hráče převyšoval. Nám zcela
vyhořel, jindy opora týmu, brankář Orava. Podílel se nejméně na dvou brankách. O utkání
rozhodla jeho chyba, kdy mu vypadl míčz rukou. Tato branka posadila domácí na koně. I když
před koncem prvního poločasu jsme si vytvořili tlak a domácí jsme přišpendlili na jejich
bránu, přesto všechny naše střely zablokovali domácí hráči. Tato prohra náš tým sesadila z

druhého místa až na páté. Hráčům chyběla bojovnost. Pro vítězství je třeba udělat daleko víc.
Domácí hráči dávali do utkání vše, někdy i za hranice tvrdosti, což odnesl zraněním Tomáš
Srkala. Naši hráči přes zimní přestávku musí na sobě hodně zapracovat, aby v jarní části
hráli opět na špici.
Mir. Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2001 2002.
Výsledky 1. – 4. kola :
Kelč - Lipník “B”

12 : 0

1580 : 1469 2

N. Jičín “B”- Kelč

12 : 0

kontumačně 0

Kelč - Hranice “B”

12 : 0

1586 : 1476 2

Val. Mez. “C”- Kelč

3:9

1514 : 1582 2

Naše družstvo zápas v Novém Jičíně po velmi dobrém výkonu vyhrálo, ale kvůli propadlé
průkazce byl výsledek kontumován ve prospěch Nového Jičína.
Tabulka po 8. kole :
1 Zubří

8

7 0

1

1589

72:24

14

2 Vsetín "D

8

6 0

2

1578

68:28

12

3 Kelč

8

5 0

3

1573

53:43

10

4 Bílovec "B"

7

5 0

2

1566

53:31

10

5 Val. Mez. "C"

7

5 0

2

1550

49:35

10

6 Vsetín "C"

8

4 0

4

1535

49:47

8

7 Bílovec "A"

7

4 0

3

1530

54:30

8

8 Bílovec "C"

8

4 0

4

1525

44:52

8

9 Lipník "B"

8

4 0

4

1499

48:48

8

10 Sedlnice "B"

7

3 0

4

1488

36:36

6

11 Frenštát "B"

7

3 0

4

1484

35:49

6

12 N. Jičín "B"

8

2 0

6

1520

41:55

4

13 Hranice "B"

7

2 0

5

1477

32:52

4

14 Sedlnice "C"

7

2 0

5

1458

26:58

4

15 Val. Mez. "D"

7

0 0

7

1471

12:72

0

J. Gassmann

ZŠ informuje
Minimální preventivní program Základní školy Kelč ve školním roce 2001/2002

Minimální preventivní program se týká oblasti zneužívání návykových látek a dalších
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a vychází jednak ze strategie MŠMT k prevenci
v této oblasti a jednak ze specifických podmínek a konkrétních potřeb každé školy. V naší
škole se MPP realizuje již 3. rokem a na základě poznání z let minulých sestavujeme program
pro rok nový. Pro letošní rok se nám jeví jako velmi potřebná zvýšená pozornost žákům 6. - 9.
ročníku, a to v oblasti vztahů mezi žáky, mezi žáky a dospělými, v prevenci a potírání šikany,
v oblasti kouření, popř. zneužívání jiných návykových látek. Zde se budeme obracet se
žádostí o spolupráci na Městský úřad v Kelči, na Policii ČR, na Referát sociálních věcí Okú
ve Vsetíně - oddělení péče o dítě a další instituce města, okresu, regionu, pokud do jejich
kompetence spadá tato problematika.
Máme velký zájem na tom, abychom nabídli žákům smysluplné využití jejich volného času.
Proto např. připravujeme jednorázové nebo naopak celoročně probíhající aktivity. Jedná se
např. o sportovní turnaje ve vybíjené, minifotbalu, stolním tenisu, florbalu apod. Dále soutěže
vědomostní a znalostní (Genius), recitační, výtvarné, pěvecké, z oblasti informatiky a práce s
počítačem atd.
Ze strany školy je podporována také činnost zájmových kroužků,o nichž jsme vás informovali
již v listopadovém čísle Zpravodaje a do nichž je zapojen velký počet dětí, což svědčí o tom,
že o kroužky je ze strany dětí i jejich rodičů stále zájem.
Preventivně a výchovně můžeme ale na děti působit i v doběvyučování. Všichni pedagogové
školy jsou v této oblasti vyškoleni a sami se dále průběžně vzdělávají, takže mohou žákům
poskytnout fundované a cenné rady a poučení formou aktivního sociálního učení, a to nejen v
takových předmětech jako je občanská a rodinná výchova, ale např. v prvouce, vlastivědě,
přírodovědě,pracovních činnostech, v podstatě zmíněná problematika se může
vhodnězakomponovat do všech předmětů. Pedagogům, ale i žákům je k dispozici odborná
literatura, která tvoří již bohatou knihovnu školy, dále pak využíváme počítačové výukové
programy a videokazety s touto tematikou. Děti např. znají obsah tří videokazet s názvem Oči
hadů - o drogové závislosti, Neubližuj mi, Drogová problematika a sexuální výchova, Silný
proti slabému – o šikaně veškole atd.
Pravidelně se žáci příslušného ročníku 2. stupně ZŠúčastní tzv. peer programů s názvy Jsme
děti jedné planety - zaměřen proti rasismu a Drogám a násilí říkáme ne. Vždy se snažíme o to,

aby tyto projekty nebyly formální, aby vycházely z podmínek školy a aby děti opravdu
připravily na zátěžové životní situace, v nichž si pak dítě poradí na základě zkušeností ze
školního programu. Musíme ale přiznat, že ne vždy se nám toto podaří a že opak bývá někdy
pravdou.
Připravujeme také besedy a setkání žáků s pracovníky PolicieČR a sociálním kurátorem, v
rámci zvyšování právního vědomí by nebylošpatné, kdyby se takových akcí účastnili spolu se
žáky i jejich rodiče.
I nadále budeme využívat stránky městského Zpravodaje, prostřednictvím kterého
informujeme nejen rodiče našich žáků, ale i širokou veřejnost o práci školy v této oblasti, o
proběhlých nebo chystaných akcích, o tom, co se podařilo, co naopak nevyšlo apod.
Přiblížili jsme vám obsah důležitého materiálu. V případězájmu si může každý občan vyžádat
a přečíst MPP Základní školy Kelč proškolní rok 2001/2002 v ředitelně školy, popř. u
metodika školní prevence Mgr. Rostislava Nepustila.
Zpracovali: Mgr. Rostislav Nepustil, metodik školní prevence
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
Zpřístupněníškolního internetu

Ve čtvrtek 8. listopadu byla otevřena pro veřejnost učebna
informatiky Základní školy Kelč s 10 počítači a přístupem na internet.
Přístup zde má každý, kdo má zájem vyhledávat zajímavé nebo
potřebné informace, chce si vyřídit osobní korespondenci nebo SMS, stáhnout programy,
hudbu či manuály, nebo jen tak poklábosit na chatu apod.
Učebna je zpřístupněna vždy ve středu od 18.00 do 20.00 hodin a ve čtvrtek od 14.00 do
16.00 hodin. Cena za 1 minutu připojení pro žáky naší školy je 0,50 Kč, tj. 30,- Kč za hodinu,
a pro veřejnost 1,-Kč za minutu, tj. 60,- Kč za hodinu. Prosíme všechny zájemce o návštěvu
internetového střediska školy, aby si s sebou nezapomněli vzít přezůvky.
Pokud vás zajímají další informace o provozu internetového střediska, můžete se obrátit na
ředitele školy p. Romana Blahu a na učitele informatiky na ZŠ Kelč Mgr. Petra Zátopka.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy
Ukázka slohové práce

Zabíjačka
Když jsem byl malý, slyšel jsem vyprávět maminku, jak se jednou její babička chystala na
zabíjačku.
Tehdy už byla babička starší paní, ale velmi čiperná, energická a pohotová. Žila ve velkém
domě sama a měla hodně starostí s jeho údržbou, domácností i se zahradou. Byla ovšem velmi
společenská a vždy byla ráda, když jsme se všichni na sobotu a neděli sjeli.

Jednou jsme se všichni domluvili, že koupíme hotové prase a uděláme zabíjačku. Její syn i
dcera bydleli ve velkém městě, a tak jim tyto vesnické radovánky byly vzácné. V pátek
odpoledne, jak bylo domluveno, přivezli chlapi z JZD prasátko. Babička je tehdy sice čekala,
ale v troubě měla ještě rozpečené koláče.Proto byla trochu roztržitá a chtěla rychle danou
situaci vyřešit – ukázala na jedny z vrátek, kde mají prase vyložit a odběhla do kuchyně.Ta
vrátka vedla do starého chlívku, a vedlejší vrátka na starý záchod.Pochopitelně, že chlapi se
nerozhlíželi, otevřeli, vyhodili prase z klece a už bylo v záchodě! Babička zaplatila a těšila se
na odpoledne, až přijedeme.
Když jsme přijeli, babička už na nás čekala, ale my se hrnuli nejprve do chléva! Jaká hrůza –
prase nikde! Babička zoufalá, my ovšem také! Nemohli jsme věřit, že by naši milou babičku
někdo tak podvedl. Stáli jsme bezradně, když odkudsi:,,Chro, Chro…..‘‘ Otevřeli jsme
chlívek, nic, otevřeli vedle a prase…..
Byli jsme moc rádi, že to tak dopadlo a ještě dlouho jsme si o tom vyprávěli.
Jakub Rada, 9.A

Napsali nám
Poděkování.
Před rokem byla v říjnovém Zpravodaji krátká zmínka o postavení větroně Karlem Vinklarem
a Josefem Švébišem v Kelči v r. 1935. Informace byla doplněna výzvou, že by redakce
uvítala, kdyby některý čtenářdoplnil tuto zprávu podrobnějšími poznatky. V té době jsem měl
jižpřipravený dokument o kelečském létání a stavění letadel v Kelči. Měl být původně
článkem ve Zpravodaji, ale spolu s dalšími získanými materiály ( fotografiemi a schématy ) to
směřovalo k menší publikaci. Seznámil jsem na začátku letošního roku s touto prací
představitele města a ti rozhodli, že vydání brožury finančně zajistí. Po menších obtížích s
výběrem tiskárny se povedlo v říjnu publikaci “ O kelečském létání ” realizovat. Bez
iniciativy Městského úřadu v Kelči by to ale nebylo možné. Děkuji proto touto cestou panu
starostovi Ing. Pitrunovi a panu tajemníkovi Porazilovi a také Radě města za iniciativu a
poskytnutou pomoc.
K této záležitosti mám ještě jednu poznámku. Při předání textu tiskárně jsem byl jejími
pracovníky upozorněn, že dle pravidel pravopisu je správný nadpis mé práce, když se jedná o
Kelč, o kelčském létání nikoli kelečském létání. Navštívil jsem proto pana prof. Dr. Hubáčka
na katedřečeského jazyka Ostravské univerzity. Ten mě ujistil, že můj nadpis je správný a
odkázal na Slovník spisovného jazyka českého I. díl z roku 1960, kde je na straně 863
uvedeno heslo : kelečský, příd. jméno ke Kelč ( obec na Moravě ) a připojeny příklady –
kelečské nářečí, kelečští zemědělci. Zjistil jsem také, že František Trávníček má ve Slovníku
jazyka českého z roku 1952 na straně 649 zařazeno : “kelecký ( lidově a hovorové ), vedle
toho kelečský, přídavné jméno ke Kelč ( Mor.).”
Ota Tvrdoň
Ostrava
Poznámka :

Publikace “ O kelečském létání” je k dostání v knihovně v Kelči nebo v prodejně papírnictví
Věra Hlavicová na náměstí.
Cena za výtisk je 20 Kč.

Různé
Informace pro členy ČRS MO Kelč :
Výbor MO ČRS Kelč oznamuje držitelům pstruhových povolenek, že termín vracení
svědomitě a řádně vyplněných sumářů docílených úlovků je stanoven na 10. 12. 2001 (
pondělí ) od 17,00 do 17,30 hodin v kanceláři místní organizace ( Hasičský dům ).
Žádáme všechny držitele pstruhových povolenek, aby využili tohoto termínu. Na privátních
adresách nebudou náležitosti s odevzdáváním sumářůvyřizovány. V tento termín možno
vracet i mimopstruhové povolenky.
Výbor ŘS MO Kelč

Změna cen vodného a stočného
Vodovody a kanalizace Vsetín schválilo s platností od 1. ledna 2002 tuto cenu vodného a
stočného :
Odběratel

Domácnosti

Ostatní

Bez DPH

Včetně DPH

Voda pitná
SKP 41.00.11

19,70

20,69

19,70

20,69

Voda odvedená
SKP 90.00.11

10,80

11,34

10,80

11,34

Voda pitná + voda odvedená

30,50

32,03

30,50

32,03

Cena v Kč/m3 :

Společenská kronika
Prosinec 2001

Bez DPH Včetně DPH

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

65 let
Matějíčná Jaroslava Komárovice
Pavelková Ludmila Kelč
70 let
Pavlů Jarmila Kelč
75 let
Jančík Oldřich Komárovice
80 let
Srkalová Anežka Kelč
92 let
Kubíková Anežka Kelč
Sňatky

Jiří Hampel – Lenka Feráková
Antonín Zbrožek – Pavlína Pavlištíková

Narození

František Kutálek – 7. 11. 2001 Kelč
Úmrtí

Jiříčková Antonie – 87 let Kelč

