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Úvod zpravodaje 10/2001
Začal školní rok, žáci z mateřskéškoly “postoupili” do základní školy, aby získali nové
vědomosti a návyky. Doškolky nastoupila nová generace dětí. Tak se to už v Kelči opakuje
dvacet pět let. V roce 1976 byla otevřena krásná nová budova mateřské školy. V tomto období
byl předsedou MNV ( Místního Národního Výboru) Kelč pan Bohumil Jiříček a tajemníkem
ing. Zdeněk Hlavica. Bylo to hlavně jejich zásluhou, že od toho roku se mohou kelečské děti
učit v nové školce. Roky, které od té doby uplynuly, znamenaly další rozvoj jak budovy, tak i
okolí školky. Vděčíme za to ředitelkám a učitelkám tohoto zařízení i rodičům, kteří se podíleli
na zvelebování školky.
V nedávných dnech proběhla oslava tohoto kulatého výročí. Mateřská škola byla otevřena pro
veřejnost a spousta maminek využila této možnosti seznámit i své nejmenší ratolesti s
prostředím, do kterého za nějaký rok samy nastoupí. Podle jejich spokojeného výrazu soudím,
že se do školky už těší. Dalším bodem oslav byla výstava dětských prací a fotografií v sále
Hasičského domu, která se velmi povedla a děti si zaslouží velkou pochvalu. Mimo jiné také
za to, že předvedly dopoledním hostům i odpoledním návštěvníkům z řad bývalých
zaměstnankyň mateřské školy a maminek krásný program. Ten doplnil i dětský pěvecký sbor
RONDO pod vedením paní učitelky Lenky Mořkovské svým úžasným zpěvem. Všichni, kdo
se zúčastnili, jistě mohou potvrdit, že šlo o velmi pěkně připravený program. Chtěl bych za to
poděkovat všem organizátorům, hlavně paní ředitelce Dohnalové, všem učitelkám, dětem a
jejich rodičům a v neposlední řadě také paní učitelce Mořkovské.
Věřím, že tato oslava bude inspirací pro oslavu dalšího významného výročí, které očekáváme.
V roce 2002 to bude 100 let od otevření budovy naší Základní školy. Tato krásná budova
reprezentuje město už tak dlouhou dobu. Právě proto zasluhuje naši maximální pozornost. V
několika uplynulých letech došlo k závažným zásahům do interiéru budovy. Byly vyměněny
stropy v prvním poschodí, proběhla rekonstrukce sociálních zařízení a další práce, které
vylepšují stav školní budovy. Přesto nás však čekají ještěnemalé náklady pro to, aby se naše
škola stala skutečně nejlepší vizitkou města.
V příštím roce zavzpomínáme na prošlých 100 let, na tu spoustu žáků, kteří touto školou
prošli, na učitele a ředitele, kteří je připravili do života a vychovali z nich občany, kteří byli a
jsou platnými členy naší společnosti.
Věřím, že oslavy, které jsou postupněpřipravovány, osloví všechny Kelečáky a přiblíží všem
nelehkou práci pedagogického sboru.
Nemůžeme se však spokojit jenom s oslavami, ale musíme svoji školu také udržovat,
vylepšovat a také pomáhat učitelům v jejich nelehké práci. Vždyť jsou to oni, kdo připravují
naši mládež pro budoucnost našeho města a okolí.
Ing. Stanislav Pitrun

Usnesení z 32.zasedání Rady města Kelče dne 17. 9. 2001
Rada pověřuje starostu vydáním příkazu k inventarizaci obecního majetku k 30.11.2001.

Rada bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 30.06.2001. Hospodaření bude
předloženo zastupitelstvu.
Rada byla seznámena se “ Zadáním pro zpracování změny č.2 Územního plánu města Kelč “
a toto doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje pronájem 1 podkrovní místnosti v domě čp.13 v Kelči učitelce ZŠ Kelč Jitce
Brumovské na dobu určitou 1 rok. Nájem bude stanoven ve výši odpovídající bytovým
prostorům.
Rada bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu č.206 v penzionu Kelč čp.290 od
paní Drahoslavy Machačové.
Rada bere na vědomí požadavek p.Josefa Neřáda , Kelč čp.512 o podporu návrhu na úpravu
jízdního řádu ČSAD na lince Kelč – Hranice v souvislosti s dojížděním pracovníků do firmy
PHILIPS. Jednáním v této věci pověřuje starostu.
Rada pověřuje starostu zajištěním nabídek na opravu místní komunikace “ Na Kulichově “ a
přípravu této akce.
Rada byla seznámena s návrhem nových stanov “ Svazku obcí pro hospodaření s odpady –
Bystřice p.H. “ a tyto doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí stížnost manželů Mužíkových , Kelč čp.195 , týkající se provozu na
přilehlé místní komunikaci a požadavku na instalaci dopravního značení. Záležitost bude
předložena k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje p.Pavlu Janošcovi , Kelč čp. 510 zřízení parkovacího místa pro osobní
automobil u domu čp.510 v Kelči. Poplatek stanoví městský úřad dle obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích.
Rada byla seznámena s žádostí p. Josefa Neřáda o odprodejčástí obecních pozemků parc.č.
41/1 , 41/7 a 2025 v k.ú. Kelč – Nové město za účelem výstavby garáží a doporučuje
zastupitelstvu vyhlásit záměr prodeje.
Rada souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Kelč pro školní rok
2001 – 2002 tak , že počty dětí ve všech třídách budou navýšeny z 20 na 25 dětí.
Rada schvaluje seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství v
matričním obvodu Města Kelč.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy od MěÚ Hranice o úhradě nákladů spojených s
pobytem občanů Kelče v domově důchodcův Hranicích a tuto odmítá.
Rada byla seznámena s požadavkem p. Jitky Hrozové Kelč čp. 545 a dalších občanů “
Záhumení “ na instalaci zrcadla u výjezdu z místní komunikace na silnici. Dalším jednáním v
této věci pověřuje starostu.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku 1500,-Kč na činnost osadního výboru v Babicích v roce
2001.

Rada byla seznámena s geometrickým plánem na zaměřeníčásti místní komunikace parc.č.
1328/1 v k. ú. Kelč – Staré město a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odkoupení části
pozemku st.pl.92 o výměře 13 m2 od manželů Slimáčkových , Kelč čp.196.
Rada byla seznámena s usnesením Okresního soudu Vsetín o nařízení dražebního jednání – o
dražbě domu v Kelči čp.270 včetněpozemků a příslušenství. Tuto záležitost předává k
projednání zastupitelstvu.

Usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 04.
10. 2001
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč za I. pololetí 2001.
Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace“Základní škola Kelč , okres
Vsetín” , IČO 70238472 , se sídlem v Kelčičp.229.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 275/1 , ost.plocha , neplodná , o výměře 795
m2 v k.ú. Kelč – Staré město panu LiboruŠtěpánovi , Kelč čp.512 za cenu 10,-Kč / m2.
Zastupitelstvo schvaluje nabytí nemovitosti do majetku Města Kelč :část pozemku st.pl. 92 v
k.ú. Kelč – Nové město , o výměře 13m2 dle geometrického plánu č. 209 – 586/98 ze dne
21.12.1998 od vlastníků Františka a Anny Slimáčkových , Kelč čp. 196 za cenu , kterou
dohodne s vlastníky městská rada.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu nemovitostí , části pozemků parc. č. 41/1 ,41/7 a
2025 v k.ú. Kelč – Nové město.
1) Zastupitelstvo schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (
obecní zřízení ) a podle § 20 odst. 7 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů , zadání změny č. 2 ÚPN města
Kelč pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu města Kelč.
2) Zastupitelstvo města Kelč žádá OkÚ Vsetín, referát regionálního rozvoje , aby ve smyslu §
14 odst. 1 b) zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu , ve znění
pozdějších předpisů, zajistil pořízení změny č. 2 ÚPN města Kelč.
Zastupitelstvo souhlasí s úpravou stanov “ Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice
pod Hostýnem “ dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním návrhu praporu Města Kelč.
Zastupitelstvo souhlasí , aby se Město Kelč účastnilo dražby na majetku firmy GEMPOL
v.o.s. , Kelč 270 a pověřuje radu zpracováním podkladů pro účast v dražbě.

Historie

Záhorská kronika
Březen 1929
Antonín Svěrák
Kladeruby prosí o milost za hříchy nespáchané roku 1708
A prosí, to se ví, po německu, ačkoli uměli německy leda jísti.
Napřed dlouhé oslovení, hemžící se samými superlativy, jako : nejdůstojnější, nejjasnější,
nejmilostivější apod. pak přistupují k věci.
Bečva, jak známo, nedbala dříve při svém toku vyhloubenéhořečiska, jak nasvědčuje místy
hodně široké její údolí, ale rozbíhala se po každé větší vodě jako malé děcko brzo sem, brzo
tam, a co včera bylo na levém břehu, octlo se po povodni za vodou.
Na těch místech pásával dříve otec, děd, praděd svůj dobytek, ale rozmarem přírody octnou se
tato pastviska na druhé straně. Komu to teď patří? To musí rozhodnouti komise. Přijde a vidí ,
že Kladeruby jsou na levém břehu, pastvisko však na pravém. Jak by se tam s dobytkem
dostali? To se pro ně nehodí, sebere se to a dá za plat jiným, a nebude-li zájemníků, podrží
pastvisko vrchnost. A Kladeruby ztrácejí velký kus pozemku, který od pradávna náležel obci.
Ale nedosti na tom. Dle tradice odváděla obec z tohoto pastviska jakýsi poplatek ve
způsoběsypaného obilí ve prospěch vrchnosti. Odkdy ten závazek trval, jak vznikl, dávno se
již zapomnělo, zůstala jen skutečnost, že se obilí opravdu sypalo. A teď pastvisko je pryč, ale
obilí sype se dál.
Jsou však ještě jiné starosti. Dříve bývaly v obci jen 3 vrchnostenské chalupy, ale během času
jich přibývalo, takže roku 1708 bylo jich již12. Chalupníci přirozeně nemohli býti živi ze
vzduchu, proto vrchnost musela jim poskytnouti prostředků k živobytí, a to na venkově může
se státi jen tím způsobem, že se každému chalupníkovi dá nějaké políčko, aby si na něm svůj
chlebíček dobýval. Je to jistě chvályhodný skutek, svědčící o soucitu s lidem. Ale chyba
lávky! Vrchnost jim ovšem pozemky dala, ale ne ze svého, nýbrž je sebrala obci.
Ale ani na tom nebylo dosti. Kladeruby měly některé pozemky při hranici obce komárovické.
A Komárovice měly tehdy šikovného fojta, který pozoroval,že těmi pozemky dal by se pěkně
zaokrouhliti obecní katastr. Došel tedy na zámek a za pěkné slovo a snad i nějaké to kuřátko
(k panu vrchnímu chodilo se přes kuchyni) docílil toho, že vrchnost polnosti Kladerubských
vzala a přidělila Komárovicím.
Podobně stalo se i s jinou tratí, která sousedila s polnostmi keleckými. Říkalo se tomu
“dvořiska” a patřila od nepaměti Kladerubám.
V Kelči měli v těch letech rozšafného starostu Aug. Kratochvíla. Jaké vážnosti se v obci těšil,
vysvítá z toho, že po 16 let řídil osudy obce, ač bylo zvykem, že starosta tehdy úřadoval
pouze rok a pak přišel jiný. Tento vážený občan měl jistě vliv u vrchnosti a tím se mu
podařilo s poukazem na množství chudého lidu v Kelči a zámožnost obce kladerubské
dosáhnouti toho, že vrchnost trať “Dvořiska” připojila ke Kelči, a dosud se tamříká “ Na
Kladerubsku”.
Když si Kladerubští všechny tyto egyptské rány řádněuvědomili, přišli k poznání, že by
takovým způsobem obec úplně ve zkázu přišla, a proto odhodlali se k činu, ne však snad

násilně, vzpourou s cepy a kosami jako v jiných krajích, nýbrž pěkně poníženě a na kolenou a
pro milosrdenství boží prosí, aby jim všecko opět vráceno bylo a – vrchnost všechny jejich
požadavky šmahem bez udání důvodů odmítla!
M. Davidová

Kino
Program kina Kelč na měsíc listopad 2001
Neděle 4. 11. v 18,00 hodin -BRATŘÍČKU, KDE JSI ?
Tři uprchlí trestanci putují krajinou za pokladem. Natočí song. který se přes noc stane hitem
Ameriky. Americká komedie situovaná do 30. let, v hl. roli George Clooney, vstupné 28 a 30
Kč.
Středa 7. 11. v 19,30 hodin -QILLS – PEREM MARKÝZE DE SADE
Životní příběh člověka, který byl znám jako pornograf a sexuální experimentátor a také jako
štvanec, který v různých formách izolace strávil skoro 30 let. film USA, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 11. 11. v 18,00 hodin - ZVÍŘE
Po autonehodě mu provedli experimentální operaci a většinu orgánůnahradili orgány několika
zvířat. Někdy se však zvířecí vlastnosti hodí…Komedie USA, 95 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 14. 11. v 19,30 hodin - PŘÍBĚH RYTÍŘE
Chuďas William se stane urozeným sirem, ale vždycky se najde někdo, kdo vámštěstí
nepřeje…Akční, historická, rocková, romantická rytířská komedie za 14. století se
současnými zpěvy a dobovými tanci. Film USA, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 18. 11. v 18,00 hodin -ANIMÁLNÍ PŘITAŽLIVOST
Romantická komedie o věčném tápání v milostném životě,okořeněném svéráznou mužskou
teorií, že jedině vůl si může začít dvakrát se stejnou krávou. Film USA, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 21. 11. v 19,30 hodin - SMLOUVA S ĎÁBLEM
Když je jeden trouba, k získání vytoužené ženy musí zkusit něco neobvyklého – třeba se upsat
ďáblu v podobě krásné Liz Hurleyové.Ďábelská komedie USA, 94 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 25. 11. v 18,00 hodin - VERTICAL LIMIT
K2 je hora zabiják. Je těžké dosáhnout jejího vrcholu, ale snadné na ní zemřít. Z ledové pasti
v zóně smrti se Chris O Donnell snaží zachránit tři lidské životy. Thriller USA, 121 minut,
vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 28. 11. v 19,30 hodin - PEARL HARBOR
7.prosince 1941 napadlo Japonsko havajskou základnu Pearl Harbor a mimo jiné otřáslo i
milostným trojúhelníkem dvou amerických pilotů a jedné zdravotní sestry. Válečně
romantický velkofilm USA, 162 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
V prosinci vás kromě Vánočních svátků čeká u nás v kině Dr. Doolitte II., Jurský park III. a
také Mexičan. Těšte se, my se na vás taky těšíme.
M. Pajdla, ved. kina

Kultura
Listopad 2001
Kulturní dům Kelč

16. 11. DISCO – pořádá oddíl kopané
24. 11. DISCO – pořádá oddíl odbíjené
27. 11. v 9,00 – pohádka – DIAMANTOVÁ JESKYNĚ– zahraje Divadlo v batohu z
Rožnova pro děti z mateřské školy ažáky 1. stupně základní školy.
Pozvánka pro důchodce
Přátelské posezení




hasičský dům v Kelči ve velkém sále
čtvrtek 8. listopadu v 18,00 hodin
občerstvení, program, hudba

Na všechny se těší děti z mateřské školy a žáci umělecké školy, zaměstnanci MěÚ v Kelči.
Hamlet v Praze – zájezd dne 24. listopadu, cena 830,- Kč,odjezd v 5,00 hodin z AN v Kelči.

Kopaná
Rozlosování mistrovských soutěží v kopané : podzim– září 2001:
družstvo

den datum

začátek

sraz

utkání

muži

ne

4. 11.

13,30

12,35

Lhotka n/B - Kelč

dorost

ne

4. 11.

11,00

9,40

Val. Bystřice – Kelč

žáci st.

so

3. 11.

13,00

Kelč – Štítná n. Vláží

žáci ml.

so

3. 11.

14,45

Kelč – Štítná n. Vláží

Sraz na zápas venku je 15 minut před stanoveným odjezdem autobusu.
Sraz na domácí zápasy je 1 hodinu před začátkem utkání.
Sobota 22. 9. 2001
Mladší žáci Malenovice – Kelč 1 : 4.
Starší žáci Maleovice – Kelč 0 : 3.
Dorost Kelč – Vidče 6 : 2.

Neděle 23. 9. 2001
Muži Kelč “B” – Jasenice 6 : 0.
Muži Kelč – FC Schenk Rožnov p/R 3 : 0.
Naši hráči začali utkání náporem. Vypracovali si několik šancí, ale neproměnili ani jednu.
Hosté nezůstávali nic dlužni. Nás však podržel brankářOrava. Poločas skončil bez branek. Po
změně stran jsme dobývali hostující branku. Podařilo se to Martinovi Hegarovi. Od něj se
odrazil míč za bezmocného brankáře hostí – 1:0. Poté měl Jirka Škařupa polovinu branky
prázdnou a nezaváhal- 2:0. Skóre uzavřel Marcel Abrman nechytatelnou střelou z dvaceti
metrů. 3:0. Tak vysoké vítězství čekal málokdo. Je jen škoda, že hráči nebojují celé utkání.
Sobota 29. 9. 2001
Mladší žáci Kelč – Jiskra Otrokovice 1 : 1.
Starší žáci Kelč – Jiskra Otrokovice 1 : 3.
Dorost Horní Bečva – Kelč 0 : 1.
Dohrávka dorost Hutisko-Solanec – Kelč 2 : 3.
Neděle 30. 9. 2001
Muži Kelč “B” – Bynina 5 : 3.
Muži Horní Bečva – Kelč 1 : 3.
Po příjezdu nás vítalo slunečné počasí, avšak hrací plocha byla v hrozném stavu. Doslova
oraniště. I přes tento nedostatek hrála obě mužstva pohledný fotbal. Úvod poločasu patřil
našim hráčům. Vytvořili si šance. S jejich proměňováním však byli na štíru. Smůlu protrhl
Tonda Zbrožek- 0 : 1. Do konce poločasu nezbývalo mnoho minut a přišla pohroma pro náš
tým. Nášobránce zahrál v pokutovém území rukou. Pokutový kop. 1 : 1. Ve druhém poločase
zavelel k útoku Radek Abrman. Svými dvěma brankami otočil skóre na 1 : 3. Domácí bojovali.
Avšak v naší brance byl opět výborný Orava. Konečněpadlo tvrzení “Můj dům – můj hrad.”
Na hřišti domácího celku se nám nepodařilo zvítězit již mnoho let. O to jsou tyto body
cennější. Naši hráči si je za předvedený výkon zcela zaslouží.
Sobota 6. 10. 2001
Dorost Kelč – Loučka 3 : 1.
Neděle 7. 10. 2001
Mladší žáci V.Karlovice,Karolinka – Kelč 1 : 2
Starší žáci V.Karlovice, Karolinka – Kelč 3 : 0
Muži Lhotka n/B. – Kelč “B” 0 : 2

Muži Kelč – Lidečko 0 : 0.
Z naší strany nevydařené utkání. Soupeř byl kvalitní. Naši hráči tentokrát nepodali takový
výkon jako v minulém utkání. Obě mužstva hrála po pokutové území. Střel na bránu bylo
málo. Soupeř velmi dobře běhal. Nedal našim hráčům šanci zpracovat míč, a tak založit
nebezpečný protiútok. Škoda tohoto nerozhodného výsledku. Doma by měl být plný bodový
zisk.
Sobota 13. 10. 2001
Mladší žáci Bystřice p/H – Kelč 6 : 0.
Starší žáci Bystřice p/H – Kelč 2 : 2.
Dorost Jablůnka – Kelč 1 : 5.
Neděle 14. 10. 2001
Muži Kelč “B” – Krhová 7 : 0.
Muži Zašová – Kelč 1 : 1.
Získaný bod ? Měli jsme na víc. Úvod vyšel lépe domácím. Běží 2. minuta a vstřílí branku. Po
té měli asi tak do 20. minuty převahu. Pak postupně odcházeli. Naši hráči měli jasně navrch.
Vytvářeli si jednu šanci za druhou. Jak už je tradicí, s jejich proměňováním je to špatné.
Druhý poločas byl zcela v režii našich hráčů. I když domácí si vytvořili také několik šancí. Ty
však vychytal bezchybný brankář Orava. O tom, že si odvezeme alespoň bod, rozhodl Tonda
Zbrožek. Jak jinak než hlavou.
Miroslav Červek

Kuželky
Našim kuželkářům začala sezóna meziokresního přeboru kuželek pro rok 2001 –2002.
Výsledky 1. – 4. kola :
Kelč - Val. Meziříčí “D”

10 : 2

1510 : 1360

2

Bílovec “B” - Kelč

8:4

1516 : 1506

0

Kelč - Sedlnice “C”

10 : 2

1542 : 1425

2

Vsetín “D”; - Kelč

8:4

1639 : 1631

0

Tabulka po 4. kole :
1. Zubří

4

4

0

0

1603

40:8

2

2. Vsetín "D

4

3

0

1

1590

28:20

6

3. Bílovec "B"

4

3

0

1

1561

29:19

6

4. Val. Mez. "C"

3

3

0

0

1528

26:10

6

5. Kelč

4

2

0

2

1554

28:20

4

6. Bílovec "A"

4

2

0

2

1542

28:20

4

7. Lipník "B"

4

2

0

2

1515

26:22

4

8. Bílovec "C"

4

2

0

2

1513

22:26

4

9. Sedlnice "B"

4

2

0

2

1492

22:26

4

10. N. Jičín "B"

4

1

0

3

1524

22:16

2

11. Vsetín "C"

4

1

0

3

1523

20:26

2

12. Frenštát "B"

3

1

0

2

1520

15:21

2

13. Hranice "B"

3

1

0

2

1482

14:22

2

14. Sedlnice "C"

4

1

0

3

1438

14:34

2

15. Val. Mez. "D"

3

0

0

3

1488

4:32

0

A. Pitrun

ZŠ informuje
Co nabízí Základní škola v Kelči svým žákům

V návalu práce jsme ani nepostřehli, že máme dva měsíce novéhoškolního roku za sebou.
Žáci se už vpravili do režimu denního vyučování, už si zřejmě pamatují i svůj rozvrh, zvykli
si na nové tváře spolužáků i vyučujících. Nyní mají už i tu možnost, že se mohou stát
aktivními členy zájmových kroužků školy, jejichž činnost jsme zahájili oficiálně 1. října, ale
některé z těchto kroužků jedou již od poloviny září. Nabídka je oproti loňskučástečně
pozměněna, což je dáno také změnami v učitelském sboru. Mezi zájmové kroužky školy, tedy
pro letošní školní rok, patří kroužek fotbalový, vede jej pan Pavel Faltýnek a Mgr. Rostislav
Nepustil, kroužek volejbalový, vedoucí paní Ivana Vlčková, kroužek vybíjené vede Mgr. Eva
Hartmannová a posledním z pohybových kroužků je kroužek country tanců, který povede
Mgr. Iveta Stržínková. Už třetí rok běží kroužek výtvarných činností s Mgr. Zdeňkou

Havranovou, tradiční je i divadelní kroužek Mgr. Ilony Šotkové. Žákům 3. ročníku nabídla
kroužek Barevné angličtiny Mgr. Eva Hartmannová.
Zájmové kroužky existují i při Školním klubu Základní školy v Kelči. Pod vedením
vychovatelek školní družiny paní Leony Máchové a paní Dobromily Kutálkové mohou hlavně
děti 1. stupně pravidelně navštěvovat kroužky florbalu, počítačových her, ručních prací. Do
těchto kroužků bylo k 1.10. přihlášeno 58 dětí.
Ve všech uvedených případech se jedná o kroužky placené, přičemž výši příspěvku určuje
obecně závazná přihláška č. 22/1999 MěÚ v Kelči. Výše příspěvku pro školní klub je
stanovena na 20,-Kč na jedno dítě a měsíc, částka pro zájmový kroužek se odvíjí od časové
dotace kroužku týdně.Maximální částka je 80,-Kč na dítě a měsíc při délce trvání kroužku 2
hodiny týdně.
Plné znění vyhlášky je k dispozici k přečtení nebo k nahlédnutí na Městském úřadě v Kelči a
také ve škole .
Jako nepovinný předmět jsme zřídili ve škole náboženství, které podle ročníků vedou páter
Piotr Vardecki, dále Mgr. Marcela Plesníková, Mgr. Marie Matysková, paní Anna Hlavicová
a slečna Hana Stromšíková.
Dalšími dvěma nepovinnými předměty jsou cvičení z matematiky ačeského jazyka pro žáky
9. tříd.
Tato cvičení slouží jako doplněk k oběma předmětům a zároveňjako příprava k přijímacím
zkouškám, které deváťáky čekají na jaře příštího roku.Cvičení z matematiky vede Mgr.
Renata Ryšková a cvičení zčeského jazyka Mgr. Jana Kubieňová.
I následující činnosti, které ve škole realizujeme, lze považovat za doplňkový program pro
naše žáky. Tak např. již od 11. září si mohou děti přímo ve škole, a to 2x týdně, zakoupit jimi
zvolený mléčný výrobek od Mlékárny Valašské Meziříčí v rámci ministerského projektu
Školní mléko.
V současné době tvoří sortiment smetanový meruňkový jogurt, jogurtová ochucená mléka,
čisté mléko a mléko s jahodovou příchutí, vše v množství 250 ml. O prodej těchto výrobků se
stará zástupkyně ředitele školy PhDr. Pavla Čučková a Miroslav Orel, který v Základní škole
Kelč absolvuje náhradní vojenskou službu.
Prodej mléčných výrobků možná ocení více žáci, následující činnosti spíše rodiče některých z
nich. Na naší škole totižpůsobí již několikátý rok logopedická asistentka Mgr. Zdeňka
Havranová, která pomáhá dětem s vadami řeči a jejíž práce je velmi cenná a potřebná
vzhledem k velké frekvenci vad řeči u dnešních dětí. Dále poskytujeme žákům, kteří trpí
poruchami učení a u kterých to bylo doporučeno speciálními pracovišti, např.pedagogickopsychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem, tzv. ambulantní nápravu
dyslexie, kterou zajišťují dvě vyškolené vyučující, a to Mgr. Jiřina Stojanová a paní učitelka
Anna Schillingová. Těchto žáků, kterým věnujeme zvýšenou péči , máme v letošním školním
roce celkem pět. V neposlednířadě se musím zmínit i o integraci jednoho tělesně postiženého
a jednoho sluchověpostiženého žáka. V prvním případě je třídní učitelce nápomocna po celou
dobu vyučování asistentka slečna Jiřina Beková, kterou jsme získali za podpory a pochopení
Městského úřadu v Kelči.

Velmi profesionální pomoc poskytuje našim žákům ale i kolegům výchovná poradkyně Mgr.
Květoslava Václavíková. Spektrum její práce je velmiširoké a zahrnuje problematiku
výchovných problémů, poruch učení žáků až po profesní orientaci žáků 8. a 9. tříd. V této
době připravuje ve spolupráci s vedením školy setkání žáků 9. tříd se zástupci SOU a SŠ
okresu Vsetín, dále účast deváťáků na Veletrhu vzdělávání, který se letos bude konat ve
dnech 8. a 9. 11. na ISŠ ve Valašském Meziříčí, a na 20. listopadu pak schůzku rodičů žáků 9.
tříd s Bcl. Adámkem ze vsetínského Úřadu práce motivovanou volbou povolání.
Jistě by se dalo psát o práci všech pedagogů, protože práce každého je záslužná. Je ale velká
škoda, že výsledky jejich snažení se nedostaví ve většině případů hned, ale třeba až za několik
měsíců, v případě některých žáků i let, a pak ten pocit z vykonané práce není tolik
uspokojující a hlavně neodpovídá vynaloženému úsilí.
Událost roku 2002

Kdo zná historii školy v Kelči a pamatuje si občas některý z letopočtů, jistě si uvědomí, že
v příštím roce, tedy v roce 2002, oslaví tato škola již 100. výročí svého vzniku. I když jsme
teprve v roce 2001, myslíme hodně dopředu, protože chceme být na tuto událost důkladně
připraveni.
V nejbližších dnech bude ve škole vyhlášena literární a výtvarná soutěž motivovaná právě
tímto výročím a další akce promýšlíme a připravujeme. Věříme, že se nám společně s
Městským úřadem v Kelči podaří zrealizovat důstojné oslavy významného výročí školy, která
byla v minulosti a je i nyní významnou institucí města.
Chtěla bych se touto cestou obrátit na občany města Kelče, pamětníky, absolventy naší školy
s prosbou, zda by i oni nemohli přispět např. fotografiemi, dobovými materiály, vzpomínkami
apod. k přípravě oslav. Každá pomoc bude vítána, za každý impuls budeme vděční.
Těšíme se na spolupráci a doufáme, že výsledkem bude dobrý pocit nás všech.
Zpracovala: PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele ZŠ Kelč

Společenská kronika
Listopad 2001
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Anna Jasná Kelč
Milan Pavlištík Kelč
65 let
Milan Kašpar Komárovice

70 let
Marie Foltánová Kelč
Josef Janošek Němetice
80 let
Vladimír Srkala Kelč
81 let
Vojtěška Vykopalová Kelč
Marie Strnadlová Babice
Jan Jiříček Kelč
Marie Mašlaňová Kelč
82 let
František Jiříček Kelč
86 let
Emilie Jurková Kelč
Úmrtí

Františka Perutková 79 let Kelč
Stanislav Baďuřík 53 let Kelč
Stanislav Pavlištík 78 let Němetice
Sňatky

Josef Kremel – Iveta Slimáčková

