ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

10/2001

Městský úřad informuje
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Oznamujeme vám, že v sobotu dne 6. října 2001 se uskuteční v Kelči Svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu
Sběrná místa :
u sv. Františka od 8,00 do 8,30 hod
pod Šraňkem od 8,30 do 9,00 hod
u kulturního domu od 9,00 do 9,30 hod
na autobusovém nádraží od 9,30 do 10,00 hod
na Starém městě od 10,00 do 10,30 hod
u chovatelského areálu od 10,30 do 11,00 hod
u dolního obchodu od 11,00 do 11,30 hod
u mlýna od 11,30 do 12,00 hod
a v sobotu dne 13. října místní části :
Němetice u obecního úřadu od 8,00 do 8,30 hod
Komárovice u hasičské zbr. od 8,45 do 9,15 hod
Lhota u obchodu od 9,30 do 10,00 hod
Babice u hospody od 10,15 do 10,45 hod
Můžete odevzdat tyto druhy odpadů :









pneumatiky * sklo * papír
starý nábytek * hadry
ledničky * staré televizory * rádia
plechovky od barev ( ředidel )
plastové nádoby od barev
oleje, kyseliny, rozpouštědla
olověné akumulátory
prošlé léky

Veškeré náklady spojené s odvozem a zneškodněním hradí obec.
Svoz a zneškodnění provádí firma :
NATUR – ODPADY, s.r.o.
Uhelná ul., 757 01 Valašské Meziříčí
Tel./fax : 0651/ 611 357

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1928
Antonín Svěrák

Předhistorické pohřebiště u Kladerub

Bylo to někdy počátkem dubna t.r. : Setkal jsem se s rolníkem p. Hašou z blízkých Kladerub a
sotva jsme několik slov o běžných událostech vyměnili, zavedl řeč na Záhorskou kroniku.
Zvláště prý se mu zamlouvají zprávy z Kelče a blízkého okolí a rád by tam uviděl také nějaké
zprávy z Kladerub. Odpověděl jsem, že to záleží na Kladrubských samých, aby si všímali, co
se u nich děje, co se vykládá o starých časech, jaké jsou tam pověsti apod. Na to mi vyprávěl
dále : “Jsem již dosti věkem pokročilý a od svého 14. roku obdělávám role , které jsem po otci
zdědil, po každé, když na jedné trati poněkud hlouběji ořu, pluh mi vždy na cosi naráží, jako
by tam byly nějaké kameny. Dříve jsem si toho valně nevšímal, vždyť narazit pluhem na
kámen není u nás žádnou vzácností. Když jsem však začal čísti Záhorskou kroniku a v ní ty
různé zprávy z dávných dob zdejšího okolí, napadlo mi, zda snad v oné trati nejsou také
nějaké popelnice. Nedávno jsem tam také oral a kdyžpluh v jednom místě opět o cosi zavadil,
nechal jsem koně stát, doběhl domůpro náčiní – je to hned u dědiny – a dal jsem se do kopání
a skutečně přišel jsem na jakousi mísu přikrytou miskou menší. Přijďte se na to podívat.” –
Zašli jsme na trať “ V kopcích” hned za dědinou směrem na východ k Choryni na mírné
návrší, kde na rozloze asi půl měřice našli jsme více různých střepů, a v tom místě prý pluh
nejvíce v ornici na nějaké předměty naráží – patrně také popelnice, takže máme před sebou
celé pohřebiště.
Vykopané 2 “mísy” donesl mi p. Haša do Kelče a pustil jsem se hned do bližšího zkoumání. –
Spodní mísa, podobná velkému okřínu, je asi 45 cm v průměru, druhá ležela na ní a je
poněkud menší, výška obou asi 25 cm. Střepiny nálomu jsou barvy černé a velmi tvrdé,
strouháním na nich nedocílíme takového lesku, jako na jiných střepech, které ve zdejším okolí
velmi zhusta se nacházejí. Střep do sebe hltavě saje vodu a stává se pak drobivým jako perník.
Okraje mis jsou asi natřeny žlutě červenou barvou, jako je barva špatně vypálené hlíny, barva
vodou pouští. Prostor mezi oběma “mísami” vyplněn je slepenou ornicí, promíchanou
popelem a hojnými úlomky kostí, na spodu je směs prosáklá mastnotou. Mezi kostmi našel
jsem též část bronzu. Byla to snad původně jehlice, zlomek byl asi 8 cm dlouhý a úplně
zvětralý, takže při doteku se rozpadl, zachránil jsem jen několik malých úlomků. Mezi kostmi
jsou též úlomky z menších nádob o tenkých stěnách, kdežto vlastní popelnice mají stěny
dobrý cm tlusté. Patrně se mrtvému dávaly do popelnice milodary na cestu do neznáma.
Nějakých ozdob, ornamentů a pod. jsem na popelnici nenašel, činí dojem prostého ,
neumělého výrobku.
Nález oznámil jsem státnímu archeologickému ústavu pro Moravu a Slezsko, jehož ředitel p.
Dr. I.L. Červinka projevil nad tím velikou radost a zařadil náleziště mezi takzvaná
popelnicová pole rázu plátenického. Doba popelnicových polí na Moravě končí dle
dosavadních zkušeností asi 500 let před Kristem – tak dlouho tedy, ba ještě déle (mohyly v
Doubravě, Liškách, kamenné zbraně na Strážném a j.) jest zdejší okolí osídleno. Byli to
Slované ? Nově objevené pohřebiště slíbil blíže prozkoumati archeolog pan O. Sova a těším
se na jeho výsledek. Týž prozkoumal i jiné pohřebiště u Blazic (má odtud krásnou sbírku).
Rovněž na zájemce čeká kostrové pohřebiště u Malhotic směrem k Opatovicím. A tak jsme
zase o jednu zkušenost bohatší a komu za to vděčíme ? . . . Čtěte Záhorskou kroniku !
Milada Davidová

Týden veřejných knihoven

Skončilo léto, přichází doba sychravého podzimu, a to je správné období pro všechny
příznivce literatury. Je to nejlepší čas pro návštěvu knihovny.
Možná jste i vy někdy s lítostí odložili v knihkupectví knížku, která vás zaujala. Zdála se vám
příliš drahá. Snad ani nevíte, že tutéž knihu vám může půjčit knihovna.
Městská knihovna v Kelči se letos ve dnech od 8. do 14. října zapojuje do celorepublikového
projektu Týden veřejných knihoven.
Od pondělí 8. 10. do pátku 12. 10. bude knihovna otevřena pro veřejnost dopoledne od 8,00
do 11,00 a odpoledne od 13,00 do 17,00 (ve dnech pondělí, středa, pátek) hodin. Pro
návštěvníky budou otevřeny všechny prostory knihovny. Překvapením může být ( v tomto
týdnu ) i snížení zápisného na polovinu.
Čtenáři mohou bez obav přinést knížky, které zapomněli vrátit, na všechny se vztahuje
čtenářská amnestie, tzn. nemusí doplácet poplatky i za několik let a pokuty za upomínky,
které knihovně dluží.
Milada Davidová

Kino
Program na říjen 2001
Středa 3. 10. v 19,30 hodin - CABRIOLET
Tobiáš je bubeník a vynašeč odpadků, Pavla je křehká dívka s nevyléčitelnou chorobou. Ale
jednoho dne si k sobě najdou cestu, aby je osud zase rozdělil…Tragikomická love story ČR s
muzikou Ivana Krále, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 7. 10. v 18,00 hodin - LOVEC POLICAJTŮ
Steven Segal se vrací do ringu. Zhubl a po fyzické stránce má na to bojovat s partou
zkorumpovaných policistů, kteří jedou v obchodech s drogami. Akční film USA, vstupné 30 a
32 Kč.
Středa 10. 10. v 19,30 hodin - NA POKRAJI SLÁVY
William touží být hudebním reportérem. Když ho ale jeden časopis vyšle na reportáž z turné
jedné kapely, má co dělat, aby si udržel odstup, nepropadl drogám a šílenství a napsal solidní
článek. Autobiografická jízda mezi dospíváním a rokenrolem, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 14. 10. v 18,00 hodin - POKÉMON II : SÍLA JEDNOTLIVCE
Pokračování příběhů kreslených hrdinů, tentokrát opět s dobrodružnou zápletkou. A opět bude
předfilm – Pikachu záchranářem! Nejen pro děti – jednotné vstupné 20,- Kč.
Středa 17. 10. v 19,30 hodin - KROKODÝL DUNDEE V LOS ANGELES
Po krokodýlech v Austrálii a nástrahách New Yorku se náš starý známý Dundee vydá mezi
podnikatele do L.A. A tam se stačí zaplést s mafiány…Dobrodružný film USA, vstupné 28 a
30 Kč.
Neděle 21. 10. v 18,00 hodin - TYGR A DRAK
Velký bojovník ve staré Číně chce začít novou životní etapu, ale ještě předtím je potřeba

pomstít spoustu mrtvých…Bojový film zvláštního druhu oceněný několika Oscary, vstupné
30 a 32 Kč.
Středa 24. 10. v 19,30 hodin - ZÁHADA BLAIR WITCH 2
Volné navázání na strašidelný příběh o čarodějnicích, kde se ani trochu nepolevilo od napětí a
hrůzy. Kultovní horor USA, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 28. 10. v 18,00 hodin - TAXI, TAXI
Do Francie přijíždí japonský velvyslanec, aby zhodnotil práci místní policie. Bohužel je
unesen, ale do hry vstupuje taxikář se svým ďábelským vozem. Francouzská komedie,
vstupné 28 a 30 Kč.
Nezapomeňte na Pearl Harbor a těšte se na listopad. My se na vás taky těšíme !!!
Miroslav Pajdla
ved. kina

Kulturní dům Kelč
Akce v říjnu 2001
12. 10. DISCO – pořádají šachisté
19. 10. DISCO – pořádají fotbalisté
23. 10. – Koncert – zadáno pro ZŠ Kelč

Zájezdy pořádané MěÚ Kelč
MěÚ Kelč pořádá zájezd na muzikál Hamlet do Prahy.
Termín 10. listopadu se ruší a mění na 24. listopadu 2001 z důvodu lepší pozice sedadel v
hledišti. Začátek představení v 15,00 hodin.
Odjezd autobusu v 05,00 hodin z Kelče.
Cena 830,- Kč ( vstupenka + doprava ).
Přihlášky u pí. Schybolové.
Zálohu 500,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 10. 2001.
Městský úřad Kelč pořádá autobusový zájezd do Jeseníků
s exkursí přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a prohlídkou Veteran muzea v
Rapotíně. Vhodné pro občany všech věkových kategorií !
Elektrárna Dlouhé Stráně je druhou největší přečerpávací vodní elektrárnou na světě (největší
je v Argentině), leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Mnohé objekty jsou umístěny v
podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody.
Veteran muzeum vystavuje např. hračky,dětské kočárky, hodiny, kola.motokola, motocykly,
motorové tříkolky,traktory, automobily, zemědělskou, požární a vojenskou techniku a jiné
exponáty od minulosti po současnost. Součástí areálu je zajímavý ZOO park s dětským
zábavním koutkem a možností občerstvení.

Sobota 13. října 2001.
Odjezd autobusu je v 6,30 hodin z AN Kelč.
Cena ( doprava + vstupné) děti do 10 let – 180,- Kč, dospělí – 240,-Kč.
Přihlášky – MěÚ pí. Schybolová

Lampionový průvod
U příležitosti státního svátku - Den vzniku ČSR 28. října 1918
vás zveme
v sobotu 27. října v 18,00 hodin na
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
od Loany na náměstí, kde vystoupí se svým programem děti z MŠ.
Hrát bude kapela Otakara Michla. Průvod bude zakončen slavnostním ohňostrojem.
Sraz účastníků je v 17,45 hodin před Loanou Kelč.

Mateřská škola v Kelči slaví výročí
V tomto roce oslaví Mateřská škola v Kelči 25 let svého trvání. Byla slavnostně otevřena
10. 9. 1976 s počtem 95 dětí.
25. výročí si připomeneme v pátek 19. 10. 2001.






Od 8.do 16 hodin bude v Mateřské škole v Kelči Den otevřených dveří. Pro děti je na tento
den připraveno divadelní představení “ O pohádkovém dědečkovi ”, které sehraje Divadlo
Tilia z Hranic.
Od 10 do 17 hodin bude v Hasičském domě v Kelči otevřena výstavka dětských výtvarných
prací. K nahlédnutí budou také fotografie školy od počátku stavby a fotografie dětí, které
Mateřskou školu v Kelči navštěvovaly.
V pátek 19. 10. 2001 v 16 hodin se také v Hasičském domě v Kelči uskuteční setkání s
bývalými zaměstnanci školy, na kterém vystoupí s programem děti z naší mateřské školy.

Všechny srdečně zveme !!!
Za Mateřskou školu v Kelči
Svatava Dohnalová,
ředitelka školy

ZŠ informuje
Začínáme školní rok 2001/2002. Školní rok 2001/2002 začal v pondělí 3.září 2001.
Do školy nastoupilo celkem 407 žáků, z toho 31 prvňáčků, kteří tak zahájili svou povinnou
školní docházku. Naopak v červnu 43 deváťáků školu opustí, ale zatím mají před sebou deset
docela náročných měsíců, během kterých se budou rozhodovat o své další kariéře a budou se
připravovat na přijímací zkoušky. Popřejme těm začínajícím i těm nejstarším hodně štěstí a
úspěchůa spokojenost z vlastní práce. Nesmím zapomenout na 11 dětí z Kladerub, které u nás

nastoupily do pátých tříd a kterým se, alespoň doufám, u nás veškole v Kelči bude líbit a
dařit.
Oproti loňskému roku počet našich žáků klesl o devět. Číslo to sice není vysoké, ale dost
nepříjemně se tento pokles projevil ve snížení celkového počtu vyučovacích hodin a
způsobilo to menší problémy při sestavování rozvrhu, např.nedostává se nám hodin, při
kterých by mohli být žáci děleni do skupin, tak jak je to běžné např. při výuce jazyků,
informatiky apod.
Nyní k personálnímu obsazení školy: na konci loňského školního roku jsme se s některými
vyučujícími rozloučili natrvalo, s některými pouze na dobu prázdnin a nyní jsou opět
aktivními členy učitelského sboru, ale jsou mezi námi i úplně nové tváře. Mgr. Marcela
Plesníková sice není začínající paní učitelkou, ale do školy se vrací po delší mateřské
dovolené a bude vyučovat chemii a matematiku na 2. stupni a zároveň je třídní učitelkou 9.B,
sbor na 1. stupni posílila
paní Bohdana Přikrylová jako třídní učitelka 3.B, dále Mgr. Jitka Brumovská, třídní 4.B a na
2. stupeň jako učitel tělesné výchovy a zeměpisu nastoupil pan Pavel Vaigl. Popřejme i jim
radost a spokojenost z vykonané práce.
Důležité !!!
Abychom předešli nepochopení a nedorozumění ze strany rodičů nebo široké veřejnosti,
znovu připomínáme zákon č. 359/1999 Sb., který vešel v platnost 1.4.2000 a podle kterého
mají státní orgány, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení tzv. ohlašovací povinnost
na příslušný okresní úřad tehdy, když jsou známy skutečnosti, které negativně ovlivňují
zdravý a bezproblémový vývoj jedince.
Osoba, která je za jedince zodpovědná, může být pak za to, že neplní své povinnosti vůči
dítěti a že nespolupracuje s příslušnými orgány a úřady potrestána pokutou ve výši od 50.000
až do 200.000 Kč.
Plné znění zákona najdete u nás ve škole nebo na městském úřadě.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele ZŠ Kelč

Kopaná
Rozlosování mistrovských soutěží v kopané : podzim –říjen – listopad 2001
družstvo

den

datum

začátek

muži

ne

7. 10.

15,30

muži B

ne

7. 10.

15,30

sraz

utkání
Kelč – Lidečko

14,45

Lhotka n/B - Kelč B

dorost

so

6. 10.

15,30

Kelč – Loučka

žáci

ne

7. 10.

9,30 st. a 11,45 ml.

přípravka

ne

7. 10.

10,00

muži

ne

14. 10.

15,30

muži B

ne

14. 10.

10,00

dorost

so

13. 10.

15,30

14,10

Jablůnka – Kelč

žáci

so

13. 10.

12,30 ml. a 13,30 st.

10,55

Bystřice p/H – Kelč

přípravka

so

13.10

9,00

7,30

Jiskra Otrokovice – Kelč

muži

ne

21. 10.

15,00

Kelč – Valašská Polanka

muži B

ne

21. 10.

10,00

Kelč B - Choryň B

dorost

so

20. 10.

15,00

Kelč – Juřinka

žáci

so

20. 10.

11,00 st. a 12,45 ml.

Kelč – Vizovice

přípravka

ne

21. 10.

10,00

Kelč – Hulín

muži

ne

28. 10.

14,00

Kelč – Bylnice

muži B

ne

28. 10.

10,00

Kelč B - Jasenice

dorost

so

27. 10.

14,00

Kelč – Poličná

žáci

ne

28. 10.

9,00 ml. a 10,30 st.

7,30

Hulín – Kelč

muži

ne

4. 11.

13,30

12,35

Poličná – Kelč

dorost

ne

4. 11.

11,00

9,40

Valašská Bystřice – Kelč

žáci

so

3. 11.

13,00 st. a 14,45 ml.

7,45

V.Karlovice, Karolinka –
Kelč
Kelč – Luhačovice

14,25

Zašová – Kelč
Kelč B - Krhová

Kelč – Štítná n. Vláží

Sraz na zápas venku je 15 minut před stanoveným odjezdem autobusu.
TJ Kelč “B” jezdí na zápasy auty. Domácí zápasy hraje “B” tým v Kladerubách v 10,00
hodin. Sraz na domácí zápasy je 1 hodinu před začátkem utkání.

Kopaná
Svá mistrovská utkání rozehráli i mládežníci.
Sobota 25. 8. 2001
Mladší žáci Poličná – Kelč 0 : 8
Starší žáci Poličná – Kelč 0 : 1
Dorost Kelč – Hovězí 3 : 1
Neděle 26. 8. 2001
Muži Kelč – Hovězí 3 : 1.
Hosté sestoupili z vyšší soutěže. V prvním poločase byli fotbalovější. Avšak jen po pokutové
území. Naši hráči si vytvořili tři tutovky, ale jak velí tradice, neproměnili ani jednu. Poločas 0
: 0. Ve druhém poločase už to bylo z naší strany lepší, což se projevilo i brankově. První
branku vstřelil Lukáš Machač po hrubé chybě hostujícího brankáře. Po chyběnaší obrany
hosté vyrovnávají na 1 : 1. Po trestném kopu nás dostal do vedení hlavou Tonda Zbrožek. 2 :
1. Pojistku zařídil po samostatné akci Jirka Škařupa, 3 : 1. Za druhý poločas si naši hráči
výhru zaslouží.
Sobota 1. 9. 2001
Mladší žáci Kelč – Vlachovice 2 : 6
Starší žáci Kelč – Vlachovice 2 : 2
Dorost měl volno
Neděle 2. 9. 2001
Muži Kelč “B” – Lhotka n/B 4 : 2
Muži Lukov – Kelč 1 : 0
Sobota 8. 9. 2001
Dorost Kelč – 1.Valašský club “B” 4 : 1
Neděle 9. 9. 2001
Mladší žáci Lužkovice – Kelč 2 : 1
Starší žáci Lužkovice – Kelč 6 : 0
Muži Krhová – Kelč “B” 2 : 2
Muži Kelč – Juřinka 1 : 0.
Druhé derby. Hubené vítězství. Naši hráči měli zpočátku utkání herněnavrch. Jak však
poznali, že soupeř nechce hrát fotbal, tak se přizpůsobili. Utkání herně upadlo. Diváky bolely
oči. Poločas 0 : 0. Druhý poločas pokračoval tak, jak první skončil. Nebylo se nač dívat.

Jedině utěšená střela Michala Hlavici rozjásala diváky- 1 : 0. Utkání se však zlepšilo až k
závěru, kdy hosté přitlačili naše hráče před bránu. Strachovali jsme se o výsledek až do
posledního hvizdu rozhodčího. Výsledek se již nezměnil.. Je fakt, že utkání se hrálo za
nepříznivého počasí a na špatném terénu, ale hostujícího brankáře, kterým byl hráč hrávající
v útoku, jsme moc střelami neohrozili. Což byla chyba !
Sobota 15. 9. 2001
Mladší žáci Kelč – Podlesí 5 : 3
Starší žáci Kelč – Podlesí 1 : 0
Neděle 16. 9. 2001
Dorost má utkání odloženo
Muži Choryň “B” – Kelč “B” 1 : 3
Muži Prostřední Bečva – Kelč 2 : 1

Výsledky Běhu Terryho foxe v Kelči
datum konání :
trasy :
počet účastníků
výše příspěvků občanů :
výše příspěvků firem a podnikatelů
:

rok 2001

rok 2000

sobota 15. září 2001

sobota 16. září. 2000

1250 m, 3600 m, 10800 m

stejné

130

175

7.510,- Kč

12.932,20

0,-

700,-

Děkujeme všem zúčastněným za příspěvky, za účast a za pochopení smyslu takové akce.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsoben zapojili do organizování
této akce.

Názor čtenáře
Reakce na článek v N. Valašsku “ Blíží se výročí kapelníka Michla.”
Po přečtení článku v Novém Valašsku č. 36 ze dne 4. září 2001 “Blíží se výročí kapelníka
Michla” jsem byla udivena neinformovaností pisatele ( značka rfb ), který ve svém článku
vyjmenovává slavné kelečské “kapelmajstry” a hudebníky a zcela opomněl podstatnou
skutečnost, že předchůdcem pana Otakara Michla byl dlouholetý kapelník p. Jaroslav Srkala.
Všichni pamětníci mi dají za pravdu, že pan Michl navazuje na tradici slavné Srkalovy
kapely, bez níž se neobešly v Kelči a širokém okolí společenské a kulturní události, zábavy,
církevní slavnosti i pohřby.
Jelikož pamětníků ubývá a mnozí kelečští občané, jak je patrno z článku v N.V., ani nevědí,

že po 300 let v Kelči vyhrávala Srkalova dechová kapela, je třeba se obrátit do historie.
Vznik Srkalovy hudby už těžko zjistíme. Prvním známým kapelníkem hudby, složené
převážně z příslušníků Srkalovy rodiny, byl Jan Srkala, nar. r. 1808. Ten předal vedení svému
synovi Tomáši, nar. r. 1848, a ten svému synovi, také Tomáši, nar. r. 1879. Posledním
kapelníkem Srkalovy dechové hudby byl Jaroslav Srkala, narodil se r. 1915 a zemřel v říjnu
1998. Pod jeho pevnou taktovkou hrál mnoho let i pan Otakar Michl.
Že činnost Srkalovy kapely byla bohatá a známá, dokazuje fakt, že v r. 1912 a v r. 1924 hrála
v Praze na všesokolském sletu. Tam se údajně setkala i s Kmochovskou hudbou.
Ve 30. letech několikrát nahrávala v ostravském rozhlasovém studiu.
I pod vedením p. Jaroslava Srkaly byla kapela velmi úspěšná. Kapelník Jaroslav Srkala se
honosil mnoha diplomy a uznáními z různých soutěží a přehrávek.
Činnost jeho kapely obohatila společenský a kulturní život Kelče a celého širokého okolí,
proslavila Kelč a nezaslouží si zapomenutí !!
Na závěr přejeme p. Otakaru Michlovi vše nejlepší k jeho pětašedesátinám, hodně zdraví a
úspěšné vedení kapely nejméně do 80 let, tak jak tomu bylo u jeho předchůdce p. Jaroslava
Srkaly..
Za celou Srkalovu rodinu Mgr. Dagmar Bothová , roz. Srkalová

Letní tábor skautů
Je 11. srpen 2001 a my, kovaní skauti z Kelče, odjíždíme na 11. skautský tábor počítaný od
sametové revoluce. Odjíždíme do Peršíkova u Havlíčkova Brodu na úpatí Žďárských vrchů.
Tábor připravovali starší skauti spolu se skauty ze Svratky již 30. června a byla to celkem
fuška.
Náš tábor byl umístěn u lesa plného borůvek a hřibů a toho jsme využili a pořádali soutěže ve
sběru těchto plodů. Celé toto místo lemoval horský potok, který sloužil jako chladírna.
Na havlíčko-brodské stezce jsme poznávali krajinu a přes Žižkovo pole jsme se dostali k
místu, kde v r. 1424 Jan Žižka padl a kde má velkou mohylu s kalichem. Ocitli jsme se také v
Přibyslavi, kde je velká expozice hasičského muzea, shlédli jsme připravený film s hasičskou
tématikou a potomšup pod zámek, kde se nachází blízko Sázavy bronzová socha Žižky na
koni.
V Havlíčkově Brodu jsme navštívili rodný dům K.H. Borovského a příjemná průvodkyně
nám barvitě vylíčila jeho život a vlastenectví, které nám mnohdy tak schází.
Neděle byla vždy svátečním dnem a v Havlíčkově Brodu jsme dvakrát navštívili na mši
kostelík ze 14. století krytý šindelem s varhanami, na které hrával sám Bedřich Smetana.
Na tábor nám přijela udělat koncert Eva Henychová a její dvouhodinové povídání a zpívání
nás doslova nadchlo a strhlo.
Sluneční dny jsme také prožívali u nedalekého koupaliště ve Slavětíně. Jedna z výprav vedla
do chráněné oblasti k Rálským jezírkům, která vznikla zatopením po těžbě železné rudy a
vytvořila tak podmínky pro vznik nové flóry a fauny.
Při večerních táborácích jsme se učili nové písničky. Samozřejmě nechyběl karneval, country
den s country tanci.
Z praktických činností uvádím alespoň některé –malování na kameny, zhotovování různých
přívěšků atd. Samozřejmě jsme si neustále prohlubovali znalosti o přírodě a nechybělo ani
plnění skautských odborek jako jsou 3 bílé tesáky, 3 orlí pera apod. Skautský slib je na táboře
vždy slavnostní den. Skauti připravili louče na zapálení slavnostní pagody. V odlesku ohně
slibovaly 4 skautky.
Večerní milionář o ceny byl také příjemným zpestřením našíčinnosti.
Tábor nám vyšel ve všech směrech také díky kuchařce Bohušce a kuchaři Pecovi, kteří se nás

snažili nakrmit dobrotami z táborové kuchyně.Dík patří p. Gerlovi, jenž nás odvezl a přivezl v
pořádku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Městskému úřadu v Kelči za podporu naší činnosti.
Na závěr bych chtěl povzbudit všechny kluky a holky, kteří chtějí nosit skautskou lilii, aby se
přihlásili do oddílů a všechno prožili s námi.
Se stiskem levice – ved. střediska Vladimír Žalmánek

Společenská kronika
Říjen 2001
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

65 let
Hýža František Kelč
Matyska Karel Kelč
Vaníček Vladimír Lhota
80 let
Palatová Marie Kelč
82 let
Stříteský Karel Kelč
88 let
Pitrunová Marie Kelč
Dne 16. 9. 2001 oslavila krásných 80 let paní Jašíčková Bohumila z Komárovic. Přejeme
jí hodně zdraví, sil, spokojenosti a ještě mnoho krásných zážitků v dalších letech.
Zároveň se omlouváme za to, že v minulém čísle Zpravodaje nebyla mezi jubilanty
uvedena. Rada Zpravodaje.
Narození

Volkmer Petr Němetice
Hollová Lucie Lhota
Stříteský Karel Kelč
Sňatky

15. 9. 2001 ve Valašském Meziříčí
Libor Škařupa
ing. Darina Šturmová
Sňatky v Kelči

Vlastimil Pitrun
Dagmar Zajícová

Václav Pajdla
Zuzana Juřicová
Tomáš Vlček
Eliška Hradilová
Úmrtí

Beková Anežka 90let Kelč
Zábranský Josef 75 let Kelč

