ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

9/2001

Úvod
Skončily prázdniny, období, které mají děti nejraději a začíná nový školní rok. Žáci a
především učitelé se připravují na celoroční tvrdou práci. K tomu, aby se všichni ve škole
dobře cítili, uskutečnila se rozsáhlá rekonstrukce základní školy.
Je to již 3. etapa tak rozsáhlých a náročných prací, které se musí stihnout během prázdnin,
protože v průběhu školního roku není možné takové akce provádět.
Letošní akci předcházely dvě investice, které byly vyvolány havarijním stavemškoly.
Postupně ve dvou etapách proběhla výměna stropů a oprava tříd v prvním poschodí školy.
Tyto akce stály 3,5 mil. Kč. Letošní investice však byla nejnáročnější. Došlo ke komplexní
rekonstrukci sociálních zařízení, která byla už skutečně v havarijním stavu. Sociální zařízení
byla nověrozvržena tak, aby došlo k lepšímu využití prostoru a bylo možné využít moderního
zařízení.
Práce ve vzorné kvalitě prováděly především firmy, které mají sídlo v Kelči a zaměstnávají
především místní občany. Je třeba všem těmto dodavatelům poděkovat za jejich úsilí, které
umožnilo, aby tak rozsáhlá investice byla zbudována v tak krátké době. Věřím, že takto
opravená škola bude dobře sloužit jak žákům tak pedagogickému sboru.
Tímto ale naše záměry nekončí. Byla zpracována komplexní studie rekonstrukceškoly, která
by tuto sto let starou budovu upravila tak, aby vyhovovala současným nárokům. Jde o
vybudování šaten, speciálních odborných tříd, nového zastřešení tělocvičny, rekonstrukci
jídelny a kuchyně, výměnu oken, opravu fasády, opravu chodeb a další věci. Celkové
předpokládané náklady dosahují téměř 60 mil. Kč. Proto usiluje Zastupitelstvo města o
získání dotace od státu,což je velmi obtížné. Doufáme, že se nám to alespoň částečně podaří.
Jak již jsem se zmínil, naše škola je poměrně stará, v příštím roce oslaví 100 let od svého
otevření. Proto se také město snaží, aby tato historická budova byla zachovaná dalším
generacím a mohla i přes svůj věk dále dobře sloužit.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Usnesení z 30.zasedání Rady města Kelče dne 25. 6. 2001
Rada na základě žádosti ředitele ZŠ Kelč souhlasí s vytvořením společensky účelného
pracovního místa – asistenta pro zdravotně postižené žáky v ZŠ Kelč na školní rok 2001 –
2002. Přípravou podkladů pro Úřad práce zajistí tajemník MěÚ a ředitel ZŠ.
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Kelč o přípravě oslav 100. výročí Základní školy
v Kelči, které se uskuteční v příštím roce.
Rada byla seznámena s návrhem zřizovací listiny příspěvkové organizace , Základní škola
Kelč , okres Vsetín dle zákonač.250/2000 Sb. a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada byla seznámena se zprávou České školní inspekce Zlín o hodnocení činnosti Mateřské
školy v Kelči a tuto bere na vědomí.

Rada projednala návrh na změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Police a
Komárovice v souvislosti s komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Police a tuto doporučuje
zastupitelstvu ke schválení.
Rada souhlasí s přijetím příspěvku na opravu střechy radnice v Kelči a doporučuje
zastupitelstvu schválit potřebné rozpočtové opatření.
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky p.Donalové o uzavření MŠ Kelči v době od 2.7. do
3.8. 2001 a omezení provozu v době od 6.8. do 31.8. 2001 .
Rada schvaluje poskytnutí úhrady nákladů na cestovné a pobyt účastníkům celostátního finále
v hokejbale dne 12.6.2001 v Praze , kterého se zúčastnilo družstvo žáků 6. a 7. třídy ZŠ Kelč
pod vedením pana učitele Faltýnka.. Zároveň vyslovuje účastníkům poděkování za vzornou
reprezentaci naší školy a města.
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Mgr.Rostislavem Nepustilem , učitelem ZŠ
Kelč , na byt v mateřské škole v Kelči čp.59 , do 31.7.2002.
Rada projednala návrh na přijetí kontokorentního úvěru u ČS a.s. pro město Kelč v r.2001 a
doporučuje zastupitelstvu ke schválení úvěr ve výši 1 mil Kč.
Rada nevyhovuje žádosti “ Klubu sálového fotbalu Amatér Komárovice “ o příspěvek na
pořádání turnaje v malé kopané “ Valašský pohár “ dne 23.6.2001 ve Lhotce nad Bečvou.
Rada na základě žádosti Autoklubu Vsetín , pověřuje Městský úřad vydáním souhlasu k
průjezdu motoristického podniku “ XXXI. Barum rallye 2001 “ dne 18.8.2001 přes
Komárovice a Němetice. Průjezd po místních komunikacích bude povolen s podmínkou, že
pořadatel předem složí částku potřebnou na rekonstrukci těchto komunikací.

Usnesení z 15.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 28.
6. 2001
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 84 , odst. 2 , písm. e), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
( obecní zřízení ) zřízení příspěvkové organizace Mateřské školy Kelč, okres Vsetín s
účinností od 1.1.2002 . Zastupitelstvo pověřuje MěÚ zajištěním pravidelných kontrol v
příspěvkových organizacích .
Zastupitelstvo města Kelč :
I. Bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny,
a.s.
I I. Schvaluje

1. uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy” o podmínkách prodeje 3 200ks akcií
společnosti Česká spořitelna , a.s. ISIN CZ0008023736 (dále jen akcie) se společností Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,náhradní identifikační číslo v
SCP:0090003195,(dále jen“kupující”),při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,-Kč za
jednu akcii.
2. registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města /
obce ve středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennýmipapíry ,společnosti EPIC
Securities, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČ 61858781, zapsané v
obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze , oddíl B , vložka 2751.
3. uzavření “ Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů” jejímžpředmětem bude prodej
akcií kupujícímu po odstranění překážek,bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady
České spořitelny,a.s., o změně podmínek převoditelnosti akcií.
4. převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.
III. Deleguje
Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny,a.s. , v souladu se smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny a.s., na které bude
schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.
IV. Ukládá
1. vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny,a.s. k zastupování na
valné hromadě dle bodu III.tohoto usnesení.
2. Zajistit podepsání uvedených smluv,plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů.
3. Kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií.

Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu pozemku parc.č. 275/1 v k.ú. Kelč-Staré město
Zastupitelstvo schvaluje tyto úpravy rozpočtu r. 2001 :
V rámci kapitoly místní správa vyčlenit částku 50 000,-Kč na zabezpečení provozu orgánů
obce.
Souhlasí s přijetím dotace od OkÚ Vsetín na opravu střechy radnice v Kelči ve výši 370 000,Kč a se spoluúčastí obce ve výši 100 000,-Kč. Částka 100 000,-Kč bude převedena z kapitoly
rekonstrukce základní školy.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí další odměny neuvolněným členům zastupitelstva v roce
2001 dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. a 173/2001 Sb.
Zastupitelstvo schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Komárovice a
Police v souvislosti s komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
dle návrhu zpracovatele KPÚ , firmy GEPUS a.s. Komenského čp.213 , Podivín.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. , pobočka
Nový Jičín ve výši 1 milion Kč na rok 2001 s konečným termínem splatnosti k 28.12.2001.

Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.
Zastupitelstvo deleguje jako zástupce města Kelč na mimořádnou valnou hromadu akciové
společnosti VaK Vsetín p. Zdeňka Porazila, tajemníka MěÚ. Náhradníkem určuje p.Lubomíra
Pavelku – místostarostu.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kelč za
rok 2000 a schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2000 a pověřuje kontrolní komisi kontrolou
plnění doporučení auditora.

Usnesení z 31.zasedání Rady města Kelče dne 13. 8. 2001
Rada revokuje své usnesení č. 411 / 30 takto:
Podmínka složení finančních prostředků na opravy MK v Komárovicích a Němeticích se
mění tak, že pořadatel zajistí provizorní opravu MK v Komárovicích před průjezdem závodu
a konečnou opravu do 15.09.2001 . Průjezd po MK v Němeticích se ruší.
Rada schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě 2 000,-Kčp.faráři Františku Královi v
souvislosti s jeho odchodem z Kelče.
Rada bere na vědomí žádost Okresního soudu ve Vsetíně o zvolení 2 nových přísedících
okresního soudu z obvodu Města Kelč a postupuje k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku 3 000,-Kč turistickému oddílu mládeže Myšáci Kelč na
činnost v roce 2001 v souvislosti s organizování 20.srazu turistických oddílů mládeže ČR ve
dnech 5. –14.7.2001 na Vičanově.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku 8 000,-Kč Domu dětí a mládeže v Kelči na úhradu
dopravného na letní tábory ve Velkých Karlovicích a Huslenkách.
Rada schvaluje finanční pomoc 4 200,-Kč pro SDH Babice na pořádání Extraligy ČR v
požárním útoku v Babicích dne 12.8.2001 spočívající v úhradě pronájmu 2 ks sociálních
zařízení od firmy TOI TOI.
Rada bere na vědomí návrh na vytvoření hudební znělky pro vysílání v místním rozhlase , při
jejímž využívání by se nemusely platit poplatky Ochrannému svazu autorskému za využití
hudebních děl v MR. Pověřuje starostu jednat s možnými autory. Návrh smlouvy o vytvoření
hudebního díla předloží radě k projednání.
Rada bere na vědomí nabídku heraldika Miroslava J.V.Pavlů , Kelč čp. 346 na vypracování
návrhu praporu města Kelče a tuto postupuje zastupitelstvu k projednání.
Rada bere na vědomí žádost p. Jana Vaculíka , Kelč čp.382 , týkající se užívání obecního
pozemku parc.č. 193/17 v k.ú. Kelč – Staré město a řešení přístupové komunikace “ Na
Výspech”. Pověřuje tajemníka MěÚ zjištěním majetkových vztahů k dotčeným pozemkům a
oslovením vlastníků pozemků v této záležitosti.
Rada byla seznámena s žádostí p. Marie Fridrichové z Val.Meziříčí o pronájmu hospody v
Komárovicích. Do doby vyřešení a ukončení nájmu s bývalým nájemcem tuto žádost odkládá.

Rada doplňuje své usnesení č. 390/29 týkající se příspěvku pro oddíl kuželek TJ Kelč o
navýšení schválené částky o daň z přidané hodnoty.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor jedné místnosti o výměře 17,5 m2 ve
4.NP domu čp.13 v Kelči.
Za účasti členů rady byl proveden kontrolní den na stavbě “Rekonstrukce sociálního zařízení
ZŠ Kelč “ . Zápis z kontrolní komise je součástí tohoto usnesení.

Historie
Záhorská kronika
Červen 1928
Antonín Svěrák
Z doby “božího soudu”.

Bylo to někdy před rokem 1729, Jurovi se ztratila z pastvy kobyla. Marné bylo hledání v
poblízku i dále, kobyla jako by se do země propadla, nebylo jí. Teprve po roce oznámil dobrý
člověk Jurovi, že kobylu viděl u Bělovského v B.
Jura vybral se do B., aby si kobylu odvedl. Ale nepochodil. Místo aby kobylu přivedl, odnesl
si domů několik krvavých podlitin.
V Kelči byl tehdy ještě “hrdelní soud”, k němužpatřily obce Všechovice, Provodovice,
Malhotice, Skalička, Bránky.
I zažaloval Jura Bělovského pro krádež a ublížení na těle. Nastal výslech obou stran.
Bělovský tvrdil a živým Bohem se dokládal a svědky dokazoval, že kobylu měl mnohem
dříve, než se Jurovi ztratila.
Jura zase stál na svém, že kobyla je jeho a svědci to plnědotvrzovali.
Tu byla dobrá rada drahá, komu dáti za pravdu? Svědci obou stran zdáli se býti věrohodni.
Radili se konšelé … “Ať se stane vůle boží, ta nechťrozhodne!” – byl výsledek porady
soudců.
I rozpálen kus železa a oba soupeři měli naň položiti dva prsty, kdo déle vydrží, ten že bude v
právu. Stalo se. Bělovský sotva železa se dotkl, zařval a usmykl, ale Jura držel, až prý se mu z
prstů kouřilo a –kobyla byla jeho.
Jak vznikají pověsti o vodníkovi.

Záhorská kronika již hodně těch pověstí o vodníkovi nasbírala, a doufám, že počet jejich ještě
rozmnoží, vždyť i v Kelči strašil kdysi vodník, jejž vyvolal známý nám již filuta Rodica,
člověk, jemuž šibalství ačertovina koukaly přímo z očí a nebylo pestva, aby v něm neměl
prstůzvláště za mladších let.

A tož vám povím, jak se to stalo.
Bylo to někdy v první polovici minulého století. Tehdy se ještě hojně úhořilo. Čeledíni po
denní práci nejezdili přímo domů, nýbržvypřáhli a nechali koně pásti na úhorech třeba do
půlnoci. Při tom se vyprávělo, hrálo, skotačilo, zpívalo, jako to již bývá, když se několik
mladých lidí do kule sejde.
Jedenkráte napadlo Rodicovi, že půjde také koně pást a šel. Avšak teplá srpnová noc, nebe
plné hvězdiček, bublající hájovský potůček přímo lákaly ke koupačce. Také nemeškal a v
okamžiku byl ve vodě. Lázeňlahodila mu tou měrou, že začal rukama plácati do vody, jako
když se husy perou a při tom vyrážel ze sebe roztodivné zvuky. Tu zařehtal jako kůň, zaštěkal
jako pes, zaňamčel jako kočka, zaskřehotal jako vyplašená straka, zakvílel jako sýček, ale
obzvláště dovedně uměl napodobiti hejkání sovy. Slyšeli jste někdy za noci, jsouce sami v
lese, houkání sovy? Já to slyšel a nic se nedivím, že někde vypráví se o strašidlech hejkadlech.
Mráz při tom běží člověku po zádech. Takový byl asi i účinek výkřiků Rodicových na pasoucí
chasníky. Ti sedíce kolem ohně brzo zaslechli podivné hlasy z blízkého potoka a šplouchání
vody. Zpěv umlkl, hlasy se stišily, kolem ohně klid, žes mohl slyšeti bzukot komára, a když
do toho ticha zalehlo pronikavé zahejkání sovy, celá skupina chlapců kolem
ohněshromážděných s tlumeným výkřikem : “Hastrman !” se bleskurychle zvedá a peláší
odtud, až se za nimi práší a do uší zaléhá jim jako posměch ďábelské chechtání z potoka.
Té noci pásli se koně až do rána, nikdo z mladíkůneodvážil se blíže, aby ho vodník do vody
nevtáhl.
Rodica vylezl z vody, oblekl košili, přehodil kabát a pomalu sešoural k tábořišti, nikde ani
živé duše, oheň plápolá a hle, na primitivním ohništi kastrol, z něhož vychází příjemná
vůně“škracenice”. To bylo něco pro Rodicu! V minutě byl kastrol prázdný, jak by jej vylízal,
našel tu i dýmku, pravý kelecký výrobek, zapálil si a bral se pohodlně domů.
Brzo na to byla neděle, jako člověk svého zevnějšku dbalý, šel Rodica k holičovi dát se oholit,
na dýmku, k níž tak lacino přišel, nikterak nezapomněl, čehož důkazem byly kotouče dýmu
jak z továrního komína. V holírně bylo právě mimo jiné též několik z oněch chasníků a ti
dosud ustrašeně si vykládali o vodníkovi z hájovského potoka, jaký hrozný“tartas” tam
vyváděl, jak všichni dali v nohy, jak jim snědl škracenici a ukradl novou dýmku.
Rodica vstrčil rychle dýmku do kapsy, zamžoural očima a se slovy,že přijde až později, rychle
se vytratil, ale dýmky nevrátil.
Milada Davidová

Kino
Program kina na září 2001
Vážení filmoví diváci,
po dvou měsících volna a zasloužené dovolené se k vám vrací vaše kino a s aktuální nabídkou
filmových novinek :
Středa 5. 9. v 19,30 hodin - REBELOVÉ
Oni byli tři vojenští zběhové a ony tři čerstvé maturantky. Léto roku 1968 se ovšem ukázalo

poněkud nešťastným…Výpravný muzikál Filipa Renče s legendárními hity (nejen) české
populární hudby. Vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 9. 9. v 18 hodin - OTESÁNEK
Horákovi touží po dítěti.Otesají si proto pařez, ze kterého se dílem lásky stává jejich syn Otík.
Hororová komedie nebo komediální horor ? Na spravedlivý konec hororové pohádky raději
zapomeňte. Český film, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 12. 9. v 19,30 hodin - MUMIE SE VRACÍ
Vracejí se i dobrodruzi Brendan Fraser a Rachel Weiszová. Znovu se zaplétají s
nebezpečnými silami zla a vydávají se do míst, kam po tisíciletí nikdo nevkročil. Číhá tam na
ně prastará kletba jménem Po-kra-čov –ání…Americký výpravný dobrodružný film s českými
titulky, vstupné 34 a 36 Kč.
Neděle 16. 9. v 18 hodin - HANNIBAL
Jeho mlčení trvalo deset let. Nyní se Dr. Hannibal Lecter vrací –s jiným režisérem, jinou
partnerkou, ale nezměněnými stravovacími návyky, aby konečně umlčel nářek jehňátek.
Americký film s českými titulky, vstupné 34 a 36 Kč.
Středa 19. 9. v 19,30 hodin - VALENTYN
Na střední škole ho trápili a teď to mají. Uplynulo 13 let, z bývalého outsidera je vraždící
psychopat a blíží se sv. Valentýn, který tentokrát bude pro čtveřici kamarádek obzvlášť krutý.
Americký horor s českými titulky, vstupné 32 a 34 Kč.
Neděle 23. 9. v 18 hodin. - PURPUROVÉ ŘEKY
Poklidné alpské městečko vzruší nálezy umučených lidských těl a pařížský komisař s místním
policistou se pouštějí do pátrání. Francouzský kriminální thriller s českými titulky je o
policajtech, kteří jsou více lidmi než policajty. Vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 26. 9. v 19,30 hodin - SLEDUJE TĚ VRAH !
Psychopat Keanu Reeves si pohrává s detektivem Jamesem Spaderem. Americký kriminální
film s českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 30. 9. v 18 hodin - NEPŘÍTEL PŘED BRANAMI
Tiché zabijáky čeká jen vítězství nebo smrt. Elitní střelci ze zálohy prožívají osamělost
odstřelovačů uprostřed stalingradské bitvy. Válečný film kooprodukce Německo-USA-Velké
Británie-Irska s českými titulky, vstupné 32 a 34 Kč.
Tento měsíc jsme se báli a příští měsíc se budeme bavit ! Připravujeme filmy : KABRIOLET,
POKEMON 2, KROKODÝL DANDY 3. Na měsíc listopad připravujeme válečný velkofilm
PEARL HARBOR !!!
Přijďte do kina, my se na vás těšíme !
M. Pajdla

Kulturní dům
V září 2001

15. září – DISCO – fotbalisté
22. září – Rockový festival – agentura Hranice
29. září – Taneční zábava – pořádají šachisté - hraje kapela POHODA z Hranic ( hrála na
Kelečském jarmarku )

Kulturní novinky v září 2001
Starý Jičín – hrad – 1. – 2. září – šermířská klání
Nový Jičín – náměstí – Městská slavnost
Vsetín – 7. – 9. září – Valašské záření 2001:
Pódium před DK a MěÚ - kulturní pořady, vystoupení souborů, tanečních skupin, koncerty,
lidová veselice
Náměstí Svobody – soutěže pro děti, kulturní pořady, jarmark, občerstvení
Budova MěÚ – výstava modelů aut, lodí a letadel
Dolní náměstí – výstava automobilových veteránů
Muzikály v Praze :

Beatles – muzikál o nejslavnější skupině všech dob, liverpoolských “The Beatles ”, který
bude od 6. 9. 2001 uváděn v divadle Spirála na pražském výstavišti.
Monte Cristo – uváděný v Kongresovém centru Praha. Hlavní role : Daniel Hůlka, Jiří Korn,
Karel Černoch, Leona Machálková, Iveta Bartošová atd. Vstupné od 295,- Kč do 595,- Kč.
Johanka z Arku – muzikál O. Soukupa a G. Osvaldové uváděný denně v divadle Ta
Fantastika. Hlavní role . Lucie Bílá, Bára Basiková, Petr Muk, Kamil Střihavka. Vstupné od
290,- Kč do 390,- Kč.
Pomáda – muzikál uváděný v divadle GoJa Music Hall ( bývalé divadlo Pyramida ). Hlavní
role : Zbyněk Fric, Martin Hrdinka, Zuzana Norisová atd. Vstupné od 120,- Kč do 480,- Kč.
Hamlet – divadlo Kalich, Jungmanova 9 . Hlavní role : P. Janů, S. Laurinová, S. Sklovská, J.
Vojtek, J. Laufer, P. Zedníček, bratří Tesaříkové atd. cena vstupenek od 295,- Kč do 695,Kč(lóže)
Romeo a Julie – premiéra 21. 9. 2001 v divadle Spirála. Od tvůrčího týmu Jesus Christ
Superstar. Hlavní role : Vašek Jelínek (Lunetic), Pavel Vítek, Braňo Polák ( A-TAK), Jitka
Molavcová, Naďa Urbánková, Miluška Voborníková atd.. Vstupné od 195,- Kč do 495,- Kč.
Kleopatra – premiéra 22. 2. 2002 –divadlo DB Brodway. Hlavní role :Bára Basiková, Ilona
Csáková, Monika Absonová a řada dalších hvězd. Hudba : Michal David, libreto : Zdeněk
Borovec, Lucie Stropnická a Lou Fanánek Hagen, režie : Filip Renč. Vstupné od 395,- Kč do
545,- Kč.
Starci na chmelu : uváděn v divadle Millenium v Holešovické tržnici. Hlavní role : David
Kraus, Ivana Chýlková, Eva Holubová, Rudolf Hrušínský, Václav Sloup atd. Vstupné od
290,- Kč do 460,- Kč.

10. listopadu – zájezd na muzikál HAMLET – cena 495,- Kčvstupné + doprava. Přihlášky u
pí. Schybolové.

2. ročník Běhu Terryho Foxe
V sobotu 15. září proběhne v Kelči 2. ročník Běhu Terryho Foxe. Star i cíl je u radnice. Jsou
připraveny tři trasy:




1250 m
3600m
10800m

Trasy lze projít, proběhnout, projet na kolečkových bruslích, na kole, na vozíčku, se psem, s
kočárkem, záleží na každém z nás, jak se rozhodneme.
Smyslem BTF je přispět finanční částkou na výzkum rakoviny a posílit sportovního ducha v
těle. I letos mají hlavní sponzoři připraveny drobné dárky a upomínkové listy.
Sponzoři : VZP ČR, KB jistota - Nadace zaměstnanců Komerční banky, IPS, SME, Deník
DEN, Český rozhlas 2 Praha, Poděbradka, Fotolab,
Informace pro místní sponzory : pokud se rozhodnete přispět jakoukoliv částkou, můžete tak
učinit přímo na účet BTF – 274375400287/0100 nebo v sobotu 15.9.2001 před startem.
TJ KELČ

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

den

datum

začátek

sraz

utkání

muži

so

1. 9.

16,30

15,00

Lukov - Kelč

muži B

ne

2. 9.

10,00

dorost

so

1. 9.

9,30

žáci

so

1. 9.

13,00 st. a 14,45 ml.

přípravka

so

1. 9.

9,00

muži

ne

9. 9.

16,30

muži B

ne

9. 9.

16,30

dorost

so

8. 9.

16,30

Kelč B – Lhotka n/B
8,15

Střítež – Kelč(hřiště Vidče)
Kelč – Vlachovice

7,50

Bystřice pH. – Kelč
Kelč – Juřinka

15,35

Krhová – Kelč B
Kelč – 1.Valašský club B Zubří

žáci

ne

9. 9.

9,30 ml. a 11,00 st.

7,45

Lužkovice – Kelč

přípravka

čt

6. 9.

?

?

Kroměříž – Kelč

přípravka

ne

9. 9.

10,00

muži

ne

16. 9.

16,30

14,40

Prostřední Bečva – Kelč

muži B

ne

16. 9.

10,00

9,20

Choryň B – Kelč B

dorost

ne

16. 9.

10,00

8,30

Hutisko Solanec – Kelč

žáci

so

15. 9.

13,00 st. a 14,45 ml.

přípravka

po

17. 9.

16,00

muži

ne

23. 9.

16,00

muži B

ne

23. 9.

16,00

dorost

so

22. 9.

16,00

žáci

so

22. 9.

13,00 ml. a 14,30 st.

přípravka

čt

20. 9.

16,00

Kelč – Chropyně

přípravka

ne

23. 9.

10,00

Kelč – Holešov

muži

ne

30. 9.

16,00

muži B

ne

30. 9.

10,00

dorost

so

29. 9.

16,00

žáci

so

29. 9.

13,00 st. a 14,45 ml.

přípravka

so

?

?

Kelč - Slavičín

Kelč – Podlesí
14,30

Viktorie Otrokovice – Kelč
Kelč – Rožnov

15,10

Jasenice – Kelč B
Kelč – Vidče

11,30

14,40

Malenovice – Kelč

Horní Bečva – Kelč
Kelč B – Bynina

14,40

Horní Bečva – Kelč
Kelč – Jiskra Otrokovice

?

FK Zlín - Kelč

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.
Středa 15. 8. 2001 - Muži TJ Kelč – Valašská Bystřice 2 : 0.
V tento netradiční den zahájili muži boje o mistrovské body. Začal totižfotbalový ročník 2001
–2002. Kdo čekal, že spustí naši hráči na soupeře uragán, nedočkal se. Po šestnáctku to šlo,
ale pak nic. Soupeř bránil všemi hráči. Přesto ale vyráželi do rychlých protiútoků. Obranu se
podařilo překonat Jirkovi Škařupovi. Poločas skončil 1 : 0. Ve druhém poločase se naše hra
zlepšila. Hlavně pohyb bez míče. Vytvořili si několik slibných příležitostí, ale trefit branku se

nedařilo. Druhá branka padla z pokutového kopu. Hostující hráčzahrál v pokutovém území
rukou. Na penaltu se postavil Jirka Škařupa a bezpečně proměnil. 2 : 0. Do konce utkání se již
nic nestalo. Soupeř byl našim hráčům tak na rozehrání. Neukázal nic z fotbalového umění.
My jsme toho však nedokázali využít. Prověrka, co v našich hráčích je, to moc velká nebyla.
Přijdou daleko těžší utkání.
Neděle 19. 8. 2001 - Muži Loučka – TJ Kelč 4 : 2 !!!
První derby a hned taková ostuda ! První poločas byl zcela v režii domácích hráčů. Od
úvodního hvizdu rozhodčího se lépe pohybovali a naši obranu dostávali do úzkých.Po chybě
obránce vstřílejí domácí úvodní branku. Za nás vyrovnal Martin Hlavica. Zdálo se, že přijde
obrat k lepšímu. Nestalo se. Domácí si dvěma góly zajistili náskok. Opět po chybách obrany.
O snížení se postaral hlavičkou Marcel Abrman. Poločas 3 : 2. Úvod druhého poločasu začali
naši hráči o poznání lépe. Branku však nedali. Domácím hráčům začaly docházet síly. Začali
zdržovat hru ,jak se dalo. V závěru o osudu utkání rozhodl jejich nejlepší hráč střelou do
šibenice, 4 : 2. Nevím, jestli naši hráči přijeli do Loučky chytat bronz a přitom se dívat, jak
domácí hrají fotbal. Za předvedený výkon by se měli stydět. Porazil nás náš bývalý hráč
Radim Šnajdr z Kladerub. Ten podal fantastický výkon. Na jednu branku přihrál a dvě sám
dal. Je jen škoda, že trenér mu nedal šanci, když hrál u nás za dorost, si zahrát také za muže.
Teď jej přesvědčil o svých kvalitách. Vychováváme kvalitní hráče, a ti nám pak odcházejí do
jiných oddílů.
M. Červek

Požární sport
Během prázdnin se hasiči z Babic nevěnovali jenom rekreaci, ale hlavně se soustředili
napravit nevalné výsledky ze začátku
sezóny.
Na dalších dvou závodech Extraligy to ale
opět vypadalo na letošní propadák v
celkovém hodnocení – v Opatovicích 3.
místo v Radíkově ažpříčka jedenáctá .
Zlom ve výkonech přišel až v Ostravě Nové
Vsi , Babice “ bouchly “první sedmnáctku (
17,96 s ) a obsadily první místo společně s
družstvem Petrovic . Nevídaný hatrick
vítězství v Extralize dále pokračoval ve
Velkých Hošticích (OP) , kde si kluci z Babic
udělali osobní rekord časem 17,76 vteřiny , a
ve Vacenovicích (HO) 17,93 s . Samozřejmě to znamenalo posun v celkové tabulce na druhé
místo . Další závody Extraligy pokračovaly v Mistřicích kde se moc nedařilo , ale body za
šesté místo a čas 18,35 s byly.
Před větší přestávkou v extralize se konaly závody ve Výčapech kde z toho bylo také jenom
šesté místo , ale následující závod v Petrovicích znamenal opět plný počet bodů za první
místo a čas 18,00 s.

V už zmiňované přestávce Extraligy hasiči z Babic navštívili několik pohárových soutěží a
byly z toho samé první místa : Úherce (PS) – 18,41 s, Choryně – 18,78 s , Horní Újezd –
18,57 s , Valšovice – 19,80 s .
Kolotoč Extraligy pokračoval v sobotu 11. srpna v Rychlově . Ambice družstva byly velké ,
ztráta na prvního byla jenom dvacet bodů a Babice byly rozjeté , takže se cíl zaútočit na
vedoucí Petrovice nebyl tak nemožný. Ale bohužel chyba na levém proudu znamenala konec
nadějí a odjezd na domácí půdu bez bodu .
V neděli v Babicích sice výkon 18,92 s znamenal 5. místo a bodové hodnocení , ale také
pokles na třetí příčku v celkovém hodnocení společněs Mistřicemi a ztrátu na druhé místo 10
bodů.
Celkem se letos na soutěži v Babicích zúčastnilo 31 družstev mužů a 11 družstev žen . Nebyla
to sice taková účast jako vloni ( 65 ) , ale i přesto se soutěž vydařila , hlavně počasí se
konečně umoudřilo a po propršeném pátku ačástečně i sobotě vysvitlo sluníčko . Vítězství si z
Babic odvezli kluci z Petrovic (TR) za čas 18,01 s , druhé místo obsadil Radíkov (PR) 18,66 s
a třetí skončily Mistřice ( UH ) – 18,87 s . V ženské kategorii si první místo odvezly
Opatovice ( PR ) – 17,89 s , 2. místo Rychlov (KM) – 18,94 s , 3. místo Radíkov ( PR ) –
19,82 s . Na tomto místě bychom chtěli poděkovat městskému úřadu v Kelči , všem firmám a
osobám jenž pomohly hasičům z Babic s materiálním a finančním pokrytím tak náročné
soutěže .
Ing. Karel Gába
SDH Babice

Kondiční aerobik
POZOR !!!
Informace pro zájemce o cvičení – kondiční aerobik bude zahájen v průběhu září a budou to
opět pondělky a čtvrtky. Přesnou dobu cvičení včas zveřejníme.
L. Bijová

Středisko výchovné péče
Pět otázek pro Bronislava Ludmilu – vedoucího SVP v Kelči
1) Jaká je činnost SVP během prázdnin a jak probíhá příprava na novýškolní rok ?
Budova SVP prošla další nákladnou rekonstrukcí. V měsíci červenci se měnilo 17 oken, 8
dveří od ložnic – tady jsme byli nuceni vybourat a znovu zazdít i zárubně dveří, byly
provedeny opravy instalací , místní úpravy interiéru včetněkompletního vymalování a nátěrů.
Pokoje i chodby tak dostaly nový a určitěveselejší ráz. Do těchto prací byli zapojeni všichni
zaměstnanci SVP. Srpen byl měsíc dovolených, až od 27. srpna začal pro nás přípravný týden.
I během rekonstrukcí a v takových podmínkách probíhaly ambulantní činnosti a vyšetření
dětí.

2) Jaký je zájem o pobyt ve SVP v Kelči pro tento školní rok ?
Už teď na začátku září jsme plně obsazeni. Přijde 8 dětí po přerušeném pobytu. To jsou děti,
které nastoupily před koncem minulého školního roku. Tím přerušením u nich nebyla
narušena diagnostická činnost, jak rodina tak i škola měly instrukce a byli jsme s nimi v
kontaktu.
Během 14 dnů nastoupí dalších 16 klientů, tzn, že máme plný stav a i dále dopředu jsme plně
obsazeni.
3) Klienti jsou opět z celé republiky ?
Ano, máme klienty z celé Moravy a poměrně velký zájem o pobyt u nás je i z Čech,
především z Mělníka, odkud k nám nastoupí 4 chlapci. To užmáme 22 klientů během
působení z této oblasti. Zájem je nejen ze strany škol a úřadů, ale i z řad rodičů, kteří
prosazují preventivní pobyt a terapii právěv našem středisku. Dobrá spolupráce v rámci
prevence se rozvíjí se ZŠv Kelči.
4) Říkáte “terapii”, tzn., že děti s poruchami chování se u vás léčí ?
Porucha chování je vlastně postižení, takže dítě za své problémové chování svým způsobem
ani nemůže. Ten problém je buď psychického charakteru anebo je problém v rodině, ve
výchově apod. U nás se při pobytu nepoužívají represivní metody jako jsou samotky, fyzické
tresty, ale hlavní důraz je kladen na komunikaci, s dětmi je potřeba komunikovat,
komunikovat, komunikovat !!! O to se stará tým 16 pracovníků- učitelé, vychovatelé, etoped,
psycholog, apod. Výsledek práce závisí skutečně na celém týmu.
5) V loňském roce jste byli úspěšní i ve sportu. Zaměříte se na sport i letos?
Samozřejmě, sport je v rámci pobytu velice důležitý. Zúčastnili jsme se 2. celostátního kola “
Sportovního dne” v Brně, kde jsme skončili těsně na druhém místě. Koncem září bude ve
Zlíně 3. kolo a v zimním období v Pardubicích 4. kolo. SVP Kelč se určitě zúčastní. Účelem
sportování je, aby se u dětí, které se projevují poruchami chování, korigovalo trávení
volnéhočasu konkrétním aktivním způsobem. U nás je to tedy sport. Ale hlavně, i děti, které
mají problémy, si zaslouží zažít na vlastní kůži pocit z úspěchu, vychutnat si to naplno,
protože dosud znaly jen pocit z provinění a neúspěchu veškole i doma. Odměnou i nám je
potom vidět radost v jejich očích, když sice naprosto vysílení , ale šťastní kluci, nasedají do
mikrobusu a vracejí se plni zážitků zpět do Kelče. Právě proto byla zřízena střediska
výchovné péče a jedno z nich je v Kelči.
Děkuji za rozhovor
M. Schybolová

Letní rekreace dětí
LT Velké Karlovice
Letošní tábor,který se konal od 29.7. do 5.8. ,s celotáborovou hrou JANTAROVÁ STEZKA
se opravdu vydařil.

Díky dobrému jídlu,které připravovali E.Buberníková a Z.Ševčík, a dobré práci vedoucích –
J.Majdlocha,A.Vykopala,Z.Curusové,Z. Kuchařové a V.Vašákové prožilo 28 dětí z
Kelče,Němetic a Komárovic sedm krásných slunečných dní,provoněných lesy a houbami, na
táboře ve Velkých Karlovicích –Leskovém.Letos si děti opravdu užily bazénu dosytosti.
Kromě koupání však také soutěžily v neobvyklých disciplínách a kvizech,podívaly se po
okolních pohořích z rozhledny na Sůkenické,hrály různé hry,získaly zážitky při nočních
hlídkách,táborácích a stezce odvahy.
Nesmím zapomenout poděkovat i Mě Ú v Kelči,který financoval dopravu dětí,prodavačkám
obchodu U Kubů za vzorné zásobení potravinami,p.M.Ondruškové za zásobení masem a
sponzorský dar a p.Stolářovi za sponzorský dar.
Anna Schillingová,
hl. ved. tábora
P.S. Děkuji všem jmenovaným za jejich práci.
Letní tábor turistů
Ve dnech 5. – 14. 7. 2001 se konal jubilejní 20. sraz Turistických oddílůmládeže ČR,
tentokrát kousek od nás – na Vičanově – v Hostýnských vrších. Myšáků jelo letos 20 a byli
jsme rozděleni na mladší a starší. Ti starší se zúčastnili jako spolupořadatelé a podle našeho
mínění, ale i vedeníštábu srazu, odvedli pěkný kus práce. Ležela na nich tíha zodpovědnosti
průvodcůna vytýčených trasách, organizátorů téměř všech soutěží, stavařů a likvidátorů stanů.
Navíc byli dobrými rádci pro nás – mladší turisty. Během pobytu jsme nachodili přes 100 km,
včetně nočního pochodu naslepo, zúčastnili jsme se turnaje v kopané, vičanovského “Z” boje,
kde kluci skončili na 5. místěa dívky na 4. místě, dvě dívky zažily pocit vzrušení při soutěži
“Milionář”, a i když nebyly nejrychlejší při rozstřelu, aspoň to zkusily. Program srazu byl
opravdu bohatý, viděli jsme vystoupení šermířské družiny, živý koncert country kapely “
HOGO-FOGO ” z Bystřice p.H., uměleckého řezbáře při jeho práci, kterou si mohli zájemci z
řad táborníků taky vyzkoušet ( od nás se úspěšně zapojil a získal i odměnu Víťa Pavel), dále
se dívky učily aranžovatživé i suché květy, atd. Prostě bylo z čeho vybírat. Navíc v areálu
tábora byl i venkovní bazén, který jsme nejvíce ocenili po návratu z náročných túr, takže i
přes některé bolavé nohy a rozbité boty se dětem na táboře líbilo, což bylo vidět u
závěrečného táboráku a na závěrečné diskotéce. Co říci závěrem ? Snad jen to , že už se
těšíme na sraz příští, který bude zřejmě v Orlických Horách
M. Schybolová

Sběr obnošeného šatstva.
Charita Sv. Anežky v Otrokovicích prostřednictvím paní Volkové Marty žádá občany o
pomoc při sběru obnošeného šatstva a obuvi . Od 4. září 2001 shromažďuje paní Volková v
garáži farního domku pod Kateřinkou obnošené oděvy a obuv. Oděvy noste prosím tříděné –
pánské, dámské, dětské a baleny v papírových krabicích.
Sběr :
ÚT – 16,00 – 18,00 hodin
ČT – 16,00 – 18,00 hodin

Společenská kronika
Září 2001
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Porazilová Marie Kelč
Masaříková Marie Kelč
Jiříček Jaromír Kelč
Plesníková Marie Kelč
65 let
Michel Otakar Kelč
Pavelčík Josef Komárovice
Blažek Rostislav Kelč
70 let
Kunovská Marie Němetice
80 let
Slimáček František Kelč
Chvatíková Marie Kelč
84 let
Masaříková Františka Kelč
90 let
Vykopalová Františka Kelč
Narození

Jindřich Rolinc Němetice
Romana Stašová Kelč
Tomáš Perutka Kelč
Jan Valuch Kelč
Radim Pajdla Kelč
Stanislav Tomáš Pitrun Kelč
Úmrtí

Marie Petřkovská Kelč
Anežka Minářová Kelč
Božena Wranová Kelč
Josef Ryška Kelč

