ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2001

Usnesení z 29.zasedání Rady města Kelče dne 30. 5. 2001


Rada byla seznámena s žádostí ředitelky MŠ Kelč pí. Dohnalové o udělení právní subjektivity a
zřízení Mateřské školy jako příspěvkové organizace od 1. 1. 2002.

Rada s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.










Rada byla seznámena s nabídkou úvěrových podmínek pro města od ČSOB a.s. Poštovní
spořitelny a tuto bere na vědomí.
Rada schvaluje poskytnutí finanční podpory do 7.000,- Kč středisku Junák Kelč – Svaz skautů a
skautek ČR na částečnou úhradu nákladů letního tábora pořádaného od 10. do 23. srpna
2001 v Peršíkově, okr. Havlíčkův Brod.
Rada schvaluje finanční příspěvek 5.000,- Kč Osadnímu výboru ve Lhotě u Kelče na činnost v
roce 2001.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku do 12.000,- Kč oddílu kuželek TJ Kelč na
obnovu sportovního nářadí v kuželně Kelč.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku do 5.000,- Kč členům pěveckého a hudebního
kroužku ZŠ Kelč, vedoucí Lenka Mořkovská, na úhradu dětského tábora s hudebními a
výtvarnými činnostmi, kterého se zúčastní ve dnech 6. – 12. 8. 2001 na Chvalčově.
Rada pověřuje starostu zajištěním nabídek na akci “ Rekonstrukce a doplnění hygienických
zařízení ZŠ Kelč. ”
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o spoluužívání mlýnského náhonu s panem Pavlem
Štípským, Lipov č. 452 a místní organizací Českého rybářského svazu za účelem provozování
malé vodní elektrárny a odběru vody pro chovné rybníky.

S návrhem souhlasí a ukládá MěÚ Kelč zveřejnit záměr pronájmu dle zákona o obcích.



Rada byla seznámena s koncepcí postupné rekonstrukce budovy ZŠ Kelč zpracovanou ing.
Jiřím Lochmanem a tuto schvaluje.
Na základě doporučení auditora ukládá Rada městskému úřadu připravit rozpočtová opatření
týkající se zabezpečení činnosti Zastupitelstva a Rady města Kelč.

Historie
Záhorská kronika
Březen 1928
Antonín Svěrák
Ještě o kelečském hradu
Ve svém pojednání v nadepsaném tematu uveřejněném v prosinci 1927 Z.k. došel jsem k
závěru, že kelečský hrad nebyl stavěn teprve v roce 1455, ale že vystavěn byl mnohem dříve a
že stavba v listiněz roku 1455 uváděná týkala se pouze znovuzřízení bývalé ten čas zbořené
tvrze. K názoru tomu vedla mne shoda různých okolností. Nepřestal jsem však na tom a pátral
dále. Dnes pak mohu mínění své doložiti zcela určitě.
Biskup Bohuš ve svém listě z roku 1455 mimo jiné píše : “A když jsme My v toto naše
biskupství vešli, předstoupili před nás Jan a Beneš,bratři z Heršic, předkládajíce, že by k tomu
držení zbožíŠumburského a Kelečského poboření hradu svrchu jmenovaného žádné ochrany
neměli, kde by oni vedle stavu svého bydlení a neb útočiště a potřebnosti k obraně a

zachování městečka Kelče i toho zboží protiva zlým lidem měti mohli. I prosili nás pokorně,
abychom jim na tom zboží a zejména v městečku Kelči milostivě odpustiti ráčili, aby tvrz tu
stavěti mohli svými náklady slibujíce, že to zboží chtí, což mohou k lepšímu užitku
napravovati a zvláště některé rybníky též svou prací a nákladem udělati na tom zboží bez
chudých lidí “ (tj. bez nucení poddaných).
Jak lidé zapomínají! V listu vzpomíná se zboření hraduŠumburku, který zemský hejtman Jan
z Cimburka roku 1451 se zemí srovnati dal, když se tam usadili loupežní rytíři zejména Zich z
Kelče, ale zapomíná se připomenouti, co se stalo v Kelči za posledních 26 let.
Tu přicházím k hlavní věci. Dostala se mi do rukou listina z roku 1429, která jedná o faře
kelecké – obsah její velmi zajímavý uveřejním později. V listině čteme : “Má také (farář)
čtyřicet a dvačlověky, kteří přísluší ku kostelu a kteří slouží faráři a nejsou povinni ani při
stavech ani při z á m c í c h, ani při městečku robotovati neb h l áš e t i … Když by pan farář
času válečného se vebral do městečka, tehdy i oni s ním vejdou a budou pomáhati brániti
městečka a zámku”. – Zdůrazňuji : listina je psána roku 1429 a již tehdy o zámku v Kelči se
mluví!
Jest tedy nade vše jasně prokázáno, že zámek (hrad,tvrz) v Kelči stál tu dávno před tím, než
přišli Heršici, co tito stavěli, byla jistě pouhá obnova zbořeniště.
Leč ještě jiné věci nutno si všimnouti. Zámek se již asi 2 roky upravuje k účelům ústavním a o
příštích svatodušních svátcích má býti oficielně svému účelu odevzdán. – Letos okopali
zedníci omítku na ohradní zdí, a tu každý mohl viděti zcela zřetelně, že co pět kroků jest zeď
opatřena střílnami podoby o . Střílny jsou směrem k podzámčí k jihu, na val, proti poště, proti
náměstí, proti domu č. 32. Že se střílelo jen na větší vzdálenost, jest přirozeno. Na menší
vzdálenost stačilo kopí nebo meč. Z toho plyne, že tam, kde stojí nyní městské domy a kde se
prostírá náměstí nebylo dříve domů, jinak řečeno, že zámek postaven byl dříve ještě než
vzniklo Nové město, jehož vznik kladu do doby biskupa Bruna, jenž Kelč na město vyzdvihl
roku 1270, roku 1396 již stálo, dosud však neohraženo.
Kdo a kdy vlastně zámek postavil, toho se již sotva dopátráme.
Pro zajímavost upozorňuji ještě na jednu okolnost. Již před lety a letos opět dostávám dopisy
a brožurky z Gdánska, které píše jakýsi Gustav Keltsch von Bruck a jeho syn neb vnuk Carl
Friedrich, kteří jmenují asi 5 rodů Kelčůrozptýlených po Německu a Polsku a myslí, že
předkové jejich někdy dávno také v Kelči sídlili. Zvláštní je to, že šlechtický znak těchto
Kelčů ažnápadně je podobný znaku Bohušky z Předkelče. – Tedy kdož ví?!
Milada Davidová

Připravujeme Běh Terryho Foxe
PŘÍBĚH TERRYHO FOXE

Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla
amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které Terry prožíval a
které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha překonat bezmocnost a podniknout něco, co
by napomohlo boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat
sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny. Po intenzivním tréninku a pečlivé přípravě

se 12. dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie Newfoundland na
trať“maratónu naděje”. Za 143 dní uběhl 5565 km, denně absolvoval dávku téměřrovnou
délce maratónské tratě . U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj hrdinský maratón
ukončit. Rakovina se rozšířila do plic a 28. června 1981 ještěani ne 23letého Terryho
přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí miliónů Kanaďanů.Stal se národním hrdinou a z jeho
“maratónu naděje” vznikla tradice, která velmi rychle pronikla i za hranice Kanady.
vývoj počtu míst, účastníků a množství příspěvků v ČR
1993

1

40

19.700,-

1994

1

482

33.000,-

1995

6

7.000

195.000,-

1996

36

21.400

660.758,-

1997

72

55.563

1.844.000,-

1998

112

72.585

2.321.597,-

1999

165

90.000

3.875.250,-

2000

231

102.886

4.083.884,-

V Kelči proběhl v roce 2000 první ročník BTF a byl podle nás, ale i podle hlavních
organizátorů ( RDI PRESS Praha, Liga proti rakovině Praha, Česká obec sokolská, Český
klub fair-play ) velice úspěšný. Osobní poděkování z úst kanadské velvyslankyně Margaret
Huber jsme obdrželi 12. prosince 2000 na slavnostním setkání pořadatelů BTF z celé ČR,
které proběhlo v Tyršově domě v Praze.

2. ročník BTF v Kelči proběhne v
sobotu 15. září 2001 v 10,00 hodin.
Start i cíl bude opět u Radnice, trasy jsou stejné ( 1250 m, 3600 m, 10800 m ).
Součástí BTF bude soutěž pro celé rodiny – Jsem lepší než já - . Tato akce, kterou letos
poprvé zkouší časopis FIT RODINA doplnit Běh Terryho foxe, souvisí s dlouhodobou snahou
Agentury Sprint propagovat v roli Informačního centra sportu pro všechny při Českém
olympijském výboru rodinné sportování.
Do účastnického lístku od pořadatele si každý zájemce nechá od pořadatelůpotvrdit účast na
Běhu T. Foxe, ale zároveň také to, že absolvoval některý z připravených kondičních testů a
některou ze zábavných disciplín. Vyplněné účastnické lístky budou zařazeny do slosování o
ceny. Úkolem jednotlivých členů zúčastněných rodin je absolvovat alespoň dva testy.
Samotné výkony nebudou pro losování cen směrodatné, ale na účastnické lístky budou
zaznamenány, právě tak jako věk každého startujícího.

Tabulky pro ohodnocení své fyzičky budou k nahlédnutí u startu.
Účastnický lístek - JSEM LEPŠÍ NEŽ JÁ

jméno a příjmení
………………………………………………………………věk……………………………
adresa…………………………………………………………………………..PSČ…………
………………...
Potvrzení o účasti na Běhu Terryho Foxe
kondiční test zábavné soutěže
……………………………………. ……………………………………………
……………………………………. ……………………………………………
……………………………………. ……………………………………………
……………………………………. ……………………………………………
( vyplněné účastnické lístky zasílejte za celou rodinu na adresu :
Agentura Sprint, Vršovické nám. 2,101 00 Praha 10 )
Tyto lístky budou k dispozici i v den konání BTF v Kelči – 15. září 2001.

Kopaná
Sobota 19.5. 2001
mladší žáci Všetuly – Kelč 1 : 1
starší žáci Všetuly – Kelč 3 : 0
dorost Kelč – Holešov 2 : 2.
Naši hráči měli v tomto utkání navrch. Jenže to nedokázali brankověvyužít. Nepodržel je ani
brankář. Na obou gólech se velkou mírou podílel. Naše branky vstřelil Libor Novák.
Neděle 20.5. 2001
muži Růžďka – Kelč “B” 4 : 1
muži Kelč – Loučka 2 : 0.
Derby, možná poslední. Hostující mužstvo potřebovalo body. Jejich pozice v tabulce je velmi
špatná. Na hřišti začali lépe naši hráči. Zatlačili soupeře před jeho bránu. Avšak projevila se
stará bolest – střelba. Když užvystřelili, tak mimo bránu. Na to se již nemohl dívat Jirka
Škařupa. Unikl po křídle a nikým neatakován vběhl do šestnáctky. Nechytatelnou střelou
vstřílí branku. Hosté se dále trápili. Poločas skončil 1 . 0. Ve druhém poločase zavelel ke

zvýšení brankového přídělu Tonda Zbrožek. Napoprvé hlavou do břevna. Odražený míč se
dostal zpět k němu a opět hlavou vstřílí branku. Po této brance naše hra upadla. Jen
nemohoucnost hostujících hráčů při střelbě nepřinesla změnu skóre. Nepotvrdily se fámy,
které kolem tohoto utkání šly. A to, že naši hráči toto utkání soupeři prodají.
Sobota 26. 5. 2001
mladší žáci Kelč – Chropyně 3 : 0
starší žáci Kelč – Chropyně 2 :
Neděle 27. 5. 2001
dorost Zašová – Kelč 3 : 3
muži Kelč “B” – Lhotka n/B 9 : 0
muži Zašová – Kelč 1 : 3.
Naši hráči se předvedli výborným výkonem. Již ve 3.min. vstřelil naši branku Lukáš Machač.
domácí se nemohli dlouho vzpamatovat. Hrálo se převážně na polovině domácího mužstva.
Do konce poločasu již další branka nepadla. Úvod do druhého poločasu vyšel opět našim
hráčům. Běžela 48 min. a po křídle utekl Jiří Škařupa, nacentroval před bránu. Zde nikým
neatakován Tonda Hruška střílí druhou branku. Domácím se podařilo snížit. Pokusili se o
zvrat. Avšak do kolen je poslal Tomáš Kocián. Stanovil tak konečný výsledek na 1 : 3. Naši
hráči v tomto utkání ukázali, co opravdu umí. Z jejich strany to byl perfektní výkon.
Sobota 2. 6. 2001
dorost Kelč – Mysločovice 1 : 3
Neděle 3. 6. 2001
mladší žáci Lužkovice – Kelč 1 : 1
starší žáci Lužkovice – Kelč 1 : 0
muži Kelč “B” – Krhová 11 : 2 !!!
muži Schenk Rožnov p/R – Kelč 4 : 3.
Každou neděli není posvícení. O tom se mohli přesvědčit naši hráči. Po perfektním výkonu v
Zašové to byla tentokrát hrůza. Běžela 25. min. a prohrávali jsme 3 : 0 !!! V této době to
vypadalo na ručník. O snížení tohoto hrozivého skóre se postarali Jirka Škařupa a Marcel
Abrman. Vypadalo to, že se naši hráči s výsledkem ještě poperou. Poločas skončil 3 : 2. Vítr z
plachet nám vzal v úvodu druhého poločasu domácí hráč z trestného kopu – 4 : 2. Ještě na
dostřel nás dostal opět Marcel Abrman – 4 : 3. Vyrovnání bylo na dosah. To když dva naši
hráči šli sami na brankáře. Vypadalo to, jako by naši hráči toto utkání podcenili. To se jim
vymstilo. Je jen škoda, že jednou zahrají jako z partesu a podruhé to nestojí za nic.
Sobota 9. 6. 2001

mladší žáci Kelč – Poličná 4 : 0
starší žáci Kelč – Poličná 2 : 3
Neděle 10. 6. 2001
muži Valašská Bystřice – Kelč 3 : 1.
Sestupem ohrožený domácí celek si už nemohl dovolit další bodovou ztrátu. Přišlo tak
očekávané vítězství. To jim naši hráči svým výkonem doslova darovali. Branku vstřelil Jiří
Škařupa.
Sobota 16. 6. 2001
dorost Kelč – Bylnice 3 : 1
Neděle 17. 6. 2001
mladší žáci Velké Karlovice, Karolinka – Kelč 2 : 2
starší žáci Velké Karlovice, Karolinka – Kelč 3 : 2
muži Valašské Příkazy – Kelč “B” 2 : 1.
Důležité utkání. Jen výhra jednoho z mužstev zajistila postup do vyšší soutěže. Hlavní
postavou byl rozhodčí. Co ten předváděl za kousky, to se jen tak nevidí. Byl prostě dvanáctým
hráčem domácích. Chybělo trochu štěstí a byli jsme to my, kdo by postupoval.
muži Kelč – Újezd 3 : 2.
Opět jeden z perfektních výkonů našich hráčů. Hned při prvním útoku mohli dát branku.
Nedali. Přesto měli hru pod kontrolou. Byli to však hosté, kteří se ujali vedení. to se nelíbilo
Tondovi Zbrožkovi. Jak jinak než hlavou, vyrovnal. Druhý poločas byl opět v naší režii. Měli
jsme víc míč pod kontrolou. Soupeř ale dobře bránil. Druhou branku přidal Jirka Škařupa.
Třetí branku vstřelil Radek Abrman.
M. Červek

Extraligová odbíjená opět v Kelči.
Z historie odbíjené v Kelči

V rámci tělocvičné jednoty Sokol našlo v odbíjené svou oblibu mnoho mladých lidí již v roce
1932.Prvá generace odbíjenkářů je spjata se jmény A. Viche, A. Both, Slávek Srkala, V.
Bělocký, Fr. Hlavica, Boh. Pastrnek a dalších.
Další rozvoj odbíjené byl podnícen MUDr. Karlem Dohnalem, který věnoval putovní pohár a
jeho první ročník byl sehrán již v roce 1940.
Třetí generace odbíjenkářů přichází do podvědomí sportovní veřejnosti okolo roku 1948.
Mladí nástupci, mezi které patřili MUDr. Karel Dohnal ml., Jan Valla, A. Kuběna, JUDr.

Břet. Perutka, O. Tvrdoň, Fr. Hloch, Fr. Fuksa, Ant. Kubík a Fr. Pavelka, dobyli pro TJ Kelč
dosud největší úspěch v podobě 4. místa v mistrovství Moravy dorostenců v r. 1949.
Po roce 1958 dochází k dalšímu střídání tváří v mužstvu odbíjené a dobrou pověst Kelče
obhajovali hráči Fr. Pavelka st., Fr. Pavelka ml., Fr. Machač, Jan Valla, Ant. Viche ml., Jiří
Korabečný, ing. Fr. Smahel, Mirek Kundrátek, K. Jiříček, Jiří Hlavica a Josef Hlavica. Tento
tým pod vedením Lad. Machuly dosáhl dalšího významného úspěchu v roce 1965 – druhé
místo v krajském přeboru odbíjené mužů.
V letech 1975 pracoval oddíl pod vedením J. Klause. Dále hráli Ant. Machač,Fr. Scholly, L.
Machula, Jan Masařík, K. Stříteský a další.
Naši nejlepší odbíjenkáři

František Hloch - narozen 1932. V roce 1948 začal se závodní odbíjenou, v roce 1955 se
stává členem mistrovského týmu ÚDA Praha. Sešpičkovou odbíjenou se rozloučil jako hráč
druholigového OP Prostějov.
Antonín Viche – narozen 1940. Vyrostl v dorostu naší TJ a po ukončení gymnásia se stal
hráčem druholigové Slávie VŠ Olomouc. Pro svou všestrannost byl členem širšího kádru
národního mužstva pro OH v Tokiu. Sešpičkovou odbíjenou se rozloučil v roce 1970 v italské
Modeně, kde působil od r. 1968 jako hrající trenér.
Jaroslav Tomáš – narozen 1949. Tento dosud nejúspěšnější odchovanec naší TJ začal v roce
1964 se závodní odbíjenou v našem dorostu a jako velký talent odešel brzy do ligového
dorostu VŽKG Ostrava. V 17 letech se stává členem ligového mužstva VŽKG, ve dvaceti se s
tímto týmem stal přeborníkem republiky a byl nominován do reprezentačního družstva. V
letech 1970 patřil k nejlepším odbíjenkářům nejen u nás, ale i ve světě.
( vybráno z tisku z roku 1975 při příležitosti konání XXII. ročníku turnaje v odbíjené o
putovní pohár MUDr. Karla Dohnala.)
TJ Kelč, oddíl odbíjené
zve všechny příznivce tohoto sportu na
volejbalovou sobotu - 4. 8. 2001 na hřišti v parku.
Zahájení – 9,30 Turnaj mužů
15,30 Stará garda – TJ Kelč
16,30 Exhibice TJ Vítkovice
Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se turnaj odehraje v tělocvičně ZŠ Kelč.
Zd. Pajdla

Požární sport

SDH Babice

Do letošní sezóny vstupují hasiči z Babic s velkými ambicemi. Hlavním cílem soutěžního
družstva je co nejlepší celkové umístění v Extralize v požárním útoku ČR.
Poprvé po třech letech hasiči vynechali noční soutěž v Odrách a ažv sobotu 19. 5. bojovali o
co nejlepší umístění na obvodové soutěži v Kladerubech, kde po boji s ambiciózním
družstvem Choryně zvítězili. Odpoledne ještě zavítali do Hranic, kde se jim stejně jako loni
nedařilo, hadice B se zamotala do dresu a naštěstí se tato událost obešla bez zranění, i když
souboj pevnosti vláken dres prohrál.
26. května se Babice zúčastnily prvního kola Extraligy v Brněnci. I přes poruchu na vozidle
dorazili hasiči do místa konání včas. I přes nepříliš kvalitní výsledky ostatních družstev
odsunulo je zaváhání na dopravním vedení až na 6. místo s časem 19,24 s.
Trápení s výkonem pokračovalo i na dalším víkendovém dvojkole Extraligy. V Karolince se
umístili hasiči na 8. místě časem 19,33 s. V Plumlově už to vypadalo nadějně – jeden terč s
časem 18,44, ale bohužel druhý 21,14, což znamenalo až 16. nebodované místo.
Protože během prázdnin nebude Zpravodaj vycházet, chtěli by vás hasiči jižpředem pozvat na
závod Extraligy České republiky v požárním útoku, který se bude konat v Babicích 12.
srpna 2001 v 10,00 hodin.
K. Gába
SDH Němetice

Jako každoročně, tak i letos uspořádal Svaz dobrovolných hasičů Němetice ve dnech 16. – 17.
června 2001 pohárové soutěže v požárním sportu.
V sobotu 16. června proběhly závody mužů a žen. Pořadí bylo následující :
muži : ženy
1. Babice : Kunovice
2. Němetice : Pržno
3. Choryň : Kelč

V neděli 17. června se konaly závody mladších a starších žáků. Tyto závody jsou zařazeny do
okresní ligy. Zúčastnilo se 16 týmů starších žáků a 9 týmů mladších žáků. Pořadí na prvních
místech bylo následující :
mladší žáci : starší žáci
1. Pržno : Němetice
2. Poruba : Dolní Bečva
3. Dolní Bečva : Hovězí

Janošek J.

Různé informace
Diakonie ČCE,

středisko ve Valašském Meziříčí si dovoluje oznámit, že po letech snažení se podařilo
prosadit realizaci projektu Citadela – dům hospicové a respitní péče ve Valašském Meziříčí.
Dne 21. 5. 2001 jsme obdrželi písemné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o přidělení
státní dotace pro výše jmenovaný investiční záměr.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás po celou tu dlouhou dobu podporovali, aťuž slovem
nebo činem.
Těm z vás, které náš projekt pro těžce nemocné a umírající oslovuje, nabízíme spoluúčast
formou členství ve Sdružení pro založení a podporu hospice ve Valašském Meziříčí (
občanské sdružení ). Bližší informace na tel. č.0651/ 615 570 nebo prostřednictvím e-mailu :
hospicvm@atlas.cz.
Helena Petroušková
Diakonie ČCE

Obec Dolní Těšice nabízí zájemcům
za velmi výhodných podmínek stavební pozemky.
Podrobné informace lze získat
na tel. č. 0642/223506, nebo na mob. 0603/978604
Vítání občánků

V sobotu dne 16. června 2001 proběhlo v Obřadní síni Městského úřadu vítání nových
občánků.
Eliška Gerlová Němetice
Alois Hradil Komárovice
Vojtěch Pelc Kelč
Kateřina Plesníková Komárovice
Martin Pavlištík Kelč
Zdeněk Pitrun Kelč
Daniela Pitrunová Kelč
David Gerla Komárovice
Daniel Plesník Kelč
Martina Škařupová Kelč
Martin Vozák Němetice

ZŠ Informuje
Filmová představení pro školu
Ve spolupráci s Městským úřadem v Kelči a panem Miroslavem Pajdlou se v měsíci květnu
uskutečnila pro žáky naší školy dvě filmová představení. 18. května se promítla žákům 7. a 8.
tříd Kytice a 28.5. pak děti z 1. a 6. tříd zhlédli pohádku Z pekla štěstí II.
Rádi bychom v této tradici pokračovali a doufáme, že spolupráce s kinem v Kelči bude i
nadále tak dobrá jako posud.
COCA-COLA Školský pohár
Společnost COCA-COLA, MŠMZ ČR a ČMFS letos zorganizovali celorepublikový fotbalový
turnaj žáků 2.stupně základních škol. Soutěž se stala asi největším turnajem v republice v
posledních letech, protože se do ní zapojilo celkem 1.850školních týmů. Byli jsme mezi nimi i
my.
Naše družstvo pod vedením pana učitele Pavla Faltýnka hrálo ve složení:
Aleš Škařupa a Pavel Faltýnek ml. (7.B), Jiří Chrástecký a Petr Škařupa (7.C), Radim Minář,
David Pitrun, Michal Škařupa, Zdeněk Erla, Petr Vlček a Michal Masařík (8.B). Jiří Kopřiva
(9.A ) a Karel Štěpán a Václav Škařupa (9.B).
Toto družstvo soutěžilo v průběhu měsíců dubna a května a stalo se vítězem soutěže v okrese
Vsetín. Hrálo se tzv. K.O. systémem a tímto způsobem odehráli kluci v 1. kole 4 zápasy s
následujícími výsledky:
Kelč - Lešná: 5:0, Kelč - Jablůnka: 1:0, Kelč - Rožnov ZŠ 5. května: 7:0,
Kelč - Hovězí: 1:1, po penaltách zvítězila naše škola v poměru 3:0.
Ve druhém kole - oblast východní Morava - prohráli kluci s Vizovicemi 1:3 a skončili.
Vedení ZŠ Kelč děkuje všem chlapcům za vzornou reprezentaci školy a panu učiteli Pavlu
Faltýnkovi za pedagogický i sportovní doprovod. Žáci převzali věcné dary - tričko s logem
sponzora a míč.
Republiková soutěž v hokejbalu
V průběhu jara t.r. se vybraná jedenáctka našich kluků, a to Petr Hermann a Marek Pavelka ze
6.A, Aleš Škařupa, Michal Vadel, Pavel Faltýnek ml. a Libor Macek ze 7.B a Petr Škařupa,
Jiří Chrástecký, Jirka Humplík, Adam Hlavica a Jan Jurečka ze 7.C, účastnila republikové
soutěže v hokejbale, kterou pořádal Českomoravský svaz hokejbalu. Tito hráči zvítězili v
okresním kole a postoupili tak do celorepublikového finále, které se hrálo v úterý 12. června v
Praze a z něhož si naši chlapci odnesli krásné druhé místo a ještě navíc cenu fair play za
nejslušnější mužstvo na turnaji.
Poděkování

Sdružení rodičů při ZŠ Kelč děkuje manželům Renatě a Petrovi Smahlovým za finanční dar,
který poskytli ku příležitosti ukončení tanečních žákůdevátých tříd.
A nakonec vedení Základní školy v Kelči děkuje všem, kteří se v uplynulémškolním roce
podíleli na činnosti a úspěších školy. Jsou to především všichni pedagogičtí pracovníci,
jejichž práce je velmi zodpovědná a vůbec ne jednoduchá. Neméně významnou práci ale
odváděli i správní zaměstnanci, ať už na úseku údržby nebo úklidu či osazenstvo celé školní
kuchyně.
Dále děkujeme Městskému úřadu Kelč za velmi dobrou spolupráci a pochopení pro naše
požadavky.
A v neposlední řadě náš dík patří Sdružení rodičů při ZŠ Kelč, jehož členové jsou již
dlouholetými partnery školy při pořádání různých akcí a hlavně bychom se neobešli bez jejich
finanční pomoci, kterou poskytují našimžákům např. při proplácení jízdného na soutěže, při
akcích lyžařský či plavecký výcvik nebo při hrazení nákladů spojených s nákupem cen. Např.
na konciškolního roku održelo devatenáct nejúspěšnějších žáků školy knižní odměny a dále
jedenáctka hokejbalistů byla odměněna věcnými cenami a vše financovalo Sdružení rodičů ze
svých finančních prostředků.
Ještě jednou všem děkujeme, přejeme příjemnou dovolenou plnou pohody a letního počasí a
těšíme se na další spolupráci.
Pavla Čučková
zást. ředitele

Odborné učiliště Kelč
Také na učilišti byl důvod k oslavě:


15. červen se stal významným dnem pro 31 žáků Odborného učiliště v Kelči. Důvodem bylo
slavnostní obdržení výučních listů, které udělaly tečku za letošními závěrečnými zkouškami.
Po tříletých radostech i strastech úspěšně absolvovalo studium a praxi .
o
o
o
o

10 zahradníků ( z toho 1 s vyznamenáním )
6 švadlen ( z toho 2 s vyznamenáním )
7 zámečníků ( z toho 1 s vyznamenáním )
8 zedníků ( z toho 2 s vyznamenáním )

Někteří z nich budou záhy nastupovat do svého prvního zaměstnání, těm ostatním se snad
také brzy naskytne nějaká ta příležitost uplatnit své schopnosti. Teprve čas ukáže, komu se
podařilo dobře zvládnout start do života dospělých.
S čistým svědomím mohu říci, že také pobyt na internátěje učil, jak se vypořádat s různými
problémy, jak se vzájemně respektovat, jak příjemně trávit volný čas. Vypěstovat u mladých
lidí ten správný vztah k přírodě, morálce, estetice, kulturnímu dění, aportu, aktivnosti –k
životu samému – to je stejně důležité jako vytvořit dobrý vztah k budoucímu povolání.
Když jsme si v pátek naposled stiskli ruce, měla jsem v sobě příjemný pocit , že naše práce
nebyla zbytečná. Michal vzpomínal s úsměvem na lyžák přesto, že dostal řádně do těla.

Tomáš zase na nekonečné debaty při práci v keramickém kroužku a na výborné langoše, které
jsme si odpoledne společně připravili. Monika s Broňou připomněli příjemněprožité chvíle při
módních přehlídkách a Bohuš nekonečná utkání ve stolním tenise.
Najednou jsem si uvědomila, jak mi budou všichni chybět. Ale tak užto v životě pedagogů
chodí. V září přijdou do učiliště do prvních ročníků zase nové tváře a další příběhy se začnou
odehrávat…..
Dagmar Valchařová

Mateřská škola
Ohlédnutí za koncem školního roku 2000/2001 v Mateřské škole Kelč.
Prázdniny už jsou tady, školní rok nám zase utekl jako voda, události přicházely jedna za
druhou. Hlavně na konci školního roku jsme byli všichni v jednom kole.
9. 5. byly děti v Kině v Kelči, kde shlédly pásmo pohádek “O Zlatovlásce”. 11.5. nás
navštívilo Divadlo z Brna s legračním pohádkovým příběhem “Dům u pětiset básníků” 14.5.
jsme připravili besídku k Svátku matek. Děti předvedly tanečky, básničky, písničky a
společněs učitelkami zhotovily pro maminky přáníčka a dárečky.
25.5. přijelo do naší mateřské školy Divadlo Zlatý klíč z Opavy s“Pohádkami kouzelníka
Čárytužky”.
31.5. přicházely děti do mateřské školy s baťůžky, ve kterých si nesly malé občerstvení a
společně vyrazily, jako velcí školáci, na “pochoďák”k rybníku Chmelník. Vycházkou do
přírody jsme zakončili celoroční ekologický program.
1.6. jsme v mateřské škole oslavili Den dětí. Učitelky zahrály dětem maňáskové divadlo, ve
třídách se soutěžilo, děti kreslily barevnými křídami na chodníky. Každý dostal k svátku malý
dárek. 3.6. se konal výlet do ZOO Ostrava a na letiště do Mošnova, kde děti viděly odlétat
letadlo. I když se ráno scházely s rodiči za deště, přes den se počasí umoudřilo a odpoledne se
vracely se zpěvem při kytaře unavené, ale spokojené.
12.6. jsme navštívili Kino Kelč, kde se promítala pohádka “O Malíčkovi.”V sobotu 16.6.
vystoupil náš malý kroužek dětí s programem na kelečské radnici při “Vítání nových
občánků”. Během roku děti vystupovaly ještě na dalších kulturních akcích v Kelči. Zúčastnili
jsme se také dvou výtvarných soutěží na téma “Požární ochrana očima dětí” a “Barevný
svět”.Pěkným vysvědčením, které děti dostaly, byla ukončena výuka v kroužku anglického
jazyka.
Na zahradě mateřské školy se uskutečnilo sportovní odpoledne se soutěžemi a odměnami,
které bylo zakončeno táborákem s opékáním “špekáčků”. Do této akce, na kterou se děti moc
těšily a kterou jsme několikrát odkládali pro nepřízeň počasí, se zapojili i rodiče.
21.6. přišli do mateřské školy žáci Základní umělecké školy v Kelči s hudebním pásmem “Z
pohádky do pohádky”.

25.6. se konalo v mateřské škole Slavnostní rozloučení s dětmi, které po prázdninách odchází
do základní školy. Za přítomnosti rodičů, zástupcůMěstského úřadu a Základní školy v Kelči
děti předvedly, co se v mateřské škole naučily. Na památku dostaly od nás pěknou knížku s
pamětním listem a od pana starosty fotoalbum. Paní učitelka ze základníškoly zase dala
rodičům informace o tom, co budou děti v 1.třídě potřebovat. Do základní školy odchází 29
dětí, 4 děti mají odklad povinné školní docházky.
Výčet těchto akcí svědčí o tom, že se děti v mateřské škole nejen mnohému naučí a připraví
na vstup do základní školy, ale mají i dostatek kulturních a estetických zážitků. Na všechny
pořádané akce během celéhoškolního roku jsme přispívali z finančních prostředků Sdružení
rodičůpři MŠ, které jsme získali výtěžkem z Dětského karnevalu.
V příštím školním roce bude Mateřskou školu v Kelči navštěvovat 72 dětí.
Teď už si přejeme krásné, prosluněné prázdniny a těšíme se na shledanou v září, kdy už
všichni budeme zase v jednom kole.
Svatava Dohnalová
ředitelka Mateřské školy v Kelči

Středisko výchovné péče
ROZHOVOR
Po otisknutí článku o SVP Kelč v minulém čísle se stále více občanů ptá, co to vlastně je za
zařízení, k čemu a komu slouží, jaké děti se přijímají a proč. I když SVP v Kelči oslavilo v
loňském roce 5. výročí svého vzniku, stává se , že někteří lidé toto zařízení nazývají“pasťák”.
Protože jde o velký omyl, požádali jsme pana Mgr. Bronislava Ludmilu,vedoucího
střediska, které je od 1. září 2001 jedním z pracovišťspadajících pod Dětský Diagnostický
ústav Bohumín ( do té doby bylo SVP součástí OU Kelč ), o základní informace.
- Co to je – Středisko výchovné péče ?
Základním rysem těchto diagnostických zařízení, na rozdíl od výchovných ústavů, jimž ve
filmech říkáme “pasťáky”, je především přechodná doba pobytu svěřenců, která nesmí
překročit dva měsíce. Po uplynutí tohoto nebo i kratšího období se dítě navrací do původního
prostředí, kde by již vzájemné vztahy s okolím po analýze provedené zaměstnanci
diagnostického centra měly být méně vyhrocené.
-Které děti jsou přijímány ?
Jde o kluky, kteří začínají mít problémy s chováním, jsou agresivní, nezvladatelní, doma
kradou peníze, chodí za školu, utíkají z domova, toulají se, lžou, se kterými si již neví rady
ani rodiče ani učitelé. Nejsou u nás na základě soudního rozhodnutí, ale vždy po písemné
dohodě s rodiči, na doporučení školy a sociálních pracovníků. Délka péče je stanovena na dva
měsíce a za tu dobu se snažíme zjistit, proč se dotyčný chová jinak než jeho vrstevníci. Od
počátku nástupu klienta na něj působíme metodami tzv. režimové terapie –tj. upevňování
základních společenských, hygienických a jiných návyků.
-Z jakých rodin jsou ?
Jsou to děti nejen ze sociálně slabších nebo rozvrácených rodin, ale i synové úspěšných

podnikatelů, lékařů a dalších poměrně dobře situovaných lidí, kteří často místo výchovy své
potomky odbudou tučným kapesným.
-Jak jsou děti rozděleny ?
Svěřenci jsou rozděleni do dvou stupňů podle věku. V prvním jsou děti od třetí do páté třídy,
v druhém šesťáci až deváťáci. Aby práce ve středisku byla účinná, je podle prozatímních
zkušeností osm dětí v jedné skupině ideálním počtem.
-Kdo se o ně stará ? Co je náplní pobytu ?
Dvacet čtyři hodin denně se snaží podchytit problematické chování dítěte a zjistit jeho příčinu
tým odborných pracovníků – etoped, psycholog, logoped, sociální pracovník, odborní
vychovatelé a dva učitelé. Naší snahou je, aby chlapec nebyl vytržen od zavedené životní
reality. Je sice od rodičů, ale chodí dopoledne do školy. Vyučujeme zde podle platných osnov,
formou malotřídní školy, podle individuálního plánu. Výchovná činnost je vedena
diagnosticko terapeutickým a výchovným způsobem, tzn., že zde nejsou volné vycházky a
program je celodenněnaplánován. Odpoledne pod dozorem odborných vychovatelů probíhají
terapie –muzikoterapie, arteterapie, pracovní terapie apod. Ke zklidnění a ke sladění psychiky
využívají ve SVP psychowolkman a k prohloubení schopnosti koncentrace zařízení
MindDrive. Po celou dobu vychovatelé sledují počínání jednotlivých chlapců,zaměřují se na
důvody, kvůli kterým sem byli umístěni.
Vzhledem k tomu, že otázek je více, dohodli jsme se v rozhovoru pokračovat příště.
Mgr. Bronislav Ludmila
vedoucí SVP Kelč

Společenská kronika
Červenec a srpen 2001
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Soušková Anna Kelč
Marejková Marie Kelč
Foukalová Svatoslava Komárovice
Málek Jindřich Kelč
Muller Josef Kelč
65 let
Vykopal Jaroslav Kelč
Škařupa Karel Němetice
Vichová Eva Kelč
70 let
Volek Karel Kelč
Viznerová Marie Kelč
Jiříčková Zdenka Kelč
Staša František Kelč

75 let
Machačová Božena Kelč
Hlavica František Kelč
Ryšková Anna Kelč
Rýdl Jaroslav Kelč
80 let
Vozáková Anna Němetice
Libosvárová Anna Kelč
Krasňáková Zdenka Němetice
Hýžová Marie Komárovice
81 let
Vozáková Milada Němetice
Bělocká Marie Kelč
84 let
Perutka Otakar Kelč
85 let
Urbancová Anna Kelč
87 let
Mlčáková Marie Kelč
88 let
Ondráčková Růžena Kelč
Jiříček Alois Kelč
NAROZENÍ

David Gerla Komárovice
Daniel Plesník Kelč
Martina Škařupová Kelč
Martin Vozák Němetice
ÚMRTÍ

Jaroslav Rada Babice
Hýžová Anděla Kelč
Pajdlová Emílie Kelč
Masařík František Kelč

