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Usnesení z 27.zasedání Rady města Kelče dne 2. 4. 2001
Rada byla seznámena se záměrem dokončení odkanalizování Kelče a místních částí - projekt
ISPA a pověřuje starostu zajištěním zpracování projektu pro územní řízení.
Rada schvaluje návrh p.Pavla Vally , VIVA s.r.o. Kelč na jednorázové splácení zbytku kupní
Rada schvaluje úhradu dopravného členům dětského pěveckého sboru Kelč , který se zúčastní
soutěže dětských pěveckých sborů "Uničovské sborové dny " dne 6.4.2001
Rada vzala na vědomí sdělení odboru školství, kultury,tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ
Hranice o požadavku úhrady neinvestičních nákladů za žáky s trvalým pobytem v Kelči , kteří
docházejí doškol v Hranicích.
Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky , kteří v Kelči dlouhodoběnebydlí, nesouhlasí s
požadovanou úhradou nákladů.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 4 000,-Kčmístní organizaci Českého svazu
chovatelů Kelč na doplnění technického vybavení organizace pro pořádání výstav
Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem MěÚ Kelč za rok 2000 a rozpočet
na rok 2001 .
Rada byla seznámena s požadavkem na provedení rekonstrukce tenisového kurtu v Babicích z
obecních prostředků. Rada tuto investici neschvaluje. Zájemcům bude nabídnuta možnost
bezplatného pronájmu s tím , že zprovoznění hřiště provede nájemce na své náklady.

Usnesení z 14.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 18.
4. 2001
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
rady města Kelč.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje vstup Města Kelč do " Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko " a přistupuje ke stanovám tohoto sdružení.

Usnesení z 28.zasedání Rady města Kelče dne 2. 5. 2001
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 31.3.2001
Rada byla seznámena s návrhem “ Sdružení měst a obcí akcionářů České spořitelny a.s.” na
společný postup obcí při prodeji prioritních akcií České spořitelny,které vlastní města a obce
ČR. Rada s odprodejem souhlasí a návrh postupuje k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s nabídkou úvěrových podmínek Města Kelč pro financování
investičních akcí roku 2001 od České spořitelny ,a.s. a tuto bere na vědomí.

Rada byla seznámena s dopisem p.Vladimíra Rolince z Olšovce týkající se mimo jiné i
záměrem zpracování a vydání “Dějin města Kelče”. Tento záměr podporuje a pověřuje
starostu dalším jednáním a přípravou výběrového řízení.
Rada schvaluje dodatek č.7 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v domě čp.31 v Kelči
s MUDr.Vladanem Šoborou, týkající se místností zubní laboratoře.
Rada schvaluje udělení souhlasu k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na
území Města Kelč firmě A.S.A. skládka Bystřice pod H.,s.r.o
Rada zamítá žádost Svazu neslyšících , Valašský spolek ve Val.Meziříčí o finanční příspěvek
na provoz Stacionáře pro neslyšící.

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1927
Antonín Svěrák
O kelečský hrad
V Zálhotském sborníku čís. 1 z roku 1926 ve článku nadepsaném“Zříceniny hradu
Šaumburku” tvrdí se na základě listu biskupa Bohuše z roku 1455, že v Kelči vystaven byl
hrad teprve zmíněného roku a sice odšlechtického rodu Heršiců. Dle znění listiny nedá se
proti tomu ničeho namítati, jdeme-li však do minulosti zpět, ukáže se něco zcela jiného.
Prohlédneme-li svazky diplomatáře moravského, jež chovají se v studijní knihovně
olomoucké, často s jménem Kelč se potkáváme, ovšem v různém pravopise a tak aspoň
částečně se dovídáme, jak to zde kdysi bývalo. Listina z roku 1277 nám povídá, že stolice
papežská sesadila roku 1245 olomouckého biskupa Kundráta. Poněvadž pak týž “ v tom kraji
mocným pánem a šlechticem jest”, ponechává se mu Kelč se vším zbožím k doživotnímu
užívání.
Šlechtic, mocný pán, kde asi bydlel ? V chaloupce sotva!
Jeho nástupce Bruno ze Schaumburku byl v Kelči několikrát a mnohé listy zde vydal. Bylo
tedy asi v Kelči pohodlné bývání, když takový pán, správce zeměmoravské, si tu liboval.
Z listů pro nás nejzávažnější jest listina z roku 1282, kde jako svědek zapsán je Markvart,
kastelán pana biskupa olomouckého z Kelče.
Nuže, byl-li tu kastelán, tj. hradní pán, musel tu býti i hrad a my také jeho jméno známe,
jmenoval se “ Předkelč”, latinsky “Apud Kelcz”.
Hrad “Předkelč” dal jméno šlechtickému rodu, pánům z Předkelče, jak vysvítá z listiny z roku
1437, ve které biskup Pavel propůjčuje dědičněrychtu ve Lhotě pod hradem Šumburkem
Ličkovi ze Lhoty a jeho manželce Kateřině.Listina chová se v originále v archivu
kroměřížském a je na ní jako svědek podepsána “Bohuška z P ř e d k e l č e”.

Z uvedeného vysvítá nade vší pochybnost, že v Kelči dávno před rokem 1455 hrad stával –
Kde jej hledati? – Jest sice v katastru Kelče jedna část nazvána “ Na hrádku”, a na vlastní oči
jsem se přesvědčil, že tam kdysi nějaká budova stála, ale rytířský hrad to nebyl, snad nějaká
strážka k zamezení podloudnictví, je to v dolině. Středověké hrady se stavěly na návrších a
kelecký sotva výminku činil.
A tu si právě vzpomínám, co napsal před lety v Našinci vážný vědecký badatel, ředitel
Vincenc Prasek, že totiž Šaumburk jmenoval se původně Schau Aburg (odkud čerpal, nevím).
Vezmu-li na pomoc trochu obrazotvornosti, vidím věc takto : Velmožný pán, biskup Bruno,
měl návštěvu. Ze svého hradu Předkelče obhlídal malebné údolí. V dálce 1 1 hodiny bělají se
před ním zdi jím vystavěného hradu, i upozorňuje s hrdostí hosta jakožto Němec po německu
: “Schau, eine Burg”. A poněvadž to řekl pán, opakovalo po něm služebnictvo, a tak máme
“Schau Aburg”. – Dle tohoto stával by hrad kelecký někde na návrší, odkud je dobře viděti
Šaumburk, ale nikde památky po něm není.
A proč se jmenoval hrad “Předkelč”? To se snadno vysvětlí, uvědomíme-li si,že v Kelči
rozeznáváme Staré a Nové město. Staré město jest jistě osada původní, více v dolině
položená, snad z dob pohanských pocházející, jak nasvědčuje nález popelnic a osada
“Posvátno”. Na ochranu její a všeho zboží vystavena tvrz, a poněvadž vhodné místo pro ni
mohlo býti jedině mimo Kelč,dostala jméno “Předkelč”. – Nové město vzniklo teprve, když
kolem tvrze začali se usazovati kramáři a řemeslníci, kteří při návštěvách panstva dobře se
měli, což bez váhání můžeme položiti do dob Kundrátových a Brunových. Pak obě části
splynuly v jedno a v listinách přestává se psáti : “ Apud Kelcz (před Kelčí), nýbrž “ in Kelcz”.
Poslední listina , daná v “ A p u d Kelcz”, pochází z roku 1265, pak již vesměs “in Kelcz”.
Přídomekšlechtický . “z Předkelče” ovšem zůstal dál, ale nositelé toho jména, pánové z
Předkelče, dávno před tím z Kelče se vyprodali, snad již před rokem 1131, kdy Kelč
připomíná se již jako majetek biskupství olomouckého, neboťod té doby Kelč pány nezměnila
. – Poněvadž tedy je prokázáno, že v Kelči již od starodávna hrad stával, avšak nikde památky
po něm není, nechybím, tvrdím-li, že hrad stával na místě, kde jest nynější zámek. Názor můj
potvrzuje i stavební rada Turek z Brna, který při přepravě zámku k účelům ústavním zjistil, že
zámek je zbudován na místě starší tvrze, jejíž část se v základech zachovala. (Lidové noviny
21.IX.1926).
Heršici nestavěli tedy tvrz zcela novou, nýbrž na rozvalinách tvrze starší, která snad roku
1429 za vpádu husitů pod vůdcem Havlem Drastilem z Kojetína vzala za své, neboť tehdy
Kelč byla jimi pobořena.
Milada Davidová

Kino
Program Kina Kelč na měsíc červen 2001
Neděle 3.6. v 18 hod. - 102 dalmatinů
Jsou znovu tady a přibyl k nim jeden další pes, jeden papoušek a jeden tlustý Francouz !
Štěňátka znovu dobývají dětská srdce. Americká rodinná komedie v českém znění, vstupné 26
a 28 Kč.
Středa 6.6. v 19,30 hod. - Muž bez stínu
Nejstrašidelnější je to, co nevidíme. A co teprve, když vám to, co nevidíte, jde po krku. Kevin

Bacon v nové ( a drsnější ) variaci na téma“neviditelný muž” v režii Paula Verhoevena.
Americký film s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 10.6. v 18 hod. - Po čem ženy touží
To, co by rády věděly i ony samy, vám s přehledem vyloží Mel Gibson . Stačí jedna rána
elektrickým proudem a hlupákovi se dostane privilegia číst v ženských hlavách. Americká
komedie s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 13.6. v 19,30 hod. - Osudové setkání
Dvě různé individuality, jejichž setkání změní osudy a přinese zisk na obou stranách.
Americký film s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 17.6. v 18 hod. - Hele vole, kde mám káru
Dva mládenci se snaží zjistit, co vlastně dělali minulý večer. Který z nich je blbý a který
blbější ? Infaltivní komedie úplně bez ambicí. Film USA s českými titulky, vstupné 26 a 28
Kč.
Středa 20.6. v 18 hod. - Pokémon
První celovečerní dobrodružství Pokémonů konečně v našem kině.Sposta rodičů bude pod
tlakem. Nevidět Ashe, Pikachu a další postavy z kultovního seriálu konečně na plátně, by
mohlo být pro většinu dětí velké zklamání. Animovaný film v českém znění. Vstupné 26 a 28
Kč.
Tímto filmem se loučíme s našimi diváky a těšíme se na shledání u bílého plátna opět v září.
Přejeme vám příjemnou dovolenou !!!
Pajdla Miroslav

Jak jsme na tom v Kelči s návštěvností kulturních akcí ?
Rok 1999
18.5.1999 – Noc na Karlštejně – ochotnické divadlo –– 78. diváků
9.10.1999 – Ta naše písnička česká – herci opavského divadla – 93 diváků
24.11.1999 – Ženitba – ochotnické divadlo – 81 diváků
Průměrný počet diváků na jedno představení v roce 1999 – 84
Rok 2000
24.3.2000 – Don Quichot de la Mancha – herci brněnského divadla – 62 diváků
2.4.2000 – Tři strážníci –J. Ježek – herci zlínského divadla – 19 diváků
8.4.2000 – Jak na ženy – herci opavského divadla – 39 diváků
7.10.2000- Muži nestárnou – herci opavského divadla – 22 diváků
7.12.2000 – Poutníci – koncert – 40 diváků
Průměrný počet diváků na jedno představení v roce 2000 – 36
Rok 2001
7.4. 2001 – Cyrano z Bergeracu – ochotnické divadlo – 56 diváků
19.5.2001 – Dvojí proměna – ochotnické divadlo – 37 diváků

Rok 2001 ….???
Je třeba odpovědět na úvodní otázku ? Myslím, že počet diváků na kultur. akcí mluví sám.
Troufnu si říct, že celá 1/4 z nich jsou navíc diváci, kteří nejsou místní. Nevím, zda je
nezájem ze strany občanů způsoben špatným výběrem repertoáru, horší finanční situací,
časovou tísní nebo je to opravdu jen tím, že se prostě nikomu nikam nechce. Malý zájem není
jen o kulturu v Kelči, ale i zájezdy na divadelní představení v Ostravě se nedaří naplnit tak,
aby se na dopravu doplácelo co nejméně. Je těžké vybrat kulturní akci, která by přilákala více
diváků. Ani pro herce, kteří hrají před tak malým počtem diváků, to určitě není radostné.
Ale abych byla i trochu pozitivní, musím říct, že to publikum ( jsou to většinou stejní lidé ) je
tak skvělé , že i účinkující potvrdili, že se sem rádi vracejí. I oni věří , že se lidé zase budou
chtít setkávat a bavit při takovýchto akcích.
M. Schybolová

Dům kultury Vsetín
Program na červen 2001
Pondělí 18. června v 19,00 hodin
SPIRITUÁL KVINTET
tradiční červnový koncert
Pátek 22. června v 17,00 hodin
Z písničky do pohádky s Dádou
zábavný pořad Dagmar Patrasové

KOPANÁ
Rozlosování mistrovských soutěží v kopané : květen 2001
družstvo

den

datum

začátek

sraz

utkání

muži

so

2.6.

16,30

15,15

Rožnov - Kelč

muži B

ne

3. 6.

10,00

Kelč B - Krhová

dorost

so

2. 6.

16,30

Kelč - Mysločovice

žáci

ne

3. 6.

9,30 st. a 11,00
ml.

přípravka

ne

3. 6.

10,00

7,45

Lužkovice - Kelč

Kelč - Hulín

muži

ne

10. 6.

16,30

15,00

muži B

ne

10. 6.

10,00

Kelč B – Bynina

žáci

so

9. 6.

13,00 a 14,30

Kelč – Poličná

přípravka

so

9. 6.

9,00

muži

ne

17. 6.

16,30

muži B

ne

17. 6.

10,15

dorost

so

16. 6.

16,30

žáci

ne

17. 6.

9,30 a 11,15

7,30

Val. Bystřice – Kelč

Chropyně - Kelč
Kelč –Újezd

8,30

Val. Přkazy – Kelč B
Kelč – Bylnice

7,45

V.Karlovice,Karolinka –
Kelč

TJ Kelč “B” jezdí na zápasy auty. Domácí zápasy hraje “B”tým v Kladerubech v 10,00 hodin.
Sraz na domácí zápasy je 1 hodinu před začátkem utkání.
Sobota 21. 4. 2001
Žáci Kelč – Vizovice – odloženo pro nezpůsobilý terén.
Neděle 22. 4. 2001
Muži Lhotka a/B – Kelč “B” 1 : 0
Muži Prostřední Bečva – Kelč 2 : 0.
Utkání se hrálo za nepříznivého počasí. Domácí na předním místě tabulky, na hřišti to však
nebylo vidět. Vytvořili si počáteční nápor. Ten jim sice přinesl vedení 1 : 0, ale pak dlouho
nic. Naši hráči se snažili , bojovali. Co to však bylo platné, když se dostali k šestnáctce a pak
už nic. Žádná střelba. Pořádně vystřelili až těsně před koncem utkání. Domácí hlavičkou
zvýšili na 2 : 0.
Sobota 28. 4. 2001
Mladší žáci Vlachovice – Kelč 1 : 0
Starší žáci Vlachovice – Kelč 1 : 0
Dorost Kelč – Luhačovice 0 : 6.
Hra kočky s myší. Hosté jsou vedoucím týmem tabulky. Po všech stránkách převyšovali naše
hráče. Sázeli jednu branku za druhou. A to ještě neproměnili pokutový kop! Naši hráči zcela
propadli.

Neděle 29. 4. 2001
Muži Kelč – Bylnice 2 : 1.
Konečně vítězství! Soupeř budil respekt výškovou převahou hráčů. Zůstalo však jen u ní. Naši
hráči si vytvořili územní převahu. Tu zužitkovali. Pokutový kop kopal Lukáš Machač a
bezpečně proměnil. Jenže hosté se štěstím vyrovnávají. Druhý poločas byl opět v naší moci.
Vedení zařídil TomášKocián. Hlavičkou nedal hostujícímu brankáři šanci. Naši hráči pak
hráli tak, aby výsledek udrželi. To se jim také podařilo.
Úterý 1. 5. 2001
Dorost V. Karlovice, Karolinka - Kelč 1 : 2.
Překvapivý výsledek. Domácí hráči na druhém místě tabulky. Mysleli si, že toto utkání pro ně
bude snadnou záležitostí. Narazili. Naši hráči se zakopali v obraně. Odkopávali míče a z
protiútoku dávali branky..
Muži Semetín – Kelč 3 : 2.
Domácí hráči potřebují k záchraně získat body. A získali je. Podřídili tomu vše. Branky do
naší sítě padaly po chybách našich . Vstřelili jsme si dokonce vlastní branku. Ani vedení
našich hráčů 0 : 1 a 1 : 2 nestačilo k tomu, abychom si odvezli body.
Sobota 5. 5. 2001
Mladší žáci Kelč – J.Otrokovice 0 : 2
Starší žáci Kelč – J. Otrokovice 1 : 3
Neděle 6. 5. 2001
Dorost Štítná n/V – Kelč 5 : 3
Muži Bynina – Kelč “B” 4 : 3
Muži Valašská Polanka – Kelč 1 : 3.
To byla z naší strany paráda. V prvním poločase jsme hráli proti větru. Přesto jsme domácí
hráče k ničemu nepustili. Naopak více šancí jsme si vytvořili my. Naši hráči byli fotbalovější.
Šli nekompromisně za jediným cílem - zvítězit. Poločas skončil bez branek. Vstup do druhého
poločasu vyšel lépe našim hráčům. První branku vstřelil Jirka Škařupa. Dostal se k
odraženému míči a nekompromisně zavěsil. Druhá branka -Tonda Zbrožek. Jak jinak než
hlavou. Domácím se podařilo snížit po chybě naší obrany. Branka domácí povzbudila. Avšak
po křídle utekl Tomáš Kocián a v pokutovém území byl faulován. Penalta. K ní se postavil
Lukáš Machač. Ten penalty umí. Střela k tyči a stav 1 : 3. Naši hráči sehráli jedno z
nejlepších utkání. Kéž by jich bylo více!
Úterý 8. 5. 2001
Mladší žáci Kelč - Vizovice 4 : 2
Starší žáci Kelč – Vizovice 4 : 0

Dorost Podlesí – Kelč 2 : 0
Neděle 13. 5. 2001
Muži Kelč “B” – Valašské Příkazy 2 : 1.
Zápas zahozených šancí. To, co nedokázali naši hráči proměnit, bylo ažnemožné. Například
útočník stojí na malém vápně, polovina branky prázdná a on střílí vedle. Podobných šancí
měli ještě několik. Nakonec se v roli spasitele ukázal Marcel Abrman, když zajistil domácím
tři body. První branku vstřelil Radim Šnajdr z pokutového kopu.
Muži Lidečko - Kelč 2 : 2.
M. Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2000 – 2001
Výsledky 29. – 30. kola :
Zubří - Kelč 4 : 8 1544 : 1574 2
Kelč - Bílovec “C” 12 : 0 1592 : 11516 2
Tabulka:
1. Kelč

30

25

0

5

1556

265 : 95

50

2. Hranice “B

30

24

0

6

1547

230 : 130

48

3. Frenštát p/R “A”

30

23

1

6

1577

265 : 95

47

4. Zubří

30

23

0

7

1568

260 : 100

46

5. Bílovec “A”

30

18

0

12

1577

220 : 140

36

6. Vsetín “C”

30

17

1

12

1527

187 : 173

35

7. Sedlnice “B”

30

16

0

14

1530

186 : 174

32

8. Nový Jičín “B”

30

16

0

14

1497

186 : 174

32

9. Bílovec “B”

30

16

0

14

1529

170 : 190

32

10. Lipník n/B “B”

30

14

1

15

1547

198 : 162

29

11. Bílovec “C”

30

13

0

17

1524

161 : 199

26

12. Val. Meziříčí “D”

30

10

0

20

1496

147 : 213

20

13. Frenštát p/R “B”

30

8

0

22

1483

124 : 236

16

14 Sedlnice “C”

30

6

0

24

1465

109 : 251

12

15. Val. Meziříčí “C”

30

5

0

25

1452

88 : 272

10

16. Vsetín “D”

30

4

1

25

1449

84 : 276

9

Celá soutěž byla hodně vyrovnaná. O našem prvenství rozhodly výkony celého družstva
během celé soutěže a také naše vítězství na půdě největších soupeřů.
Technický stav kuželny v Kelči nám nedovoluje postoupit do vyšší soutěže, a proto postupuje
Sigma Hranice “B”.
Na vítězství našeho družstva se podíleli : Pitrun Antonín, Pavelka Petr, Janošek Jiří,
Gassmann Josef a Sedlář Zdeněk.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům za reprezentaci oddílu a dobrou propagaci našeho
města Kelč.
J.Gassmann

Činnost turistického oddílu mládeže v Kelči
šáci Kelč má v letošním roce 31 členů a je rozdělen na mladší oddíl – 15 členů +2 vedoucí a starší
oddíl 11 členů + 1 vedoucí.Členové mladšího oddílu se scházejí jednou týdně a starší průběžně podle
akcí, kterých se zúčastní. Uvádíme stručný přehled akcí, kterých jsme se zúčastnili od letošního ledna
buď jednotlivě nebo jako oddíl.

7. ledna – Novoroční výstup na Radhošť – 12 členů
1.-4. února – Ledopády Šluknov – 6 členů
25.3. – Jarní sjíždění Bečvy – Choryně –Teplice – 6členů
30.3.-1.4. – Rajnochovice – víkendovka na Holubově chatě – 14členů
14.-16.4. – Pochod jarním Šluknovskem ( okr.Děčín ) – 5členů
28.-29.4. – Pochod – šmajdání za dvojčaty Jirkov ( okr. Chomutov )- 4 členové
1.5. – Azimuťák – lom u Skaličky – 14 členů

5.-7.5. Pochod jarním Českým Krasem –Beroun + sjíždění Berounky na trase Nižbor až
Řevnice – 5 členů
11.-13.5. – Sjíždění Sázavy –trasa Světlán/S – Ledeč n/S přes Stvořidla, další Týnec n/S až
Pikovice – 4 členové
14.-16. 5. – Skalné – Lukov – lezení po skalních stěnách
20.5. – Pražský maratón – 42,2 km běhu – 1 člen
………. a jiné akce.
M. Baďuřík, M. Schybolová

Různé informace
Český svaz chovatelů v Kelči pořádá ve dnech 30.6. – 1. 7. 2001 tradiční výstavu drobného
zvířectva ve svém chovatelském areálu. Otevřeno bude v sobotu od 13 do 18 hodin a v neděli
od 8 do 17 hodin.
Možnost nákupu zvířat. Bohaté občerstvení a tombola zajištěny. Na vaši návštěvu se těší
chovatelé z Kelče.
MěÚ Kelč oznamuje, že Výletiště v Komárovicích je k dispozici pro všechny občany k
uspořádání různých kulturních, sportovních, soukromých i hudebních akcí, na základě
uzavřené nájemní smlouvy s MěÚ Kelč a po dohodě s paní Miškaříkovou z Komárovic .

Základní škola informuje
Kam mají namířeno žáci 9. tříd?

V letošním školním roce máme ve dvou devátých třídách 50 žáků. Titožáci se již od 2.
pololetí 8. ročníku rozhodovali, na jakém typu školy nebo v jakém učňovském zařízení budou
pokračovat ve studiu a vzdělávání.
Letos byly termíny přijímacích zkoušek vypsány na 23.duben a 10. květen. Přijímací zkoušky
samozřejmě nedělali všichni, někteří měli totiž toštěstí a byli přijati bez přijímacích zkoušek
jen na základě dobrých výsledkůna základní škole, a to podle hodnocení v 1. a 2. pololetí 8.
ročníku a v 1. pololetí ročníku devátého. Na střední školy se po přijímacím řízení dostalo z
9.A celkem 15 žáků, z 9.B 18. Na střední odborná učiliště odejde z 9.A 10 a z 9.B 7 žáků.
Spektrum škol, které naše děti volily bylo letos dosti široké. Mezi střenímiškolami vede
gymnázium, v 8 případech ve Valašském Meziříčí a ve dvou případech se jedná o
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, dále 4 žáci odcházejí na obory ISŠ COP VaL.
Mez.,do Rožnova na SPŠ elektrotechnickou jdou tři chlapci, do Hranic na SPŠ stavební
odejdou další tři, dvě žákyně budou studovat na Střední zdravotnické škole v Hranicích, pak
se tu objevila také SŠmlékárenská v Kroměříži, Soukromá SŠ podnikatelská ve Vsetíně,
SŠstrojírenská, obchodní akademie.

Z učebních oborů si žáci vybrali např. obor automechanik, opravářzemědělských strojů, tesař,
zahradník, číšník – servírka, dámská krejčová, malíř skla, kadeřnice, pekař, cukrářka,
instalatér.
Věřme, že si všichni z deváťáků vybrali dobře a budou v novýchškolách spokojeni.
Rodiče, víte, kde vaše děti tráví volný čas?

Z vlastní zkušenosti a z věrohodných zdrojů víme, že naši žáci, tedy děti základní školou
povinné, tráví volná odpoledne v místních restauračních zařízeních,ať už přímo v místnosti
restaurace nebo v restaurační “zahrádce”, a věnují se takovým činnostem, které pro něnejsou
vůbec vhodné, např. hrají kulečník, dokonce využívají starších kamarádů k tomu, aby jim tito
zakoupili alkoholický nápoj, který oni pak konzumují. Musíme upozornit, že v takovém a
podobných případech už je porušován zákon např.č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí
,dále zákon o rodině č. 210/1998 ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 37/1999 o
ochraně opřed alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Ti, kteří tyto zákony porušují, mohou
nést následky. Nebudou to ale děti, které zákon postihne, ale jejich rodiče, kteří nemají
přehled o tom, co jejich ratolest ve volném čase dělá, a také majitelé restaurací, kteří
nezletilým umožňují, aby v jejich zařízeních vysedávali a dokonce jim prodávají alkohol.
Takže rodiče, víte vše o vašich dětech? Nestálo by za to se více zajímat o to, s kým a kde se
vaše dítě schází a co dělá?
P. Čučková

Středisko výchovné péče v Kelči
Středisko výchovné péče v Kelči se již dostalo do podvědomí občanůměsta i celé České
republiky. Ve dvouměsíčních cyklech se zde během školního roku vystřídá více jak 70
chlapců, další desítky projdou ambulantní péčí. Ve většině případů jde o jedince s normálními
předpoklady učení a nadáním, kteří jsou však v důsledku určitých nepříznivých podmínek
dosavadní rodinné výchovy sociálně či jinak znevýhodněni. Jejich poruchy se však dají
zvládat běžnými pedagogickými prostředky. Jen v jednotlivých případech se používají
speciální pedagogické zásahy. Pracovníci SVP mají zájem na neustálém modernizování a
zvelebování tohoto zařízení. Děti mají k dispozici malou tělocvičnu, posilovnu, místnosti s
vybavením pro terapeutické činnosti. Nechybí nejmodernější prostředky jako jsou speciální
psychohry ( MindDrive ), přístroj VOYAGER XL na úpravu pocitů a zmírnění některých
obtíží, samozřejmostí se začíná stávat diagnostická a terapeutická práce za pomocí počítače.
Důraz je také kladen na další vzdělání odborných vychovatelů i ostatních odborných
pracovníků, na seznamování s novými výchovnými metodami a vše se děje s cílem zajistit
klientům maximální odbornou péči s co nejlepšími výsledky.
Středisko výchovné péče Kelč v pohybu.

Dne 8. května 2001 se uskutečnil na sportovním zařízení Odborného učilištěKelč Sportovní
den středisek výchovné péče České republiky. Tuto akci organizovalo Středisko výchovné
péče Kelč při Dětském diagnostickém ústavu v Bohumíně. Sportovních her se zúčastnila
zařízení z Čech a Moravy ( Pardubice, Zlín, 2x SVP z Brna, Valašské Meziříčí a pořádající
Kelč ). Přítomen byl i ředitel DDÚ Bohumín PhDr. Bedřich Kostlán, z většiny výchovných

středisek přijeli jak odborní pracovníci ( včetně ředitelů ), tak i odborní vychovatelé. I když
jim většinu času zabral dohled a povzbuzování svých klientů v jednotlivých disciplínách,
využili času i k prohlídce SVP.
Soutěžila pětičlenná družstva, v nichž podmínkou byla účast i jedné dívky. Soutěž měla velmi
vysokou úroveň, předcházela ji náročná organizační i kondiční příprava. Na vysoké úrovni ji
připravil, řídil a dbal na hladký průběh organizační štáb v čele s Mgr. Antonínem Hinštem.
Celkově zvítězilo Středisko výchovné péče Kelč, na druhém místěskončilo výchovné
zařízení z Brna, bronzová příčka patřila SVP DOMEK Zlín.
Touto cestou je také potřeba poděkovat vedení OU Kelč, jmenovitě panu řediteli Pavlu
Jiříčkovi, panu Ing. Karlu Davidovi, panu Nenutilovi, panu Lukášovi a celéřadě dalších.
Zvláště děkujeme za pomoc panu Jaromíru Srkalovi, panu učiteli Faltýnkovi ze ZŠ Kelč a
Mgr. Tichánkovi st. za výtvarné zpracování putovního poháru.
Mgr. M. Raindl

Z činnosti OU a PŠ Kelč
Po delší přestávce chceme zveřejnit některé úspěchy OU Kelč. V tomto školním roce
vzděláváme poměrně malý počet žáků, přesto se nám i s tímto malým počtem podařilo
zúčastnit se různých akcí, na kterých jsme docela dobře uspěli.
Dne 26. dubna 2001 pořádalo naše učiliště soutěž v nohejbalu OU celé Moravy, které se
zúčastnilo celkem šest učilišť. Naši hoši sice skončili až na pátém místě, přesto máme radost,
že se nám podařilo celou akci pojistit.
Za zdárný průběh sportovního zápolení chceme poděkovat ZŠ Kelč, která nám pronajala
tělocvičnu. Stejný dík patří i sponzorům -–firmě VIVA a Řeznictví pana Ondruška
Celkové pořadí vítězných družstev bylo následující :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OU Nový Jičín
OU Hlučín
OU Velký Újezd
OU Bystřice p/H
OU Kelč
OU Svatý Kopeček

23. dubna 2001 stejně jako na jiných středních školách proběhlo na učilišti přijímací řízení.
Po dvou předchozích slabých letech se nám konečněpřihlásilo asi 40 žáků, kteří mají zájem
učit se na našem učilišti. Velmi nás těší tento zvýšený zájem uchazečů o učební obory.
Rovněž jsme se zúčastnili jarního kola Flory Olomouc – jaro 2001, kde jsme se prezentovali
se svou prací a s výsledky svého snažení. Celou kolekci připravil obor zahradníků pod
vedením paní učitelky Ludmily Kuběnové. Za expozici letniček ařezaných květin jsme
obdrželi Čestné uznání. Všem, kteří se zapojili, děkujeme a blahopřejeme.

Již několik let se zúčastňujeme módních přehlídek odborných učilišť,které jsou pořádány
každý rok na jiném místě. Letos 16. května se našežákyně pod vedením svých mistrových
zúčastnily celostátní přehlídky v Lounech. Také tato akce byla úspěšná a naše děvčata zde
dokázala úspěšnost oboru švadlena.
Žáci oboru zámečník se zúčastnili šestého ročníku odborných dovedností, který pořádá SOZ,
OU při VÚM Nový Jičín. Z této soutěže si žáci našeho učiliště přivezli 2. místo v kategorii
družstev a 3. místo v jednotlivcích.
Nezmínili jsme se o všech soutěžích, kterých jsme se zúčastnili, ale naší snahou je zapojit
žáky do různých zájmových a sportovních činností, aby mohli uplatnit svůj talent, dovednosti
a sportovního ducha.
Emílie Novosádová
OU Kelč

Společenská kronika
Červen 2001
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Pavelčíková Marie Komárovice
65 let
Fuksa Petr Kelč
70 let
Hýža Emil Kelč
Perutka Jaroslav Kelč
Hradilová Marie Komárovice
Jiříčková Ludmila Kelč
Majdlochová Anna Kelč
Mertlíková Božena Kelč
75 let
Petřkovský Antonín Kelč
80 let
Majdloch Alois Kelč
Srkala Jaromír Kelč
83 let
Pavelková Ludmila Kelč

V květnu tohoto roku oslavil významné životní jubileum 80 let
kelečský rodák pan Vladimír Rolinc z Olšovce,
historik a spisovatel, který se zasloužil o to, že se město Kelč dostalo do

podvědomí širokého obyvatelstva psaním o historii města Kelče. Tímto
bychom mu chtěli poděkovat za jeho činnost, které se nesmírně vážíme a
popřát mu mnoho zdraví, štěstí, radosti a elánu do dalších let.

