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Úvod
Jarní psaní
Jiří Havel
Už nám na zelené stráni
píše jaro první psaní.
Slova skládá z pampelišek,
podbělů a sasanek,
sluníčko mu z modrých výšek
nakukuje do stránek,
usmívá se, vidí v nich
háčky z křídel motýlích,
čárky žížal, tečky včel,
na kterých se třpytí pel…

Historie
Záhorská kronika
Květen 1927
J.Jakeš
Včelařství na Záhoří
Včelaření mělo a má dosud na Záhoří velmi příznivé podmínky. Kraj jest nepříliš vysoko
položený, průměrně kolem 400 m n. m., chráněný od studených větrů horami, proti slunci
obrácený, hojnost pastvy na lukách, polích a zvláště lesních pasekách, to vše jest zárukou
zdárného včelaření. Jdeme-li začátkem června polem, žlutá se celý kraj ohnicí jako zlato a
miliony pilných včeliček bzučí radostnou píseň práce. Začne-li v tu dobu foukati východní
vítr , který dává záruku aspoň na dvě neděle pěkného počasí, radují se včelaři. Můj otec vždy
říkával : “ Vrchní větr dělá med”. A což teprve, když v měsících červenci a srpnu nastanou
vedra a sucho! Ostružinové listí jen se leskne “spadkem”, na větvičkách modřínů med
cukernatí a v korunách jedlí včely jen hučí. Tu doslovně teče med z úlů. Kdyby za takového
roku včelaři hospodařili racionálně, měli by ohromné výtěžky.
Bohužel, toto důležité národohospodářské odvětví upadá rok od roku. Několik posledních let
nadělalo hrozné mezery ve včelínech a letošní rok hrozí včelám úplnou záhubou.
Za mého dětství bývalo lépe. Na každé téměř zahradě byl včelínek a v něm mnoho klátů
dvojáků, trojáků, ba i šesteráků a osmeráků, v nichž byly vydlabány úzké brtě. Pravda,
některé včelínky byly již tehdy prázdné, ale proti dnešku byl počet včelstev aspoň
desateronásobný. V polích na soumezcích byla spousta medonosných křovin, u potoků celé
háje vrby křehké a po vesnicích ohromné lípy a ořechy. Počasí bývalo také pravidelnější.
Když byla zima, tak mrzlo a chumelilo. Staří včelaři říkávali :“Jak tlustý led, tak tlustý med”.
Až začalo jaro, sluníčko hřálo, louky se svítily kvítím a v tu dobu měli včelaři žně. Kolem sv.
Josefka dýmilo se ve všech včelínech z hliněných kuřáků. Dědoušci včelaři se zvláštními
dlouhými noži šli“podkrávat”. Kouřením sháněli včely, odřezávali dlouhé úzké plásty medu,
pěkně bíle “završené”. Kladli je do nádob dřevěných, někdy i troky se musely přinésti, tolik

bývalo medu. Vyřezali úplně dílo, jen v předu “v kříži” nechali dva či tři kousky díla jako
dlaň veliké, aby se včely měly načem uvěsiti. Med se při mírném teple rozpouštěl, vosk
vyplýval nahoru a sbíral se. Květinový med býval žlutý jako zlato, spadkový tmavě zelený
jako jedlové chvojí a hustý jako smůla. Vytopený med se uschovával ve velikých hliněných ,
neb kamenných hrncích na půdě. A býval lékem na všechno : léčil bolení v krku, chrapot na
prsou, žaludek, hlavu, zbavil telata vší, vyléčil děti, starce i bažné báby z každé nemoci.
Pamatuji se, kolikrát můj otec vstával v noci, kdyžněkterému nemocnému přiběhli s hrnéčkem
pro med. Peníze nebral nikdy.
Dnes by bylo nemyslitelným, vybrati včelám dílo tak dokonalé. Mělo to však také jisté
výhody. Včely byly nuceny stavěti dílo velmi rychle, protože se “podkrávalo” v době, kdy se
začínaly množiti. Stavěly voštiny velmi rychle, aby měly místo pro mladý plod. Byla v tom i
ta výhoda, že se v novém díle líhly včelky veliké a silné a nedegenerovaly tak jako nyní, kdy
se musejí líhnouti ve voštinách s tlustými stěnami, bůhví jak starých.
Pamatuji se také, že jednoho jara se podkrávalo dvakrát. Poprve v polovici března a podruhé
na začátku dubna. Včely “chytily” dobrou pastvu na vrbách a makytách, neboť bylo velmi
krásné jaro a teplé, bez větrů. Ve třech nedělích byly kláty zase plné až po “zátvory”
zamazané kravinci. Nejvíce medu měl tehdy polír Král ve Valšovicích, neboť byl uprostřed
lesů a v “sečích”kvetla spousta makyt a osik.
Byla-li dobrá hlavní pastva v červnu, přidávaly se vzadu truhlíky či “korce” stejné míry s brtí
a také ty bývaly plné medu. Na zimu se odbíraly. Z úlů však se odbíral med vždycky teprve
na jaře. Bývalo ho mnoho a nesměl chyběti při štědré večeři ani v nejchudší rodině. Kláty si
nejraděj vybírali staří včelaři vrbové, lipové a jedlové. Říkali jim dle toho vrbáky, lipovce a
jedláky. V některých držely se včely i přes třicet let, aniž by “spadly”. Roje často uletovaly a
usazovaly se v dutých stromech, kterých bývalo za mého dětství hojnost na zahradách i v
lesích. Za příznivých podmínek se udržely a nanesly hodně medu.
Jako desetiletý chlapec věděl jsem o 28 rojích v dutinách lesních stromů. Slyšel jsem od
starých vyprávěti, že když káceli Jedlovec u Paršovic, sřezali také jedli, v níž byly včely.
Nevěděli nic, až tekl med po pile. A bylo ho tolik , že ženy drvařů odnášely jej v putnách na
vážkách.
Zajímavé jest, že včelařením zabývali se nejvíce výměnkáři. Aspoň ve své paměti vidím
všechny včelaře jako usměvavé stařečky, kteří pro nás děti neskrblili kouskem medu. Kdy
začali včelařiti, se již, bohužel, nedovím. Všichni spí věčným spánkem a jejich včeličky
odešly za nimi. Jejich kláty trouchnivějí a rozpadávají se pod shnilými šindelovými stříškami.
Co to bývalo kdysi péče o ně. Staříčci hnětli jíl s kravinci a každou skulinku
pečlivězamazovali, střížky opravovali, pavučiny odstraňovali, aby ani jedna včelka zbytečně
nezahynula. Před bouřkou s třesoucími se rty pozorovali, zda-li jejich miláčkové stačí se
všichni ukrýti v dutých úlech.
Pokračování příště.
Milada Davidová

Kulturní novinky v květnu 2001
Hrad Starý Jičín – 5. – 6. května – Otvírání hradu

Štramberk – 27. května - Pouť na náměstí
Dětský pěvecký sbor RONDO
pod vedením Lenky Mořkovské se 6. dubna 2001 zúčastnil soutěžní přehlídky sborů střední
Moravy, kde svým programem získal stříbrné pásmo.
Rádi bychom rozšířili naše řady o další hlasy. Scházíme se každou středu od 13,45 do 15,00
hodin v Kině Kelč
Lenka Mořovská
Hrabě Monte Christo
vstupenky na muzikál jsou k vyzvednutí na MěÚ v Kelči, doplatek je 520,-Kč.
Římskokatolický farní úřad Kelč pořádá k oslavě Svátku matek
dne 13. 5. 2001
soutěž MISS – MAMINKA
Soutěžit mohou všechny maminky s jedním se svých dětí, které ještě nedosáhlo 15 let.
Kvalitní a odpovědní porotci zajištěni ! Pro výherce připraveny zajímavé ceny !
Informace a závazné přihlášky do 8. 5. 2001 na adrese Anna Hlavicová, Kelč 81, tel. 641 896

Kino
Program kina Kelč na květen 2001
Středa 2. 5. v 19,30 hod. - SLEČNA DRSŇÁK
Hledaný terorista chce sabotovat finále MISS USA, a tak se agentka FBI musí vmísit mezi
finalistky a dopadnout ho. Zvládne ale takovou přeměnu ? Sandra Bullocková v akční
krimikomedii USA, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 6. 5. v 18,00 hod. - VESMÍRNÁ PRDA
Amerického prezidenta unesli mimozemšťané a drží ho na tajné základně,zatímco v Bílém
domě vládne jeho naklonovaný dvojník. Šílená parodie na americké sci-fi s Leslie Nielsenem
v hlavní roli, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 9. 5. v 19,30 hod. - CESTA Z MĚSTA
Počítačový programátor je městský typ, který do přírody jezdí jen zřídka. Ale na jeden úžasný
výlet z města jen tak nezapomene. Civilizační komedie s Tomášem Hanákem a Bolkem
Polívkou v hlavních rolích, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 13. 5. v 18,00 hod. - MŮJ SOUSED ZABIJÁK
Nikolass je zubař, Jimmy je zabiják, a přesto jsou to sousedé, a přesto začínají mít něco
společného…Bruce Willis a Martin Perry v drsné krimikomedii USA, vstupné 28 a 30 Kč.
Výjimečně hrajeme ve čtvrtek 17. 5. v 19,30 hod. - KYTICE
Filmově hororová adaptace básnické klasiky K.J.Erbena, kterou prochází Polednice, vodník,
umrlec a řada dalších postaviček. V hlavních rolích Bolek Polívka, Dan Bárta či Karel Roden,
vstupné 30 a 32 Kč.

Neděle 20. 5. v 18,00 hod. - POŠLI TO DÁL
Byl to dobrý nápad jedenáctiletého chlapce. Uděláte dobrý skutek a nečekáte, že vám ho vrátí,
ale pošle ho dál…Rodinný doják USA s Helen Huntovou v hlavní roli, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 23. 5. v 19,30 hod. - TANEC S VÁŠNÍ
Baletní hvězdy se nerodí samy. Trénují, jsou nabití odhodláním a talentem. Láska, nenávist a
touha stát se hvězdou baletu v muzikálovém filmu USA, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 27. 5. v 18,00 hod. - Z PEKLA ŠTĚSTÍ II
Posledně to skončilo svatbou, Honza se stal králem a Markýtka královnou. Ale je tu ještě zlá
Dora a princezna Eufozína, které se snaží jejich štěstí překazit. Pokračování úspěšné pohádky
s hvězdným hereckým obsazením, vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 30. 5. v 19,30 hod. - ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA
Manželský pár před rozvodem nedokáže stmelit už nic. Ale když jí unesou manžela, pozná, že
ztratila to nejcennější… Meg Ryanová a Russel Crowe v thrilleru USA, vstupné 28 a 30 Kč.
V prvním letním měsíci pro vás chystáme Osudové setkání, pohádku 102 Dalmatinů a do
našeho kina se přiřítí Pokémon !!! Tak se těšte, my se na vás těšíme také.
M. Pajdla

Kulturní dům
Program na květen 2001
* sobota 12.5. 2001 – Taneční zábava –
hraje skupina Tublatanka,
vystoupí předkapela Moravský Anděl a Apači. Začátek ve 20,00 hodin.

* pátek 25. 5. 2001 – DISCO – pořádají šachisté
Dům kultury Vsetín
Program na květen 2001
čtvrtek 10. 5. ve 20,00 hodin
PSÍ VOJÁCI
koncert legendární pražské skupiny
středa 16. 5. ve 20,00 hodin
“HOMO DALIBOR”
představení Divadla Schod z Valašského Meziříčí
pátek 18. 5. ve 21,00 hodin
BORON
koncert hard core skupiny ze severních Čech

středa 23. 5. v 19,00 hodin
POLITICKÉ HARAŠENÍ aneb S politiky stále netančíme…
zábavný pořad Z. Bubílkové a M. Šimka a skupiny O.O.T.M., vstupné 120,- - 160,- Kč
Předprodej vstupenek :
Informační centrum Vsetín Po – Pá 8,30 – 16,30 hod., tel. 0657/691517

Kopaná
Sobota 31. 3.
Dorost Kelč – Choryně 0 : 2. V prvním jarním utkání naši hráči zcela propadli. V prvním
poločase hosté několikrát pohrozili. Branku však nedali. Svůj střelecký prach si šetřili na
druhý poločas. Ten vyhráli 0 : 2.
Neděle 1. 4.
Muži Kelč – Lukov 2 : 2 . Hosté se hned po úvodním hvizdu rozhodčího pustili do našich
hráčů. Několikrát zle zatopili před naší brankou. Naši si z toho nevzali ponaučení. Hosté
trestali. První poločas vyhráli 0 : 2. Tento stav je uspokojil. Naši hráči hráli mizerně.
Vypadalo to, jako by ještě měli zimní spánek. Ani nepříznivý stav je nedokázal probudit.
Diváci již nevěřili,že by se mohlo něco stát, ale stalo se. Kopali jsme dva trestné kopy. To
chybělo do konce asi 5 minut. Z toho prvního vstřelil branku Tonda Zbrožek, o vyrovnání se
hlavičkou postaral Petr Perutka. Všichni byli rádi, že bod zůstal doma, ale s předvedenou hrou
jsme spokojeni nebyli.
Sobota 7. 4.
Mladší žáci Kelč – Bystřice p/H 1 : 3
Starší žáci Kelč – Bystřice p/H 2 : 0
Dorost Vlachovice – Kelč – Naši hráči k tomuto utkání neodjeli. O výsledku se tak rozhodne
u zeleného stolu.
Muži Juřinka – Kelč 1 : 1. Derby bez vítěze. Úvod utkání vyšel lépe domácím. Běžela 17.
minuta a náš hráč si vstřílí vlastní branku. To bylo z domácí strany vše. Naopak Radek
Abrman nastřelil tyč. Hra se odehrávala většinu času ve středu hřiště. Brankových příležitostí
bylo poskrovnu. O tom, že si odvezeme bod, rozhodl Jirka Škařupa.
Sobota 14. 4.
Mladší žáci Slušovice – Kelč 1 : 0
Starší žáci Slušovice – Kelč 3 : 0
Dorost Kelč – Malenovice 3 : 0. Z naší strany povedené utkání. Naši hráli velmi dobře. Dařilo
se jim vše, na co sáhli. V prvním poločase jim pomohl nejistý hostující brankář. Kdyby tak
bojovali v každém utkání, nemuseli být v tabulce tam, kde jsou.

Neděle 15. 4.
Muži Kelč “B” – Růžďka 3 : 3
Muži Kelč – Horní Bečva 2 : 2. Kdy už konečněvyhrajeme? Utkání se pro nás opět vyvíjelo
špatně. Pokutový kop a 0 : 1. Ani tento stav naše hráče neprobudil. Naopak, byli to opět hosté,
kteří udeřili. Po rozehrání druhého poločasu se hosté dostali před naši branku. Střela a 0 : 2.
To již bylo hrozivé, vždyť jsme hráli s posledním mužstvem tabulky. Až v posledních 15
minutách začali bojovat a vyplatilo se. Kdo jiný než Tonda Zbrožek snižuje. Hlavičkou.
Vyrovnání jsme se dočkali z kopačky Radka Abrmana pěknou střelou z trestného kopu. Bod z
tohoto utkání je pro nás ztrátou.
M. Červek
Rozlosování mistrovských soutěží v kopané : květen 2001
družstvo

den

datum

začátek

sraz

utkání

muži

ne

6.5.

16,30

14,45

Val. Polanka – Kelč

muži B

ne

6. 5.

16,30

15,30

Bynina – Kelč B

dorost

ne

6. 5.

14,15

12,30

Štítná n/V- Kelč

žáci

so

5. 5.

13,00 st. a
14,30 ml.

Kelč – J. Otrokovice

přípravka

ne

6. 5.

10,00

Kelč - Kroměříž

dorost

út

8. 5.

13,30

12,30

Podlesí – Kelč

muži

ne

13. 5.

16,30

14,45

Lidečko – Kelč

muži B

ne

13. 5.

10,00

dorost

so

12. 5.

16,30

žáci

so

12. 5.

13,00 a 14,30

přípravka

so

12. 5.

10,00

muži

ne

20. 5.

16,30

Kelč B – Val. Příkazy
15,00

Všetuly – Kelč
Kelč – Malenovice

8,20

Svit Zlín - Kelč
Kelč –Loučka

muži B

ne

20. 5.

16,30

15,00

dorost

so

19. 5.

16,30

žáci

so

19. 5.

9,00 a 10,30

přípravka

ne

20. 5.

10,00

muži

ne

27. 5.

16,30

muži B

ne

27. 5.

10,00

dorost

ne

27. 5.

10,00

žáci

so

26. 5.

13,00 a 14,30

přípravka

čt

24. 5.

15,30

Růžďka – Kelč B
Kelč – Holešov

7,30

Všetuly – Kelč
Kelč – J. Otrokovice

15,20

Zašová – Kelč
Kelč B – Lhotka n/B

8,50

Zašová – Kelč
Kelč – Chropyně

14,20

Bystřice p/H - 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.

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2000 – 2001
Výsledky 25. – 28. kola :
Vsetín “D”-Kelč

0 : 12

2

Lipník n/B -Kelč”

10 : 2

1528 : 1448

0

N. Jičín “B”-Kelč

0 : 12

1437 : 1564

2

Kelč -Hranice “B”

10 : 2

1493 : 1437

2

Tabulka:
1 Kelč

28 23

0

5

1554 245 : 91

2 Zubří

28 22

0

6

1569 246 : 90

3 Hranice “B

28 22

0

6

1546 212 : 124

46
44
44

4 Frenštát p/R “A”

28 21

1

6

1578 243 : 93

5 Bílovec “A”

28 17

0

11

1576 206 : 130

6 Vsetín “C”

28 15

1

12

1527 165 : 171

7 Bílovec “B”

28 15

0

13

1530 162 : 174

8 Sedlnice “B”

28 14

0

14

1529 168 : 168

9 Nový Jičín “B”

28 14

0

14

1497 166 :170

10 Lipník n/B “B”

28 13

1

14

1547 184 : 152

11 Bílovec “C”

28 13

0

15

1525 159 : 177

12 Val. Meziříčí “D”

28 10

0

18

1509 141 : 195

13 Frenštát p/R “B”

28

8

0

20

1486 120 : 216

14 Sedlnice “C”

28

6

0

22

1458 103 : 203

15 Val. Meziříčí “C”

28

5

0

23

1456 86 : 250

16 Vsetín “D”

28

4

1

23

1449 82 : 254

43
34
31
30
28
28
27
26
20
16
12
10
9

J.Gassmann

ODBÍJENÁ
Družstvo mužů TJ Kelč vstoupilo dne 20. 4. 2001 do jarní části okresního přeboru zápasem s
týmem Atletika Vsetín – jedním z favoritůna celkové vítězství v soutěži.
Další utkání sehrají volejbalisté na domácím hřišti v těchto termínech:
4. 5. Hovězí
18. 5. Karolinka
1. 6. MEZ Vsetín
15. 6. Zbrojovka Vsetín “B”
Po podzimní části má družstvo minimální bodovou ztrátu našpici tabulky a lze očekávat, že
družstvo, motivované snahou o co nejlepší umístění, sehraje i z diváckého pohledu zajímavá
utkání.
Ondřej Hloch

DEN ZDRAVÍ A POHYBU
Ohlédnutí za akcí DEN ZDRAVÍ A POHYBU tak trochu jinak

Den zdraví a pohybu, který se konal 24. 3. 2001 v tělocvičněZŠ byl úspěšný a setkal se s
dobrou odezvou. Anketu o této akci uspořádala Veronika Pavlová, žákyně 7.C.
Pokládala účastníkům tyto otázky :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proč jste sem přišel/přišla ?
Co se vám líbí na aerobiku ?
Cvičíte pravidelně ?
Co vám cvičení dává ?
Cvičíte pro dobrý pocit, nebo pro štíhlou linii ?
Líbí se vám vyhublé modelky ?
Stravujete se doma zdravě ?
Držíte diety ? Jaké ?
Co byste doporučil/doporučila pořadatelům této akce do příštího roku ?

Odpovědi byly vážné i nevážné, pro velký počet je však nemůžeme všechny uveřejnit, ale
budou k nahlédnutí ve vývěsní skříňce MěÚ na autobusovém nádraží v Kelči.
Mladá paní ( sportovní typ ) na ot. č. 4 : “Hlavně mě nebolí v zádech.” Na ot. č. 9 : “Aby
zatopili !”
Asi pětačtyřicetiletá plnoštíhlá paní na ot. č. 1: “Získat informace o zdraví.” Na ot. č. 5 :
“Štíhlou linii už nezískám, tak pro ten dobrý pocit.”
Mladý sportovec na ot. č. 2 : “Na aerobiku se mi líbí hlavněpěkná a rychlá hudba.” Na ot. č. 8
: “Ano, omezil jsem tuky.” Na ot. č. 9 :“Myslím, že je tu všechno.”
Plnoštíhlá dáma na ot. č. 4 : “Radost a kilogramy dolů.” Na ot. č. 8 : “Už ne, ale rok jsem
držela, a to jsem shodila 20 kg.”
Starší cvičitelka na ot. č. 2 : “Na aerobiku se mi líbí, že rozvíjí funkci srdce, plic a fyzickou
kondici.” Na ot. č. 4 : “Při cvičení se uvolňují hormony radosti.”
Mladá cvičitelka na ot. č. 8 : “Jsem zásadně proti všem dietám.” Na ot. č. 9 : “Je to tady super,
jsem stoprocentně spokojená.”
Muž středního věku na ot. č. 1 : “Včera jsem pil( alkohol ) a teď to chci vycvičit.” Na ot. č. 2 :
“Nelíbí se mi, že jsem tu skoro jediný chlap, který cvičí.” Na ot. č. 8 : “Ano bodovou, co
najdu, to zbodnu.”
Šedesátiletá paní na ot. č. 9 : “Ať se to opakuje, je to tady výborné, příště přijdu určitě zas.”
Organizátorka na ot. č. 4 : “Uvolním se a mám dobrý pocit.”
Co na to organizátoři ?
“ Příště poprosíme o více tepla , zajistíme přednášku o zdravé výživě, pokusíme se znovu
zajistit měření cholesterolu, hladinu cukru v krvi, měření tělního tuku, krevního tlaku a sehnat
nějakého známého cvičitele. Slyšeli jsme pár dobrých nápadů, jako např. zajistit dětský
koutek, nabízet chlapům místo minerálky Gambrinus, sehnat více tatínků, nezapomínat načaj,

snad prý i kadeřnice by byla vhodná, taky kosmetička. Uvidíme, ale jedno je jisté, určitě se
budeme snažit ze všech sil a už teď se těšíme na rok 2002!!!”
Děkujeme touto cestou všem, kteří se na této akci podíleli, všem sponzorům, každému
návštěvníkovi za účast a Veronice za prima anketu.

Pozvánka na Kelečský Jarmark
Už popáté se můžete těšit spolu se svou rodinou na vystoupení umělecké agentury Gryf, která
pro vás připravila nové programy. Uvidíte alchymistickou dílnu, obávaného Golema, kejklíře
a hudebníky, lidovéřemeslníky při své práci. Pobavíte se v sobotu večer 30. červnapři
večerním programu s ohňovými efekty a na lidové veselici, která bude za příznivého počasí
na víceúčelovém hřišti. Hrát bude kapela POHODA z Hranic. Hlavní program bude v neděli
1. července. Občerstvení bude po celý den zajištěno.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči Vás srdečně zve na rybářské závody
pořádané v neděli 27. května 2001na sportovním revíru Chmelník I. Závody proběhnou od
7,00 do 14,00 hodin. Prezence závodníků od 6,00 hodin. Zveme rybáře i z okolních
rybářských organizací. Závodit v letošním roce může i nečlen Českého rybářského svazu. Je
připraveno bohaté občerstvení nejen pro rybáře ( grilované makrely, uzený kabanos, pivo,
limo atd. ).
Srdečně zve výbor MO ČRS Kelč

Úprava termínů svozu TKO
AKORD Kelč - v souvislosti s dny pracovního klidu upozorňuje na úpravu termínů svozu
TKO:
čtvrtek 3. 5. 2001 – CELÁ Kelč ( včetně pátečního svozu )
pátek 4. 5. 2001 – Kelč – provozovny ( náhrada za úterý 8. 5. 2001 )

ZŠ Informuje
Pokračuje Projekt Školní mléko
Česká vláda uvolnila počátkem tohoto roku další finanční prostředky na podporu Projektu
Školní mléko a pro naše děti ve škole to znamená,že počínaje měsícem květnem 2001 si
mohou všichni žáci školy zakoupit za dotovanou cenu mléčný výrobek dle nabídky dodávající
mlékárny.
Naše škola uzavřela smlouvu s meziříčskou mlékárnou a ta nám bude dodávat 2x týdně podle
požadavků dětí následující mléčné výrobky: zpracovatelsky upravené mléko – 250 ml,
jogurtové mléko s příchutí o 250 ml, jogurty s příchutí, taktéž balení o 250 ml. Každý zájemce
o tyto mléčné výrobky může týdně odebrat pouze dva z výše uvedených výrobků.
Úspěchy našich žáků

Dva naši šesťáci se v měsíci dubnu účastnili soutěží na okresní úrovni a byli celkem úspěšní.
V prvním případě se jednalo o soutěž Mladý historik konanou ve Vlastivědném muzeu
vsetínského zámku, jíž se zúčastnila Míša Rýdlová a obsadila v teoretické části 4. místo a v
praktické dovednostní 2. místo,druhou soutěží bylo okresní kolo matematické olympiády,
která se konala 11. dubna na Základní škole Křižná ve Valašském Meziříčí a v níž se spolužák
Míši,Michal Pavlica, umístil na hezkém 8. místě. Oběma přejeme i další úspěchy.
P. Čučková
zást. ředitele
Z činnosti kroužků ZŠ Kelč

V průběhu měsíců ledna až března 2001 se zúčastnily fotbalové kroužky ZŠ Kelč ( mladší a
starší přípravka ) v rámci přípravy na jarní soutěž pod vedením p. R. Nepustila a p. P.
Faltýnka několika halových turnajů. Turnajů se účastnilo vždy pět až osm pozvaných
mužstev.
Výsledky :
Mladší přípravka : Hranice – 2. a 3. místo
Holešov – 8. místo
Kelč – 3. místo
Všechovice – dvakrát 2. místo
Starší přípravka : Všechovice – dvakrát 1. místo
Hranice – 3. místo, 4. místo a 7. místo
Valašské Meziříčí – 2. místo
Holešov – 6. a 7. místo
Kelč – 3. místo
Děkujeme všem rodičům fotbalistů, kteří pomohli při organizaci halového turnaje v Kelči,
zejména panu R. Máchovi, který věnoval šest nádherných pohárů ( ceny družstvům a
jednotlivcům ) pro turnaj mladších přípravek a dva míče pro oba fotbalové kroužky naší
školy.
Mgr. R. Nepustil

Společenská kronika
Květen 2001
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Štěpánová Marie Kelč
Fuksová Olga Kelč
65 let
Klvaňa Jaroslav Němetice

70 let
Novák Emil Kelč
75 let
Palata Karel Kelč
Olajoš Ladislav Babice
Kutálek Jaroslav Kelč
80 let
Majdlochová Anastázie Kelč
Radová Františka Babice
81 let
Stříteská Marie Kelč
Palata Jan Kelč
Indrák Jan Němetice
87 let
Pajdla Antonín Kelč
90 let
Kopečková Emilie Němetice
NAROZENÍ

19. 3. Gerla David Komárovice
ÚMRTÍ

19. 3. Richard Pastrnek, Babice 81 let
31. 3. Františka Prokešová, Kelč 63 let
12. 4. Marie Hašová, Kelč 86 let
14. 4. Ludmila Stříteská, Kelč 79 let
19. 4. Antonín Kalous, Kelč 53 let
Omluva:
Omlouvám se panu Janu Rušarovi, jubilantu v dubnu, za chybněuvedené bydliště. Správně
mělo být uvedeno Kelč. Zároveň se omlouvám za neuvedení bydliště Němetice u paní
Rolincové Jaroslavy. K chybě došlo při zpracování pro tisk. Děkuji za pochopení, M.
Schybolová.

