ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

4/2001

Úvod
Nedávno proběhly schůze v místních částech Kelče, tj. v Němeticích, Komárovicíh, Lhotě a
Babicích. Na základě nového zákona o obcích byly navrženy osadní výbory, které
zastupitelstvo města na svém následujícím zasedání potvrdilo. Tyto výbory mají zajišťovat
styk mezi občany a zastupitelstvem města a přednášet připomínky a požadavky k
zastupitelstvu. Je to důležitý krok k tomu, aby jednotlivé obce, které nejsou samostatné a patří
pod Městský úřad Kelč, měly své zastoupení v samosprávě. Práce těchto výborů nebude
lehká. Budou muset zvažovat, které potřeby obce jsou prioritní a které je možné o nějakou
dobu odložit, budou zvažovat, jak přesvědčit zastupitelstvo města o těchto prioritách a jak je
prosadit do rozpočtu města. Mnoho občanů má pocit, že na jednotlivé obce se dostává málo
prostředků a že jejich potřeby jsou opomíjeny. Není to však pravda. V posledních letech bylo
investováno především do obcí, a to hlavně na plynofikaci. Kdyby každá obce měla tuto akci
zaplatit sama, těžko by dávala dohromady peníze. Problémem je také údržba budov, které
jsou ve vlastnictví obcí – bývalé školy v Němeticích a Babicích, obecní domy ve všech
místních částech, hasičské zbrojnice a podobně.
V samotné Kelči je investováno především do školství. Základní škola pro svůj provoz
potřebuje110 040 Kč a na nejdůležitější investiční opravy je vyčleněno téměř 2 mil. Kč.
Mateřská škola potřebuje na provoz aspoň 300 tis. Kč. V těchto prostředcích nejsou
zvažovány žádné větší opravy. Tyto instituce však slouží pro všechny části Kelče.
V Kelči bude prováděna jedna větší oprava, a to rekonstrukce fasády zdravotního střediska, na
kterou přispěje stát polovinou nákladů. Tato budova je také veřejná a slouží všem občanům
Kelečska.
Z této rekapitulace je zřejmé, že lze jenom velmi těžko určovat, pro které části obce jsou
peníze nejpotřebnější.
Je nutné jistě brát v potaz názory a potřeby všech obyvatel a nezanedbávat žádnou část našeho
města. Je jen otázkou množství peněz, jak rychle budeme plnit jednotlivé potřeby jak
jednotlivých místních částí, tak i potřeby střediskové obce.
Věřím, že dobrou spoluprací mezi osadními výbory, zastupitelstvem a městským úřadem
dosáhneme větší spokojenosti občanů všechčástí Kelče.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Město Kelč - výzva
Pozemní komunikace lze za podmínek stanovených zákonemč. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích užívat obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Ve smyslu § 19
odst. 2 písm.g) citovaného zákona je však zakázáno na místních komunikacích a jejich
součástech odstavovat silniční vozidla, která nejsou opatřena státní poznávací značkou nebo
která jsou trvale technicky nezpůsobilá k provozu ( dále jen vrak ).
Dle § 19 odst. 3 zákona je vlastník vraku povinen na výzvu vlastníka komunikace odstranit
vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní- li tak, odstraní a zlikviduje
vrak vlastník této komunikace na náklady vlastníka vraku.

Nemůže – li vlastník komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku na
úřední desce Města Kelče a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy
vrak odstraní a zlikviduje na své náklady. Zjistí-li vlastník komunikace vlastníka vraku
dodatečně, může vůči němu uplatnit náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací
vraků.
Umístění vraků na místních komunikacích a jejich součástech, nebo na pozemcích Města
Kelče lze charakterizovat jako zvláštní užívání těchto ploch. Proto vlastník pozemku může
žádat na majiteli vraku poplatek za zvláštní užívání ploch, a to minimálně za období od
úředního zjištění tohoto záboru, resp. od termínu zveřejnění výzvy k odstranění vraku.
Výše uvedené zásady budou uplatňovány na všech komunikacích, jejich součástech a na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví Města Kelče.
Městský úřad Kelč vyzývá vlastníky níže uvedených vraků,aby v zákonné lhůtě, nejpozději
do dvou měsíců od zveřejnění této výzvy, tyto vraky odstranili.
K 21. 3. 2001 byly Městským úřadem zjištěny tyto vraky vozidel:
Kelč:
Škoda, žluté barvy, SPZ VSH – 74 – 71– u garáží Na Drahách
Škoda Sport, zelené barvy, SPZ – VSE – 55 – 82– u garáží Na Drahách
Škoda 100, červené barvy, bez SPZ – u garáží Na Drahách
Nezj.zn., bílá barvy, SPZ – VSD – 84 – 29 – u garáží Na Drahách
Dacia, žluté barvy, bez SPZ, na parkovišti u ZŠ
Lada Žiguli, červené barvy, bez SPZ, na parkovišti u ZŠ
Lhota:
Kloubový autobus IKARUS, červené barvy, naproti budově Obecního úřadu
Zdeněk Porazil, tajemník MěÚ

Usnesení z 26.zasedání Rady města Kelče dne 12. 3. 2001
Rada bere na vědomí informace starosty a místostarosty z veřejných schůzí v Babicích,Lhotě ,
Komárovicích a Němeticích. Požadavky a návrhy se bude průběžně zabývat. Návrh členů
včetně předsedů osadních výborů bude předložen zastupitelstvu ke schválení.
Rada projednala návrh rozpočtu města Kelč na rok 2001 a tento doporučuje zastupitelstvu ke
schválení.
Rada bere na vědomí zprávu velitele obvodního oddělení PolicieČR o trestné činnosti ,
přestupcích a dopravní nehodovosti v obvodu města Kelč za rok 2000. Velitel oddělení bude
přizván na příští jednání rady.
Rada schvaluje požadavek ředitelky MŠ Kelč na zakoupení kopírovacího stroje pro MŠ Kelč.
Výběrem pověřuje MěÚ Kelč

Rada na základě požadavků o změny územního plánu města Kelčdoporučuje zastupitelstvu
schválit zpracování změny č.2 územního plánu a stanovit pracovní skupinu pro přípravu
návrhu změny.
Rada vzala na vědomí žádost p.Libora Štěpána , Kelč čp.512 o odkoupení obecního pozemku
parc.č.275/1 v k.ú. Kelč - Staré město a postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na lyžařský výcvik žáků7.tříd ZŠ Kelč , který se koná ve
Velkých Karlovicích od 11. do 17.3.2001 . Příspěvek bude poskytnut ve výši 200,-Kč na žáka
s trvalým bydlištěm v Kelči., to je celkem 8 000,-Kč.
Rada byla seznámena s požadavkem vedoucí Domu dětí a mládeže v Kelči o finanční
příspěvek na zájmovou činnost DDM Kelč. Žádost odkládá a pověřuje starostu svolat jednání
s ředitelem DDM ve Valašském Meziříčí.
Rada schvaluje uzavření "Smlouvy o výpůjčce" s povodím Moravy a.s. Brno na obecní
pozemky v k.ú. Kelč - Staré i Nové město a Komárovice , při realizaci stavby " Juhyně km 7,1
- 8,2 oprava toku " na odstranění povodňových škod z roku 1997.

Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 15.
3. 2001
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
Rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč za rok 2000 včetně zprávy
finančního výboru.
Zastupitelstvo schvaluje úhradu dopravného mládežnickým oddílům kopané TJ Kelč / žáci,
dorost, přípravka / včetně zajištění činnosti těchto oddílů v roce 2001 , a to finanční částkou
do výše 70 000,- Kč z rozpočtu města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje spoluúčast finančních prostředků z rozpočtu města Kelč ve výši 500
tisíc Kč v rámci programu regenerace MPZ Kelč v roce 2001 na opravu kulturní památky budovy zdravotního střediska , Kelč čp.31
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2001 dle předloženého návrhu s příjmy
ve výši 16 972 000,-Kč a pověřuje starostu hledat způsoby navýšení příjmové části rozpočtu
formou dotací a státních příspěvků a o výsledku informovat na jednáních zastupitelstva.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu nemovitosti :
-severní část parc.č. 275/1 v k.ú. Kelč - Staré město
Zastupitelstvo pověřuje stavební komisi posoudit žádost o záměr převodu parc.č.802/4 v k.ú.
Kelč - Nové město.
Zastupitelstvo neschvaluje vyhlášení záměru převodu těchto nemovitostí:

a) pozemek parc.č. 161/1 v k.ú. Kelč - Nové město.
Zastupitelstvo schvaluje počet členů osadních výborů :
Babice - 5 členů
Lhota u Kelče - 8 členů
Komárovice - 5 členů
Němetice - 8 členů
Předsedy osadních výborů byli zvoleni:
Babice - Josef Tomášek , Babice čp.33
Lhota u Kelče - Vladimír Hrstka, Lhota u Kelče čp.5
Komárovice - Ludmila Miškaříková, Komárovice čp.26
Němetice - Ing.Zdeněk Novosad , Němetice čp.57
Zastupitelstvo schvaluje zpracování změny č.2 Územního plánu města Kelč a pověřuje
pracovní skupinu ve složení : Ing.Stanislav Pitrun, Ing.Tomáš Perutka, p.Jaroslav Pajdla a
p.Josef Jukl sestavením návrhu změn ÚP a objednáním zpracování změny do 6. 4. 2001.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 Statutu sociálního fondu MěÚ Kelč.
Zastupitelstvo revokuje své usnesení z 8.10.1998 , č.194/22/a) a schvaluje prodej pozemku
parc.č. 230 zast.plocha o výměře 152 m2 v k.ú. Kelč -Staré město , vzniklé dle geometrického
plánu č. zak. 208 - 585/98 , paní JaněHorákové , Kelč čp. 117 za cenu 1 500,- Kč s
podmínkou , že okolo pozemku bude vybudován plot z drátěného pletiva.
Zastupitelstvo deleguje jako zástupce města Kelč na valnou hromadu akciové společnosti
VaK Vsetín místostarostu p.Lubomíra Pavelku , náhradníkem určuje člena zastupitelstva
Ing.Vlastimila Orla.

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1926
Ant. Svěrák
Pan vrchní Andreas Popp
Pan hejtman byl jistě dobrý ekonom, který se snažil příjmy své vrchnosti co nejvíce zvýšiti,
ale zvláštní je, že při každém podniku v život uvedeném byl vždy žid. To poznáváme mimo
jiné i z listiny, kterou tuto ve výtahu podávám.
Purkmistr a rada píše panu vrchnímu : “Dochází nás nějaká vědomost, že by pro žida Fritle,
pronájemníka zdejší knížecí palírny, nějaká kůlna k salajky vaření hned při palírně stavěti se
měla. I poněvadžpředně ten plac při palírně a palírna sama očividně v obecním je, neb
sedliska naše až k samé palírně a za ni docházejí, za druhé palírna vprostřed obce hned pod
městem a knížecím zámkem v hustotě osady stojí a za třetí, jak očividně vždy k spatření
jednomu každému je, že v celém rynku i celá osada ze samého suchého dříví vystavena jest,
což Bože opatruj a chraň, kdyby se takováto kolna v tak těsném a hustém místě neopatrností

salajkářů chytila, potom by pro takovou darebně smyšlenou boudu celá obec i knížecí zámek
v prach a popel uvedeny byly. O, Bože, jaký by to nářek od vše obecního chudého lidu
povstal!
Kdo by potomně takovou škodu vynahraditi mohl a zemsko-královské povinnosti na místě
obce pokojil? Tu by veliký pláč a nářek od ubohých obyvatelůna pana hejtmana povstati
musel, že v tak nebezpečném místě takové kolny vystavěti dal. A kdyby obec následkem
takového neštěstí platiti nemohla, snadno by se mohlo přihoditi, že by země veřejné
kontribuce požadovati mohla přímo po panu hejtmanovi, poněvadž on nepřímo neštěstí by
zavinil, neboť ze žida by čerta kdo co vzal.
Však tě máme již dobrý příklad, co jsme skrz zatracené židy celá obec i nejmilostivější
vrchnost před nějakými lety za škody nésti museli a sice za lehké paměti žida Jankesa z
Holešova, který přes vůli ouřadu nakažené voly a kůže, na uherské straně nakoupené, sem do
palírny přihnal a skrze takové dohnání všecek dobytek rohatý jak obecní tak panský nakazil,
že potom sotva který kus hovězího dobytka pozůstal a tudy ubohý lid obecní zdejší i na
panství do nemalé a tak říkajíc nevyhraditelné škody uveden byl.
Z toho ohledu mnohováženého pana hejtmana prosíme ten svůj před sebe vzatý oumysl
zmírniti a těch kolní salojských v tak hustém místěstavěti nedali a nás i sebe v nebezpečenství
neuváděti. Jestliže by však pan hejtman toho předsevzetí nemínil změniti, tak aspoň nezačínal,
nýbrž bez další roztržitosti stavenosti zanechal.My proti takové oustavě při instanci patřící
budeme protestírovat.”
Snad to obec vyhrála, neboť nikde více jsem o salajkárně jižneslyšel.
Z uvedených výpisů ze starých listin vysvítá, že koncem 17. století bylo židům vrchnostmi
nadržováno, lid však jich nenáviděl, jak přímo svědčí přívlastky : prokletý, potupený žid. Tato
okolnost přenášela se i na další pokolení a tím lze si vysvětliti, proč v místě o více než 2000
obyvatelích udržely se zde pouze tři rodiny židovské, z nichž jedna je na vymření a druhé dvě
se poměrům úplně přizpůsobily.
Výpis na soudné vydání roku 1768 obce Posvátno
Náhodou dostal se mi do ruky “Exract na soudné vydání roku 1768” bývalé farské vesnici
Posvátno. – Advokát bydlel v Kroměříži. Bylo-li jej v obci potřebí, posílal se pro něj povoz.
Dle zmíněného“extractu” (výtah, výpis) měla roku 1768 obec posvátenská soudních výloh 42
zl 6 kr moravských při trojí návštěvě advokátově. Za právní poradu obdržel : 1 měřice
pohanské kaše za 2 zl 23 kr 2 tr, čtyřikrát po sobě máslo s nádobou za 8 zl 13 kr 3 tr, za jídlo,
víno, pivo bylo zaplaceno 20zl 54 kr 1 tr, hotově za jeho práci a papír zaplaceno 1 zl 4 kr 2 tr,
úhrnem 32 zl 36 kr. Písař jeho obdržel za práci 1 zl 42 kr. Poslovi, který kaši a máslo do
Kroměříže donášel a formanovi, který pana advokáta dovážel, dáno 7 zl 48 kr, což vše
dohromady činí, jak udáno, 2 zl 6 kr. – Na první pohled nezdá se býti číslice veliká, bylo to
vydání za celý rok. Ale vezme-li se zřetel k tehdejším cenám, přijdeme k závěru opačnému.
Grunty prodávaly se průměrně po 500 zl a za 50 zl bylo možno koupiti chalupu, po případě i
laciněji – nu, a kdyby obec měla každým rokem prosouditi chalupu, přišla by brzo na buben.
Milada Davidová

Kino

Program kina Kelč na duben 2001
neděle 1. 4. v 18,00 hod - PODFU( C )K
Brad Pitt nastupuje jako rváč v černé gangsterské komedii, ve které jde o zběsilou honbu za
ukradeným diamantem. 104 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
středa 3. 4. v 19,30 hod - POD POVRCHEM
Bylo to ideální manželství, dokud v domě nezačaly halekat záhadné zvuky a sem tam se mihla
záhadná postava. Michelle Pfeifferová a Harrison Ford v mystickém thrilleru USA, 119
minut, vstupné 28 a 30 Kč.
neděle 8. 4. v 18,00 hod - BOJIŠTĚ ZEMĚ
Píše se rok 3000 a agresivní vesmírní vetřelci dobyli nová území a zajali jejich obyvatele. Ale
je tady ještě Spasitel….John Travolta ve filmovém přepisu klasické sci-fi, 117 minut, vstupné
28 a 30 Kč.
středa 11. 4. v 19,30 hod - 6. DEN
Přišel domů a našel tam své druhé já. Dokonalý klon, který mu naboural manželství i život.
Do boje o přežití se pouští Arnold Schwarzenegger ve sci-fi thrilleru USA, 124 minut,
vstupné 30 a 32 Kč.
neděle 15. 4. v 18,00 hod - FOTR JE LOTR
Když se zamiluje do dcery bývalého agenta CIA, který ještě nezapomněl všechny triky,
musíte se hodně snažit, aby vám dal požehnání. Robert de Niro a Ben Stiller v komedii USA,
105 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
středa 18. 4. v 18,00 hod !!! - SLEPIČÍ ÚLET
Život na slepičí farmě je nuda, a tak se Ginger a pár jejích slepičích kamarádek rozhodne
zdrhnout ! Ale na farmu doletí americký kohout…Plastelínová animace USA, 84 minut,
vstupné 28 a 30 Kč.
neděle 22. 4. v 18,00 hod - billy eliot
Boxerské rukavice vyměnil za baletní střevíce a začal uskutečňovat svůj veliký sen. Co na
tom, že je mu teprve jedenáct ? Něžné hudební drama Velké Británie, 110 minut, vstupné 28 a
30 kč.
středa 25. 4. v 19,30 hod - VERTICAL LIMIT
K2 je hora zabiják. Je těžké dosáhnout jejího vrcholu, ale snadné na ní zemřít. Z ledové pasti
v zóně smrti se Chris O Donnell snaží zachránit tři lidské životy. Thriller USA, 121 minut,
vstupné 30 a 32 Kč.
neděle 29. 4. v 18,00 hod - VIKINGOVÉ
Rok 922. Dvanáct bojovníků vyráží po krvavé stopě démonů, kteří požírají mrtvé, do
chladných mlh Severní země. Antonio Banderas v drsném thrilleru USA, 113 minut, vstupné
30 a 32 Kč.
Na květen připravujeme hororové zpracování Erbenovy KYTICE, pohádku Z PEKLA
ŠTĚSTÍ II. a trhák CESTA Z MĚSTA. Těšte se na to, my se na vás těšíme v našem kině !!!

Kulturní dům

Program KD na duben 2001
6. dubna – DISCO – fotbalisté
7. dubna – CYRANO – div. představení
15. dubna – DISCO – volejbalisté
29. dubna – DISCO – šachisté
Zveme všechny milovníky ochotnického divadla na úspěšné představení divadelního
souboru z Hrachovce
CYRANO.
Tento soubor hraje klasickou hru Cyrano De Bergerac pod vedením režisérky paní
Konvičné už druhou sezónu a všude, kde vystupovali, měli prozatím vyprodáno a jsou
znovu a znovu zváni.
V Kelči budou vystupovat v sobotu 7. dubna v 19,00 hodin v Kulturním domě. Vstupné
50,- Kč.

Dům kultury Vsetín
Program na duben 2001
úterý 10. dubna v 19,00 hod., vs. zámek
Jiří Bárta – violoncello
Jaromír Klepáč – klavír
koncert, vstupné 60,- Kč
pátek 20. dubna ve 21,00 ho., velký sál
Rocková sešlost se skupinami RAUŠ, POSÁDKOVÁ HUDBY, MARNÉHO SLÁVY
vstupné 60,- Kč
úterý 24. dubna v 19,00 hod., velký sál
Jaromír Nohavica
vstupné 160,- a 140,- Kč

Kultura - připravujeme:
V. Kelečský jarmark –30. 6. – 1. 7.
Program : sobota podvečer + zábava, neděle celý den

Kopaná
Rozlosování mistrovských soutěží v kopané : jaro 2001

Družstvo Den Datum

Začátek

Odjezd

Utkání

Muži

Ne

1. 4.

15,30

Kelč – Lukov

Dorost

So

31.3.

15,30

Kelč – Choryně

Muži

So

7. 4.

16,00

15,00

Juřinka – Kelč

Dorost

So

7. 4.

13,45

12,15

Vlachovice – Kelč

Žáci

So

7. 4.

13,00 st a 14,30 ml

Kelč – Bystřice p/H

Muži

Ne

15. 4.

16,30

Kelč – Horní Bečva

Muži “B”

Ne

15. 4.

10,00

Kelč “B” – Růžďka

Dorost

So

14. 4.

16,30

Kelč – Malenovice

Žáci

So

14. 4.

13,00 st a 14,30 ml 11,30

Slušovice – Kelč

Přípravka

Ne

15. 4.

10,00

Kelč – V. Otrokovice

Muži

Ne

22. 4.

16,30

15,15

Prostřední Bečva – Kelč

Muži “B”

Ne

22. 4.

16,30

15,35

Lhotka n/B – Kelč “B”

Dorost

Ne

22. 4.

14,15

12,45

Vsetín Lhota – Kelč

Žáci

So

21. 4.

13,00 st 14,30 ml

Přípravka

Ne

22. 4.

Muži

Ne

29. 4.

16,30

Muži “B”

Ne

29. 4.

16,30

Dorost

So

28. 4.

16,30

Žáci

So

28. 4.

9,00 ml a 10,30 st

7,30

Vlachovice – Kelč

Přípravka

So

28. 4.

10,00

8,15

Morkovice - Kelč

Kelč – Vizovice, Lutonina
Kelč – volno
Kelč – Bylnice
15,30

Krhová – Kelč “B”
Kelč – Luhačovice

Sraz na zápas venku je 20 minut před odjezdem autobusu !!!

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2000 – 2001
Výsledky 21. – 24. kola :

Frenštát “B” - Kelč

0 : 12

1554 : 1604

2

Kelč Sedlnice “B”

8:4

1524 : 1496

2

Sedlnice “C” - Kelč

2 : 10

1531: 1568

2

Kelč - Vsetín “C”

12 : 0

1580: 1451

2

Tabulka po 24. kole :
1

Kelč

24

20

0

4

1569

209 : 79

40

2

Frenštát p/R “A”

24

19

1

4

1582

220 : 68

39

3

Hranice “B

24

19

0

5

1552

181 : 107 38

4

Zubří

24

18

0

6

1575

200 : 88

36

5

Bílovec “A”

24

15

0

9

1581

182: 106

30

6

Sedlnice “B”

24

13

0

11

1541

154 : 134 26

7

Vsetín “C”

24

12

1

11

1522

137 : 151 25

8

Nový Jičín “B”

24

12

0

12

1497

148 : 140 24

9

Bílovec “B”

24

12

0

12

1530

132 : 156 24

10

Lipník n/B “B”

24

11

1

12

1548

159 : 129 23

11

Bílovec “C”

24

11

0

13

1529

131 : 157 22

12

Val. Meziříčí “D”

24

9

0

15

1502

120 : 168 18

13

Frenštát p/R “B”

24

7

0

17

1482

106 : 182 14

14

Sedlnice “C”

24

5

0

19

1460

87 : 201

10

15

Vsetín “D”

24

4

1

19

1447

76 : 212

9

16

Val. Meziříčí “C”

24

3

0

21

1459

62 : 226

6

J.Gassmann

ZŠ Informuje
Aktuálně k problému šikanování
Škola je živý a hlavně otevřený systém pro vše dobré, kladné, ale bohužel i pro to špatné,
záporné a to, o čem jsme si donedávna mysleli, že se nás zatím netýká, musíme řešit už i my.

Mám na mysli problém šikanování a vůbec problém takového chování jedince nebo skupiny
dětí, které v žádném případě nepřispívá k pocitu bezpečí ostatních a už vůbec ne k příznivému
klimatu školy.
Mezi širokou veřejností je rozšířená představa, že ke zrodu šikanování jsou zapotřebí zcela
vyjímečné podmínky, a to přítomnost sadisty, absence kázně,vynucené uměle vzniklé skupiny
jedinců, např. na internátě, v kasárnách apod. Skutečnost je však poněkud jiná a hlavně celý
problém je velmi složitý a jednoznačně určit, kdy se jedná o opravdovou šikanu a kdy o tzv.
klukovinu, není vůbec jednoduché.
Podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže
č.j. 14 514/2000-51 platného od 1.1.2001 je zašikanování považováno jakékoliv chování,
jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.
Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině
žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějšího důvodu nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky
v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě
nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až
zneužívání.
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků
třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Tolik citace z oficiálního Pokynu.
Rozhodující je skutečnost, jak “legrácky” svého okolí prožívá postižený.
Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka i v
celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.
Měli bychom mít také na zřeteli, že mluvit o podrobnostech ponižování je pro dítě tomuto
vystavenému velmi obtížné. Spíše vyjímečně se stává, že ustrašená a vyčerpaná oběť se
najednou postaví na odpor. Nepřehlédněme proto některé varovné signály, jež by mohly o
nebezpečí šikany vypovídat.
Zde jsou některé z nich:
















Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo kamarádi.
Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas.
Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
Dítě nerado odchází ráno do školy, odkládá cestu, ztrácí i chuť k jídlu.
Dítě střídá různé trasy cesty do školy a nevolí tu nejkratší.
Dítě chodí ze školy hladové, protože ho někdo připravuje o svačinu.
Usíná s pláčem, spánek je neklidný, vykřikuje ze spaní.
Ztrácí zájem o učení a nedokáže se soustředit.
Doma bývá smutné, apatické, náladové, odmítá se svěřit s trápením.
Častěji žádá o peníze a udává nevěrohodné důvody, proč je potřebuje.
Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
Je neobvykle agresivní a výbušné vůči sourozencům a někdy i vůči rodičům.
Stěžuje si na bolesti hlavy, břicha, možná i zvrací a chce zůstat doma.
Vyhýbá se docházce do školy.
Zdržuje se doma více, než mělo ve zvyku.

My pedagogičtí pracovníci máme velkou zodpovědnost za to, aby se předcházelo vzniku
tohoto problému a abychom se s ním vypořádali již v jeho počátcích. Poznatky z praxe totiž
jasně ukazují, že tam, kde byla náležitá pozornost věnována otázce prevence šikanování, její
výskyt významně klesá.
P. Čučková, R. Ryšková

Nabídka letních táborů DDM Kelč
Léto 2001
Tábor Náchod
termín : 1. –8. 7. 2001
cena . 2.100,- Kč






ubytování v DDM v Náchodě, budova uprostřed zahrady v centru města
v areálu zahrady je hřiště, dětské prolézačky a ohniště
spaní na molitanových matracích ve vlastních spacácích
výlety do Adršpaš. skal, zámků a jiných zajímavých objektů
ved. tábora D. Ondruchová

Velké Karlovice – Léskové
termín : 29. 7. – 5.8. 2001
cena : 1.400,- Kč





ubytování ve dvoulůžkových chatkách, spaní ve vlastních spacácích
areál je v blízkosti lesa a má vlastní spol. místnost, hřiště, bazén a ohniště
pouze pro děti od 9 let
ved. tábora p.uč. A. Schillingová

Huslenky – Údolí
termín : 6. – 12. 8. 2001
cena : 1.400,- Kč



ubytování v turistickém zařízení v blízkosti lesa v chlapeckých a dívčích pokojích, spol.
místnost, WC, sprchy, ohniště, bazén ve vedlejší vesnici
ved. tábora D. Ondruchová

Na tábor můžete zažádat o finanční příspěvek z fondu kulturních a soc. potřeb u svého
zaměstnavatele ( žádost bude přiložena ke každé přihlášce ).
Přihlášky žádejte nejpozději do konce května na klubovně DDM v Kelči nebo telefonicky na
tel. č. 641 902.
Dagmar Ondruchová
ved. DDM v Kelči

Země
Stále přemýšlím nad krásami světa,
nad tím, jak je možné, že každá kytka vzkvétá,
proč máme jistotu, že slunce vyjde každý den,
je to pro nás samozřejmost, přání, nebo sen ?
Každé roční období mění země tváře,
mění barvy listů, trávy i měsíční záře,
příroda je mocná a je hlavou světa
a jen na nás záleží, zda umírá, či vzkvétá.
L. Šimerová
žákyně 9. B

Společenská kronika
Duben 2001
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Rolincová Jaroslava Němetice
65 let
Rušar Jan Němetice
75 let
Minář Karel Kelč
Plesníková Anna Kelč
Pavelková Jiřina Lhota
80 let
Škařupová Jindřiška Kelč
81 let
Jurenka Jaroslav Babice
82 let
Remeš Josef Kelč
84 let
Juklová Marie Kelč
83 let
Hašová Antonie Komárovice
Gerlová Emílie Němetice

85 let
Chvatíková Marie Kelč

Dne 17. 4. 2001 se dožívá 75 let
paní Anna Plesníková z Kelče.
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti , do dalších let plno radosti a sil přejí
děti s rodinami, 8 vnoučat a 3 pravnoučata.

