ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

10/2007

Úvod
Metoděj Jahn
V letošním roce vzpomínáme 65. výročí úmrtí Metoděje Jahna, valašského spisovatele a
povídkáře.
Narodil se 14. října 1865 ve Valašském Meziříčí. V letech 1901-1919 učil v Komárovicích,
od roku 1919 byl řídícím učitelem v Rožnově pod Radhoštěm, kde působil až do roku 1925 a
kde žil až do konce svého života. Zemřel 14. září 1942
v Hranicích na Moravě.
Dílo Metoděje Jahna se podobá dílu K.V.Raise. Hrdiny jsou převážně slabí, mravně nalomení
nebo do vůle osudu oddaní lidé, jejichž jednání určuje nevybíravé sobectví a zápas o zisk. Má
porozumění pro bídný život, proto jeho pohledy do horalského života jsou vlastně
psychologickými studiemi. Je to obraz života na valašské dědině v té době trpící bídou,
pověrami, náboženskými předsudky, společenskou a kulturní zaostalostí. Jeho příběhy sice
mají většinou melancholický ráz, ale přece jen jsou prozářeny autorovou vírou ve
spravedlnost.
Komárovice
Metoděj Jahn
Dědina malá, čísel čtyřicet,
na mírných svazích pásy rolí jen,
s rodinou jsem tu pěknou řádku let,
v tiché žil práci, světu utajen.
Na polích klas a v sadech ovoce,
ve chlévech statné koně, zdravý skot,
roboty však tu dost rok po roce
od vesna k mrazu stále o překot.
K Matičce boží za požehnání
na Hostýn v létě obvyklá je pouť,
jako by z duše z lopot střání
chtěla si aspoň chvíli oddychnout.
Přečkal jsem tady běsné války dni,
ztratil tu trojí mladou ratolest,
stesk po ní dlouho, marně srdcem zní :
proč, proč mi vzato, dál co mělo kvést?
Věky žít bude tichá dědina,
v závětří skryta jak ten celý kraj,
mysl si často ráda vzpomíná
na dělný lid a selský lesík Háj.
Milada Davidová
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Rada schvaluje úpravu na výdajové části rozpočtu roku 2007 přesunem částky 1,000.000,-Kč z
kapitoly kanalizace do kapitoly rekonstrukce kulturního domu.
Rada pověřuje starostu jednáním s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o předání částí
obecních pozemků zasahujících do silnic III/43911 a III/ 4387 náhradou za možnost
bezplatného uložení kanalizačního potrubí do silnice v Komárovicích.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – kancelář v přízemí radnice v Kelči č.p.5 paní
Janě Tomáškové, Kelč č.p.503 za účelem poskytování finančního poradenství.
Rada schvaluje bezplatný pronájem části pozemku parc.č. 578/1 v k.ú. Babice se sportovní
plochou pro hasičské cvičiště, fotbalové hřiště a tenis, Sboru dobrovolných hasičů z Babic.
Rada bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám v kině Kelč paní
Jitkou Kopřivovou, Kladeruby č.p.50, k 01.07.2007.
Rada zamítá žádost p.Tomáše Richtera, Kelč č.p.512 o odkoupení obecního pozemku PK č.
304/1 v k.ú. Kelč – Staré město.
Rada bere na vědomí žádost REASTAV GROUP, s.r.o.,Valašské Meziříčí – Juřinka 21 o
odkoupení obecních pozemků v lokalitě „Na Zátopovém“ pro výstavbu bytových domů. K
zástavbě uvedené lokality odsouhlasilo zastupitelstvo spolupráci s jinou firmou, žádost se
proto odkládá.
Rada bere na vědomí geometrické odměření části komunikace na parcele č. 893/2 v k.ú.
Komárovice a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odkoupení části pozemků od jejich
vlastníků.
Rada bere na vědomí žádost manželů Vlastimila a Dagmar Pitrunových, Kelč č.p.503 o
projednání změny územního plánu k pozemkům PK č. 232/3 a 232/4 v k.ú. Kelč- Staré město
a záležitost odkládá k řešení při další změně ÚP.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 4 000,- Kč na úhradu dopravy zájezdu pro
rodiče s dětmi do Vyškova a okolí dne 01.09.2007, pořádaný kulturní komisí rady.

Usnesení z 10.zasedání Rady města Kelče dne 20.08.2007











Rada bere na vědomí informace místostarosty o přípravě stavby „Zasíťování stavebních
parcel v lokalitě bývalého statku – II.etapa“.
Rada bere na vědomí informace místostarosty o návrhu akcí k 70.výročí nálezu „Kelečského
pokladu“ na Strážném, které připadá na příští rok a pověřuje místostarostu dalším jednáním.
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh Ředitelství silnic Zlínského kraje na
majetkoprávní vypořádání k pozemkům města Kelč dotčeným silnicemi č. III./43911 a III./
4387 podle zpracovaných geometrických plánů a vyhlašuje záměr převodu částí těchto
pozemků.
Rada bere na vědomí inspekční zprávu a protokol od České školní inspekce Zlín o
provedených kontrolách v Základní škole Kelč ve dnech 13. a 14. 06.2007 včetně zprávy
ředitele školy o odstranění zjištěných nedostatků.
Rada schvaluje postupné doplnění vybavení zásahové jednotky SDH Kelč ochrannými
osobními pomůckami podle uloženého opatření HZS Zlínského kraje.
Rada bere na vědomí finanční požadavek na zakoupení 8 ks hasičských přileb na požární
sport pro SDH Komárovice a žádost odkládá.
Rada zamítá žádost manželů Smahlových, Kelč č.p. 471 o finanční spoluúčast na zpevnění
příjezdové komunikace na pozemku parc.č. 247 u nově postavené provozovny.
Rada schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Likvidace komunálního odpadu ve městě
Kelč“ a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise
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Rada souhlasí se změnou parcely pro těžbu písku z původně navrženého porostu č. 1Da 2/0
na porost 1Da3 s tím, že původní parcela nebude dále předmětem pronájmu pro těžbu písku.
Dále obec požaduje finanční kompenzaci ve výši rozdílu 30 letého a 80 letého porostu.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření a návrh úpravy rozpočtu k 31.07.2007 a tyto
doporučuje zastupitelstvu ke chválení.
Rada doporučuje přijetí úvěru do výše 7 mil. Kč na dofinancování kanalizace a zároveň
doporučuje zastupitelstvu vyhlásit záměr prodeje obecních lesů v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
likvidaci odpadů od roku 2008 ve výši 450,-Kč na osobu.
Rada schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech od 01.01.2008 v maximální výši podle
vyhlášky č. 151/2007 Sb.
Rada bere na vědomí zprávu o vyúčtování XI. Kelečského jarmarku 2007 a ukládá kulturní
komisi předložit návrh kulturních akcí na rok 2008 včetně finanční rozvahy.

Usnesení z 6.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
28.06.2007

















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání Zastupitelstva a
Rady města Kelč.
Zastupitelstvo souhlasí se spoluprácí s developerskou firmou DELOP – HP s.r.o.,Novosady
625/37, Nový Jičín, na výstavbě bytových domů v lokalitě „Na Zátopkovém“ v Kelči.
Zastupitelstvo schvaluje maximální budoucí cenu za prodej pozemků za 100,-Kč/m2.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty města Kelč o investičních akcích města
Kelč.
Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 41/5 z minulého zastupitelstva. Na základě nových
skutečností zastupitelstvo ruší toto usnesení a o problematice větrných elektráren bude nově
jednat na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 753/8, zahrada o výměře 64m2 v k.ú. KelčNové město manželům Strnadelovým , Kurejkovým, Plškovým a Komínkovým, všichni bytem
Kelč č.p.530, každým k ideální ¼ , za cenu 70,- Kč/ m2.
Zastupitelstvo projednalo a odkládá záměr směny částí pozemků mezi městem Kelč a
manžely Grajovými, Kelč č.p.565 a pověřuje starostu dalším jednáním s manžely Grajovými.
Zastupitelstvo schvaluje prodej domu č.p.55 v Němeticích včetně pozemků st.pl. 44/3 a 41 a
pozemků parc.č. 56/3, 56/5 a 43 všechny v k.ú. Němetice s věcným břemenem nájemní
smlouvy k bytu, panu Zbyňku Gehringerovi ,Křižná 659, Valašské Meziříčí, za cenu 250 000,Kč.
Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemků parc.č. 2576 a 2577 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí, podle žádosti BIOSTANICE s.r.o. , Jiráskova 1284 , Vsetín.
Zastupitelstvo opětovně projednalo návrh smlouvy o budoucí nájemní smlouvě k pozemkům
parc.č. 2576 a 2577 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí a trvá na pronájmu za fixní částku
1,000.000,- Kč za 1 ha pozemku. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Zastupitelstvo uděluje čestné občanství města Kelč panu Vladimíru Rolincovi, bytem Olšovec
č.p.95.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr prodeje 5 bytů v domě č.p.504 v Kelči.

Usnesení z 7.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
11.09.2007
















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo souhlasí s realizací větrných elektráren na území města Kelč a pověřuje dalším
jednáním a výběrem firmy Radu města.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč k 31. 07.2007.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku 2007 dle předložené zprávy v příjmové i
výdajové části na částku 49 802 000,-Kč.
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 893/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 381 m2 a pozemku parc.č. 893/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 25 m2 oba v k.ú. Komárovice od pana Petra Tomáška, Kelč čp.503 za cenu 30 000,Kč.
Zastupitelstvo schvaluje darování pozemků města Kelč zastavěných silnicemi č. III/43911
(úsek Kelč – Babice) a č. III/4387 (úsek Kelč – Němetice) o celkové výměře 2 666 m2
vyznačené v geometrických plánech č.287 – 507/2005 , 291 – 509/2005,292 – 371/2005 , 297
– 43/2006 a 58 –373/2005 Zlínskému kraji, tř.Tomáše Bati 21, Zlín.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr prodeje obecních lesů na pozemcích parc.č. 2471, 2576, 2577,
2578, 2580 a 3481 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru 7 mil.Kč od České spořitelny, a.s. na dofinancování
kanalizace, zasíťování stavebních pozemků a opravu kulturního domu v Kelči.
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.
Zastupitelstvo schvaluje zpracování změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Kelč.
Schválením návrhu změn pověřuje Radu města.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování , sběru, přepravy , třídění , využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Zastupitelstvo žádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
státních pozemků pod chodníky a místními komunikacemi v Kelči na město Kelč.

MěÚ informuje
Kontaktní místo státní sociální podpory Kelč
říjen
Středa 3.10.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 10.10.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 17.10.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 24.10.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 31.10.2007 8,00 – 16,00 hod.
listopad
Středa 14.11.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 28.11.2007 8,00 – 16,00 hod.
prosinec
Středa 12.12.2007 8,00 – 16,00 hod.

Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny :
Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý,čtvrtek,pátek 8,00 – 13,00 hod.

Kultura
Taneční pro dospělé
o každý čtvrtek od 20 hodin
o 5 lekcí po dvou hodinách + závěrečný večer dle dohody
o hasičský dům – velký sál
o začínáme ve čtvrtek 11. října 2007
o taneční mistr pan Vlastimil Tumpach
o přihlášky u pí. Schybolové ( už jen omezený počet )

Sobota 6.října v 10 hodin
v obřadní síni městského úřadu
Vítání občánků
Pokud někteří rodiče nedostanou pozvánku, kontaktujte prosím MěÚ Kelč
Tel. : 571 665910.

Středa 24. října 2007 v 17 hodin
V hasičském domě v Kelči
Tradiční přátelské posezení s důchodci
Program :
* Pásmo dětí z MŠ Kelč *
* Kulturní program s překvapením *
* Tanec a zábava - hraje Pavel Kuráň *
* občerstvení *

Čtvrtek 8. listopadu 2007 v 19.00 hod. - Sportovní hala Novesta Zlín
LUCIE BÍLÁ - Madeland Tour 2007
Hosté: Ewa Farna, Kamil Střihavka, Václav "Noid" Bárta, Ondřej Soukup a kapela Petra

Maláska.
22 OSUDOVÝCH PÍSNÍ BĚHEM JEDNOHO VEČERA - koncert v rámci velkolepého
výročního turné.
Turné již odstartovalo prvním koncertem ve Strážnici, který navštívilo cca 2.500 diváků.
Zazněly největší hity Lucie Bílé, které provázejí její hvězdnou kariéru: Láska je láska, Most
přes minulost, Zpíváš mi Requiem, Únos, Pískovec, novinka Miluji Tě a mnoho dalších.
Skvělou hudební a vizuální show provází velkoplošná projekce, která kromě dění na jevišti
nabízí videoklipy k jednotlivým skladbám a fotografie mapující hudební kariéru i soukromý
život zpěvačky.
Cena vstupenky 290 Kč (v případě autobusové dopravy + cena za dopravu)
Přihlášky a platba do 15. října 2007 u pí Schybolové – MěÚ Kelč

Koncert duchovní hudby
v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči
neděle 21. října 2007 v 15 hodin
Moravští madrigalisté budou po 42 letech opět koncertovat v Kelči - pokračování
Přibližme si krátce historii i současnost sboru, který přijede koncertovat do Kelče z nedaleké
Kroměříže, města bohatého na hudební tradice. Sbor vznikl v Kroměříži v roce 1961 a od té
doby koncertoval na stovkách koncertů doma i v zahraničí.
Již v článku minulého čísla Zpravodaje byla zmínka o tom, že mnozí skladatelé věnovali
sboru svá díla, byli to např. Dalibor Spilka, Rudolf Růžička, Miloš Štědroň, Petr Eben,
Antonín Tučapský a již také zmíněný Jaroslav Křička, kelečský rodák. Zakladatel sboru a
jeho tehdejší sbormistr PhDr. Jiří Šafařík znal skladatele již z dob svých studií v Brně,
kam Jaroslav Křička čas od času zajížděl z Prahy, kde učil na konzervatoři. Později, při
jedné z návštěv Kroměříže, věnoval Křička tehdy začínajícímu sboru svou skladbu
„Máj“, kterou sbor premiérově předvedl na koncertu v Kelči dne 12. října 1965 v rámci
oslav „Kelč Křičků 1965“, a to za přítomnosti samotného autora. Pamětníků koncertu,
který se tehdy konal v místním Kulturním domě, už není v řadách dnešních zpěváků
mnoho, ale přesto se ještě někteří najdou. Já osobně jsem se toho koncertu zúčastnila
jako posluchačka, protože jsem tehdy byla žákyní Základní školy v Kelči, a pokud si
dobře vzpomínám, měla jsem účast na něm povinnou. Přibližně o deset let později jsem
se přistěhovala do Kroměříže, začala jsem zpívat ve sboru Moravští madrigalisté a
tomuto koníčku jsem již zůstala věrná.
Ale vraťme se ke sboru. Během uplynulých let spolu s ním účinkovala i řada předních sólistů,
při provádění vokálně instrumentálních děl stáli za dirigentským pultem mnozí významní
dirigenti. Mnohokrát ve své historii vystupovali madrigalisté na festivalech svého
domovského města jako jsou Kroměřížské hudební léto, Hudba v zahradách a zámku v
Kroměříži, na festivalu soudobého umění FORFEST i na koncertech umělecké agentury Art
Collegium 2002. Mají za sebou také účinkování na dalších přehlídkových i soutěžních
festivalech jak domácích (Jihlava, Náchod, Ostrava, Brno, Praha, …), tak i zahraničních
(Nitra - Slovensko, Baia – Maďarsko, Gorizia – Itálie). Více o sboru na:
http://www.madrigaliste.cz
Současný dirigent Moravských madrigalistů Mgr. Radek Dočkal vystudoval konzervatoř a
JAMU v Brně v oborech dirigování a flétna. Mimo jiné komponuje, madrigalistům věnoval
např.. svou skladbu Et caritas. Zabývá se také filmovou hudbou, spolupracuje s rozhlasem i

televizí. Zaměřuje se na badatelskou práci v oblasti starých manuskriptů. Spolupracuje se
symfonickými orchestry jako dirigent i jako sólista. Realizuje hudebně-výchovné pořady pro
mládež i hudební semináře v ČR a v zahraničí, v říjnu 2003 vedl kurzy na Hudební akademii
v Sarajevu. V roce 2005 vydal cyklus písniček pro dětský sbor na text L. Štíplové. V čele
madrigalistů stojí od roku 1991, absolvoval s nimi mnoho zahraničních zájezdů a natočil s
nimi i všechna jejich CD. Z mimohudebních aktivit je významná jeho činnost básnická a jeho
sportovní záliby. Věnuje se turistice i náročným vysokohorským výstupům, před nedávnem se
vrátil z cesty do Himalájí. Více o něm na:http://www.radekdockal.wz.cz.
Věra Kroftová (roz. Drajsajtlová)

Restaurace u Pajdlů Kelč :
„Karakoe show“
V sobotu 6. října zveme všechny, co mají rádi zpěv a dobrou náladu na amatérské karakoe
show.
* začátek ve 20 hodin * ve všech prostorách restaurace *
TIGER SHARK – Relax dont do it
Film o „hyeně moří – Žraloku tygřím“ za účasti valašského fotografa Richarda Jaronka, člena
expedice za tímto obávaným predátorem..
Pátek 12. října ve 21 hodin.
* po programu volná zábava – ve všech prostorách restaurace *

Program kina na měsíc říjen 2007
Na měsíc říjen jsme pro vás připravili opět dvojprogramy, abychom vám přinesli nové filmy,
o které budete mít určitě zájem.
Neděle 7. října v 17 hod.
SHREK-TŘETÍ
Animovaný zelený zlobr z bažiny znovu útočí na divácké bránice. A chybět u toho nesmí ani
Kocour v botách!
Další pokračování úspěšných Shreků v americkém kresleném filmu, 93min., v českém znění,
vstupné 35Kč.
Neděle 7. října v 19 hod.
EDITH PIAF
Byla svou vlastní planetou, světem, v němž rozum neměl místo a vášeň jako stravující plamen
sežehla všechno. Marion Cotillardová exceluje v roli ikony francouzského šansonu.
Film Francie/VB/ČR, 141min. s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 14. října v 17 hod.
BESTIÁŘ
Irena Pavlásková adaptovala knižní předlohu Barbory Nesvatbové o emancipované ženě,

která se pokouší vyřešit citovou krizi mužským přístupem ke vztahům.
Film české produkce, 110min., vstupné 45Kč.
Neděle 14. října v 19 hod.
ROMING
Jiří Vejdělek režíroval Bolka Polívku, Mariána Labudu a Vítězslava Holuba v komické road
movii o cestě za nevěstou.
Film v kooprodukci ČR, Rumunska a SR, 105min., vstupné 45Kč.
Neděle 21. října v 17 hod.
SMRTONOSNÁ PAST 4.O
Bruce Willis znovu navléká propocený hrdinský nátělník coby drsný policajt John McClane.
Další pokračování akčního filmu USA s českými titulky,
vstupné 47Kč.
Neděle 21. října v 19 hod.
ZODIAC
David Fincher nás dráždí netradičním psychologickým thrillerem o legendárním zabijákovi,
který před 40lety dráždil celou Kalifornii. Americký akční thriller s českými titulky, 158min.,
vstupné 47Kč.
Neděle 28. října v 17 hod.
VLAJKY NAŠICH OTCŮ
Peklo války i propagandy zachycuje v ambiciózním válečném dramatu Clint Eastwood.
Skuteční hrdinové jsou mrtví. Umírali v černém písku a sirných jeskyních spáleného ostrova a
zbylo po nich jen pár neodeslaných dopisů, legendární fotografie a památník na
Arlingtonském národním hřbitově.
Americký válečný velkofilm s českými titulky, 132min.,
vstupné 47Kč.
Neděle 28. října v 19.30 hod.
TRANSFORMERS
Michael Bay konečně našel látku ideálně padnoucí k jeho režisérskému stylu a servíruje nám
invazi mluvících skládacích robotů z vesmíru.
Autoboti a Decepticoni si to rozdávají na Zemi a lidé se jim do toho drobet pletou. Americký
výpravný velkofilm s českými titulky, 144min., vstupné 49Kč.
Na měsíc listopad připravujeme: Simpsonovi ve filmu, Next, Prokletí domu slunečnic a jiné.
Pajdla Miroslav,ved.kina Kelč

Kopaná
Sobota 18.8.2007 – dorost – Kelč – Hulín 1 : 2
Neděle 19.8.2007 – muži – Kelč – Vel. Karlovice 4 : 1 / 0 : 1 /
Naši hráči se první poločas nemohli dostat do herní pohody. Toho využili hosté a vstřelili
branku. Tato branka nabudila naše hráče k vyšší iniciativě a roztočili na soupeřově polovině
uragán. Signálem byly dvě nastřelené tyče. To se naši hráči zastřelovali. O tom, že se umí
trefit mezi dvě tyče, přesvědčil Martin Pastrnek, který vyrovnal. Pak začal brankostroj, Martin
Pastrnek přelomoval vybíhajícího hostujícího brankáře. Poté se z deseti metrů nemýlil Libor
Novák. Jak Martin Pastrnek začal brankostroj , tak jej i zakončil.

Středa 22.8.2007 – Muži – Kelč – Vidče 1 : 5 . Bylo to pohárové utkání. Naši hráči zcela
propadli. Hosté si s naší obranou dělali, co chtěli.
Neděle 26.8.2007 – ml. žáci – Poličná – Kelč 1 : 4
st. žáci – Poličná – Kelč 1 : 0
dorost – Lužkovice – Kelč 2 : 0
muži – Dolní Bečva – Kelč 2 : 3 / 1 : 0 /.
Domácím hráčům se utkání nepovedlo, i když si vytvořili šance, nevyužili je. Příkladem může
být to, když domácí hráč z pěti metrů minul naši odkrytou branku. Přesto se ale dočkali.
Domácí vyhráli první poločas. Začátek druhého poločasu byl v jejich režii. Opět ale
zahazovali šance. Tak přišel trest, Martin Pastrnek vyrovnal. Poté chybovala domácí obrana a
trefil se Jarek Machač. Další hřebík do rakve zatloukl Libor Novák. V poslední minutě kopali
domácí pokutový kop a snížili skóre.
Sobota 1.9.2007 – ml. žáci – Kelč – Horní Bečva 12 : 1
st. žáci – Kelč – Horní Bečva 3 : 1
dorost – Kelč – Mladcová 5 : 1
Neděle 2.9.2007 – ml. přípravka – Kelč – Bystřice p. Hostýnem 2 : 0
st. přípravka – Kelč – Bystřice pod Hostýnem 3 : 4
Neděle 2.9.2007 – muži – Kelč – Choryně 2 : 3 / 1 : 2 /.
V derby s hostujícím mužstvem se našim hráčům nedaří. Přestože naši byli lepším mužstvem,
body si odvezli hosté. Hostující hráči byli v protiútocích nebezpeční. Naši hráči se snažili o
vyrovnání. Chyba brankáře Kubjata- podrazil hostujícímu hráči nohy v pokutovém území a
byla z toho penalta. Tu hostující hráči proměnili. S naším mužstvem to vypadalo špatně.
Těsně před koncem prvního poločasu však snížil Libor Novák. Ve druhém poločase Martin
Pastrnek vyrovnal. Bylo jen otázkou času, kdy naši hráči vstřelí další branku, ale zůstalo jen u
přání. Co pro Choryň znamená Luboš Hadvičák, dokázal před koncem utkání, vstřelil
vítěznou branku.
Sobota 8.9.2007 – Dorost – Valašská Polanka – Kelč 1 : 2
Neděle 9.8.2007 – ml. žáci – Nedašov – Kelč 1 : 2
st. žáci - Nedašov – Kelč 1 : 3
muži – Valašská Polanka – Kelč 3 : 1.
Domácí potřebovali konečně získat tři body. V utkání nepříliš bohatém na šance bylo vidět
řada nepřesností a spousta faulů, první poločas se hrál ve středu hřiště. Přesto domácí otevřeli
skóre. Tento stav netrval dlouho, vyrovnal Herman. Naši hráči druhý poločas hráli aktivněji.
Přesto to byli právě domácí hráči, kteří vstřelili branku.
Miroslav Červek

Sport
Požární sport
Poslední víkend v srpnu se v Babicích konal předposlední závod Extraligy ČR v požárním
útoku v letošním roce. Do Babic se pravidelně sjíždějí družstva již v sobotu a to ta, která to
mají 450 km, ale i ta z blízkého okolí.
Večer zpestřila soutěž „O nejlepší rozdělovač(-ku)“, které se zúčastnilo 28 hasičů a hasiček.
Soutěž vyhrál zástupce mužů z Nevcehle a Iva Křižanová z Kunovic. Poté proběhla již
klasicky diskotéka s DJ Lubánkem.
Do nedělní startovní listiny se v Babicích zapsalo 36 družstev mužů a 11 družstev žen.

Začátek soutěže nesliboval super časy, začalo se blýskat až po startu družstva Lestkova (čas
17,29) . Tím byl poprvé pokořen starý rekord trati ( 17,60s ) . V souboji o první místo
přitvrdili kluci z Radíkova ( PR ) - 16,87s . Ten však stačil jen na druhé místo. O setinu lepší
výkon podal Čechtín (TR) a odvezl si zlato. Třetí příčku si odvezli kluci z Bolatic časem
17,22. Bodové rozdíly v první trojce se v Babicích opět zmenšily a stejně jako vloni zůstalo
tedy rozhodnutí o celkovém vítězi až na poslední závod.
Naopak se v Babicích rozhodlo o celkových vítězkách extraligy. Nevcehle předvedly i s
malým zaváháním na košíku pěkný čas 17,65s. Překvapení pak zařídily holky z Loukova,
časem 17,64s obsadily druhé místo.
O překonání babického rekordu se ještě pokusily holky z Pravčic. Rekord nepokořily, zato si
odvezly z Babic zlato za 17,36s. Kunovice nedokázaly zopakovat výkon ze soboty a časem
18,45s podepsaly nad sebou ortel samy. Souboj o zlato byl v Babicích dobojován – první
příčku si celkově zajistili holky z Nevcehle .
Za pořadatele bych chtěl poděkovat Městskému a úřadu v Kelči a všem firmám, jež nás
podpořily při přípravě soutěže a zajištění cen . Samozřejmě i hojná účast diváků je pro náš
sbor podporou a odměnou za přípravu pořadatelsky náročné soutěže .
Jelikož pomalu končí sezóna, dovolím si malé shrnutí výkonů družstva z Babic. Po loňských
změnách v sestavě družstva došlo ke zlepšení výkonů , i když zrovna v prioritní soutěži to
výsledkově nevypadá . Z 13 závodů Extraligy jsme se zúčastnili 10 závodů a z toho polovina
nebyla dokončena . Konečné pořadí tomu, v nabité konkurenci odpovídá - kolem 30. místa .
Na druhou stranu se družstvu výrazně dařilo na okolních ligách, kde si naši proudaři zlepšili
osobní rekordy znamenající časy kolem 16,80 s .
Sezóna pomalu končí, ale v Babicích proběhne ještě jedna soutěž v požárním útoku na 2B OCTOBER CUP.
Tato soutěž se uskuteční 6.10.2007 , začátek v 9 hod . Soutěž si si již vydobyla značnou
popularitu mezi družstvy z blízkých i vzdálených okresů. V loňském roce zde bojovalo o
kvalitní věcné ceny celkem 77 družstev a doufáme, že tento rok tomu bude obdobně . Tímto
bych chtěl všechny příznivce požárního sportu na tuto akci pozvat , zhlédnout kvalitní požární
útoky, popřípadě zkusit něco z bohatého občerstvení .
Karel Gába

Hasičské závody v požárním útoku v Babicích – očima
diváka
Byla krásná neděle a místo koupání jsme vyrazili do Babic, protože jsme se rozhodli podpořit
naše hasiče z Babic, hasičky z Kelče i Kunovic (jsou tam přece i naše ženy) a vůbec všechny,
kdo se tomuto sportu věnují. Při sobotním tréninku útoku žen z Kunovic nás mrazí a
naskakuje husí kůže – super čas – soupeřky, bojte se ! Ale jak to tak bývá, nedělní útok se
bohužel nepovedl tak, jak jsme si všichni přáli. Ale pro mě druhé místo v celkovém pořadí
Extraligy je vynikající výsledek, který zasluhuje uznání. Ostatní výsledky nebudu popisovat,
to určitě udělá šéf hasičů, spíše jsem chtěla vyzdvihnout úžasnou práci pořadatelů, kterým se
povedlo připravit vše jak pro spokojenost soutěžících, tak i pro diváka. Zkrátka, bylo se na co
dívat, bylo co jíst, bylo co pít, počasí také přálo, takže závěrem - byla to skvěle prožitá neděle.
Nevěříte ? Tak se příště přijďte přesvědčit sami !
(MS)

Sezona kelečských mladých hasičů
Hasičská sezona se pomalu chýlí ke konci a my bychom Vás rádi informovali o výsledcích
našich mladých hasičů. Vstup do letošní sezony byl úspěšný a všichni doufali, že se nám bude
dařit i nadále. V posledních závodech Středomoravského poháru jsme dosáhli těchto
výsledků:
Rychlov:
1. Brumov 12,23
2. Ludslavice 13,55
3. Vítonice 13,98
Žákům z Kelče se v tomto závodu nedařilo úplně podle představ, obsadili s časem 16,98 až
10.příčku.
Pravčice:
1. Pravčice 12,56
2. Brumov 13,44
3. Kelč 14,06
Prusinovice:
1. Pravčice 10,86 (rekord Středomoravského poháru)
2. Brumov 11,84
3. Tečovice 13,13
7. Kelč 14,67
Dřevohostice :
1. Pravčice 12,64
2. Brumov 12,66
3. Tečovice 13,91
Kelečští mladí hasiči svůj pokus bohužel nedokončili.
Hostišová:
1. Pravčice 12,96
2. Kelč 13.52
3. Vítonice 13,74
Další závod Středomoravského poháru se konal v Soběchlebech. Toho se nezúčastnili naši
největší konkurenti z Pravčič a Brumov svůj pokus nedokončil. Měli jsme možnost snížit
bodovou ztrátu na oba týmy, ovšem štěstí a rozhodnutí rozhodčích nestálo na naší straně.
Vzhledem k tomu, že zároveň probíhal závod Vsetínské ligy na Horní Bečvě a my jsme se ho
zúčastnit museli, přijeli jsme do Soběchleb na „poslední chvíli“, avšak rozhodčí neuznali naše
argumenty a naše mladé hasiče na start nepřipustili, což bylo velkým zklamáním.
Míškovice.
1. Tečovice 11,89
2. Malenovice 13,05
3. Vítonice 13,53
6. Kelč 14,51
Poslední závod se stejně jako v loňském roce uskutečnil v Tečovicích. Kelečští hasiči byli

průběžně třetí, avšak s minimální ztrátou na druhý Brumov. Nervozita byla obrovská, žáci
byli motivováni loňským celkovým umístěním a doufali, že i letos budou patřit k nejlepším.
Útok jim sice nevyšel ideálně, skončili až na sedmém místě, ale celkově obsadili třetí příčku a
ukázali, že mezi špičku zlínského kraje patří.
Mimo závodů Středomoravského poháru se naši žáci zúčastnili, stejně jako vloni, Vsetínské
ligy:
Němetice 1.místo
Veselá 1.místo
Dolní Bečva 3.místo
Karolinka 1.místo
Horní Bečva 1.místo
V celkovém pořadí, i přes celková čtyři první místa, jsme díky součtu časů z požárního útoku
obsadili druhou příčku.
Dne 9.září jsme za dobré umístění v okrese Vsetín byli opět pozváni na Pohár ředitele HZS
Zlínského kraje, který se konal v nedaleké Jarcové. Zde jsme obsadili páté místo.
Na ostatním pohárových závodech se naši žáci umístili:
Hustopeče nad Bečvou 1.místo
Vysoká 1.místo
Za SDH Kelč letos závodili: Michaela Stašová, Naďa Stašová, Iveta Plesníková, Aleš Staša,
Michaela Jiříčková, Filip Hvorkový, Tomáš Rusek, Jakub Plesník, Petr Matýska, David
Vlček. Stejně jako loni, musela většina z nich se závoděním pro svůj věk skončit, proto jim
touto cestou děkujeme za skvělou reprezentaci.
Mgr.Dagmar Syryčanská

Základní škola informuje
Zahájení školního roku 2007/2008
3. září 2007 byl zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 279 dětí. Budou se učit ve 13
třídách, po dvou třídách bude 1., 7., 8. a 9. ročník, v ostatních ročnících je pouze jedna třída. Z
ekonomických důvodů jsme museli od letošního roku přistoupit ke spojení tříd na 2. stupni v
některých předmětech, např. přírodopisu, dějepisu, zeměpisu apod.
Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2007/2008
Ředitel školy: Mgr. Roman Blaha
Zástupkyně ředitele: PhDr. Pavla Čučková
Výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Václavíková
Metodik školní prevence: Ing. Michaela Davidová
Metodik environmentálního vzdělávání: Mgr. Kateřina Fabíková
Správce ICT: Mgr. Petr Zátopek
Třídní učitelé:
I.A Mgr. Marie Matysková
I.B Mgr. Zdeňka Havranová
II. Mgr. Jana Blahová

III. Mgr. Jiřina Stojanová
IV. Mgr. Eva Hartmannová
V. Mgr. Pavel Faltýnek
VI. Mgr. Marcela Plesníková
VII.A Mgr. Květoslava Václavíková
VII.B Mgr. Iveta Stržínková
VIII.A Mgr. Kateřina Fabíková
VIII.B Mgr. Petr Zátopek
IX.A Ing. Michaela Davidová
IX.B Mgr. Alena Poláchová
Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Mgr. Anna Schillingová 2. stupeň
Mgr. Jana Kubieňová 2. stupeň
Mgr. Marcela Vozáková 2. stupeň
Personální obsazení školní družiny
Leona Máchová vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Dobromila Kutálková vychovatelka školní družiny a školního klubu
Samostatná účetní: Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování: Petra Černotová
Zaměstnanci kuchyně:
Alena Polášková
Marie Hrňová
Irena Chrástecká
Zaměstnanci úklidu:
Zuzana Fabíková
Zdeňka Kutálková
Karla Nenutilová
Školník:
Josef Polášek
Od letošního školního roku škola začíná učit podle vlastního vzdělávacího programu, a to v 1.
a 6. ročníku. V ostatních ročnících zatím platí osnovy vzdělávacího programu Základní škola.
V souvislosti s touto reformou a změnou se budeme snažit o to,









aby se žáci cítili ve škole příjemně a bezpečně a aby zažívali radost z učení
aby dostali příležitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují
aby získali nejen dobré znalosti, ale také chuť a dovednost učit se po celý život
aby se naučili poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využili ve svém budoucím
životě
aby byli dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném světě
aby se naučili pracovat s různými druhy informací
aby uměli žít a jednat s ostatními lidmi
aby se naučili jednat samostatně a rozhodovat se zodpovědně




aby pečovali o zdraví svoje i ostatních
aby se aktivně zapojovali do výuky a dění do školy.

Pozn. Kompletní Školní vzdělávací program ZŠ Kelč je k nahlédnutí v kanceláři PhDr. Pavly
Čučkové. Jako příloha je součástí našeho ŠVP také ŠVP náboženství a ŠVP plavání
(náboženství vyučujeme jako nepovinný předmět, plavání je součástí osnov tělesné výuky).
Nabídka žákům
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro letošní školní rok. Tuto nabídku využili
všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Školní klub připravil pro žáky nabídku kroužků
Šikulka – batikování, práce s moduritem, mramorování, malování na sklo, drhání, vyšívání
Počítačové hry – 1. – 5. třída
Práce na počítači – 6. – 9. třída
Florbal
Pohybové hry
Pozn. Úplný rozvrh najdete na nástěnce při vstupu do hlavní budovy školy.
Z dalších činností nabízíme Keramiku hrou (Mgr. Zdeňka Havranová) a novinkou je
nabídka Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí s hudebními, literárně dramatickým
a výtvarnými obory. Zápis do těchto oborů proběhne v pondělí 17. září v hudebně školy.
I nadále bude probíhat ambulantní náprava dyslexie pro žáky se specifickými poruchami
učení (letos zajistí Mgr. Jiřina Stojanová), logopedickou péči zajistí Mgr. Zdeňka Havranová.
Pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to na adrese
http://zskelc.sweb.cz. Najdete zde další informace k činnosti a životu školy.
Výsledky kontroly České školní inspekce
Ve dnech 13. a 14. 6.2007 provedla v naší škole ČŠI tematickou inspekci, při níž předmětem
kontroly byl projekt Hodina v 7. ročníku (projekt let 2004/2005 a 2005/2006, v němž z peněz
ESF bylo hrazeno navýšení hodin v 7. třídách) a matematická gramotnost žáků 3. a 7. ročníku.
Kromě sledovaných jevů byla kontrolována i povinná dokumentace školy.
Hodnocení obou oblastí dopadlo pro školu velmi dobře, v inspekční zprávě bylo
konstatováno, že výuka matematiky je v obou sledovaných ročnících na velmi dobré úrovni.
Jediným nedostatkem bylo překročení povoleného počtu žáků ve školním klubu.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola Kelč informuje
S Divadlem SMÍŠEK „Veselá školička“ jsme 3. září 2007 slavnostně zahájili školní rok
2007-2008.
Na tento rok je do trojtřídní mateřské školy zapsáno 84 dětí. Do každé třídy mateřské
školy lze přijmout max. 28 dětí /Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání/. 30 dětí
se bude připravovat na vstup do základní školy.
Děti se vzdělávají podle Rámcového vzdělávacího programu.
Náš školní vzdělávací program „Zdravý život plný slunce“ odpovídá zájmům a potřebám
dětí. Upřednostňujeme prožitkové učení, které je založeno na přímých zážitcích dítěte,

podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení, jeho zájem
poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Učební aktivity probíhají
především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a
vlastní volby.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme hodně kulturních a poznávacích akcí, a také
pohádek. V září nás navštívilo„Františkovo veselé divadlo“ z Olomouce, které přijelo se
zábavným programem.
11. října přijede opět Divadlo SMÍŠEK s „Podzimní pohádkou“ a 29. října děti
pobaví„Srando a Legrando“.
V říjnu pojedou nejstarší děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok autobusem do
Valašského Meziříčí na Hvězdárnu a na Dopravní hřiště.
Čekají nás také ještě podzimní hry v barevné přírodě s pouštěním draků, sbírání přírodnin.
V současné době prochází naše mateřská škola velkou rekonstrukcí, ve všech pavilonech byla
vyměněna okna a dveře, provádí se zateplení budov a nová fasáda. Celková hodnota tohoto
díla je 5 100 000 Kč.
Přejeme si, aby byly děti v naší „nové školičce“ spokojené.
„Aby u nás pořád svítilo sluníčko a hřálo nás, i když venku prší a třeba je i mráz“. /Motto
našeho Školního vzdělávacího programu/
Dohnalová Svatava, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Letošní sportovní nadšení na začátku školního roku zahájila děvčata z kroužku aerobik
fiTTeam z Kelče už v sobotu 1. září 2007, a to vystoupením na "olympiádě" mikroregionu
Záhoran v Opatovicích. Děvčata trénovala již v srpnu a na olympiádě předvedla v průběhu
sportovního programu 4 vystoupení, za která sklidila obrovský potlesk. Kromě Opatovic jsme
vystupovali také v obci Rouské.
V říjnu pojedeme na víkendové soustředění do Horní Bečvy.V loňském roce jsme byli v
Karlovicích a moc se nám tam líbilo, tak věříme, že i letos to bude skvělá akce plná cvičení,
pohybu, legrace a dobré pohody.
Bc.Kateřina Žilková

Ruty Šuty Kelč na Jarmarku 2007
Jako v loňském roce tak i letos pořádal náš soubor, fungující pod jednotou Orel v Kelči,
nedělní Festival dětských country tanečních souborů. Kromě hudební skupiny Gympleři ze
Vsetína, která nám hrála k poslechu, se festivalu zúčastnilo pět souborů: Hazard Ostrava,
Kalifornie Všechovice, Kosatky Velké Meziříčí, Sokol Dance Valašské Meziříčí a Ruty Šuty
Kelč. Celkem vystoupilo v programu 62 účinkujících ve 24 choreografiích. Z našeho pohledu
byl tento ročník festivalu úspěšný také proto, že je to jedna z mála možností předvést taneční
umění našich dětí u nás doma a před tak početným publikem.
Tento festival bychom nemohli uspořádat bez podpory Města Kelč a velký dík patří také
našim sponzorům:Váhala a spol., Viva pekařství p.Vala, řeznictví u Ondrušků, Akord Kelč
p.Pajdla, (občerstvení pro účinkující) , květinářství p.Čech, (květiny pro vedoucí souborů), SH
opravna obuvi p.Hýža, (cena pro nejsympatičtější soubor), Zubr a.s. p.Stolař(ceny do
soutěže).

Všem tanečníkům i muzikantům se u nás v Kelči moc líbilo, tak za pořadatele doufáme, že se
příští rok opět sejdeme o poslední červnové neděli v parku u kina na 3. ročníku Fdcts.
Hegarová Jitka

Orel Jednota Kelč
pořádá nábor do tanečního souboru Ruty Šuty Kelč v těchto kategoriích:









Country začátečníci
Line dance+step začátečníci
Country mírně pokročilí
Line dance+step mírně pokročilí
Country pokročilí
Line dance+step pokročilí
Irský step+skotské tance (pro zkušené tanečníky)
Country dospělí

Zařazení dětí do kategorií není podmíněno věkem tanečníka, ale jeho projevem a dovedností!!
Zájemci se mohou hlásit u vedoucích souboru Jitky a René Hegarových (Kelč 142, Na
dolině, tel.: 603 462 331, 736 642 028), nebo na zkouškách, které budou probíhat v
Hasičském domě každý pátek od 18:00 hod.
Orel Jednota Kelč
pořádá nábor do oddílů florbalu
Oddíly florbalu jsou v těchto kategoriích:





Mladší žáci (1996-1995 a mladší) – účastní se Lars ligy mladších žáků
Starší žáci (1994 – 1993) – účastní se Orelské ligy starších žáků
Dorost (1992 – 1990) – účastní se kvalifikace orelské soutěže
Junioři a muži (1989 a starší)

Tréninky oddílů jsou:



ml.+st. žáci – pondělí+středa 18:00 až 19:30 – trenéři Petr Perutka + Miroslav Červek
dorost+ junioři – pondělí+středa 19:30-21:00 – trenéři Jan Stolař – Martin Stolař

Zájemci se mohou hlásit na trénincích u trenérů nebo u br. Petr Zátopka a René Hegara

Policie upozorňuje !
Policie české republiky upozorňuje občany na nezákonný prodej, který je prováděn návštěvou
prodávajících osob po bytech a rodinných domcích. Často takové osoby vedle nepovoleného
prodeje věcí, které jsou nadhodnoceny, využijí nepozornosti občanů, především dříve

narozených, a tyto okradou.
Polici doporučuje nepouštět osoby do domů a bytů, věci si řádně prohlédnout a ověřit si cenu.
Případy takového prodeje hlásit na PČR linku 158 nebo na Obecní úřady v místě bydliště.
Doporučujeme zapsat státní poznávací značku a prohlídku listu k povolení prodeje a povolení
prodeje z Obecního úřadu.
Policie České republiky
Obvodní oddělení
757 01 Valašské Meziříčí

„Hejbejte se s námi“
„Máš špatnou náladu ?“
„Ničí Tě začínající podzim ?“
„Přerůstá Ti doma i v práci vše přes hlavu ?“
„Nestíháš ?“ „Nudíš se ?“
„Chceš pro sebe něco udělat, ale bohužel nevíš co ?“
My pro ty z Vás, kteří odpověděli alespoň jednou „ANO“, máme super návrh - řešení !
Sbalte tenisky, karimatku, trochu pití, „vezměte nohy na ramena“ a přijďte si zacvičit, při
příjemné hudbě, do velké tělocvičny ZŠ Kelč / nebo se třeba jen podívat /.
Každé úterý od 18,30 do 19,30 hodin ( 25,- Kč / hod.)
Ř nenáročné cvičení na posílení celého těla a strečink
Začínáme v úterý 2. října 2007
Tato skvělá nabídka je opravdu pro všechny - na věku a pohlaví nezáleží, protože cvičení
zvládne bez obav úplně každý !!
Těší se na Vás Laďka Bijová, tak určitě přijďte !!

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Jarmila Zelová Kelč
Marie Čubová Kelč
65 let
Eva Kuchnová Kelč
70 let
Karel David Kelč
Marie Plesníková Komárovice

75 let
Jarmila Slavíková Komárovice
80 let
Marie Strnadlová Babice
82 let
Vlastimila Vlčková Kelč
88 let
Karel Stříteský Kelč
94 let
Marie Pitrunová Kelč
Sňatky
František Pavlík * Zuzana Pavlíková
Roman Krasňák * Pavlína Voldanová
Karel Blažek * Tereza Menšíková
Zdeněk Garncarz * Ivana Kurejková
Narození
Kateřina Zelová – Kelč
Tomáš Porazil – Kelč
Dagmar Hradilová – Kelč
Tomáš Blažek – Kelč
Pavlína Šindelková – Babice
Úmrtí
Anna Kroupová 80 let Lhota

Dne 26. 8. 2007 ve svých nedožitých 76 letech zemřel pan učitel Jiří Krumpholz.
Byl významnou a výraznou osobností naší školy. Pan učitel působil na kelečské škole od roku
1955 a zůstal jí věrný plných 40 let. Mnoho občanů Kelče a blízkého okolí, tedy bývalých
žáků zdejší školy si pana učitele pamatuje jako přísného, ale spravedlivého, pověstného svými
originálními průpovídkami a poznámkami v sešitech.
Na jeho humor a optimismus rádi a často vzpomínáme.
Anna Schillingová

