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Úvod
Pouštění draků ...
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce –podzim".

Pouštění draků
První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století před n.l. a podle legend bývaly z
počátku používány jako spojení mezi bohy a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře
anebo zastrašit nepřítele. V devatenáctém století se draci používali různě. Například pan
Polock si v roce 1826 nechal patentovat kočár tažený draky, který dokázal uvést až pět lidí
rychlostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin Franklin používal draky k pokusům s elektřinou a o
něco později byli draci využíváni meteorology k pozorování počasí ve velkých výškách.
V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho let mezi velmi oblíbené
zábavy malých i velkých. Jakmile začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr,
začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale i vlastnoručně
vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění pouštění draků.
Draků existují různé tvary a typy, odlišné velikostí, názvem, způsobem výroby a použitým
materiálem.V dnešní době rozlišujeme draky hlavně podle tvaru na plošné a krabicové a podle
využití na rekreační a závodní. Ty závodní pak dále na draky akrobatické a bojové.Plošní
draci jsou různých plošných geometrických tvarů a mají ocas. Mezi nejznámější tvary
plošných draků patří kosočtvercové (tzv. diamond) a trojúhelníkové (delta).Krabicový draci
jsou trojrozměrní, dokážou létat ve velmi vysoké výšce a vyznačují se výjimečnou
aerodynamickou rovnováhou.
Akrobatičtí draci jsou schopni udělat ve vzduchu velmi mnoho akrobatických kousků. Mají
dlouhý ocas, který doslova opisuje dráhu letu draka po obloze.
Bojoví draci jsou zas ti, kteří mají jen jedno vlečné lanko a vyznačují se velmi velkou
rychlostí pohybu. Úkolem je chytit lanko soupeřova draka a stáhnout ho na zem. Velké dračí
bitvy se konají v Japonsku, kdy každý takový drak má určitou část šňůry polepenou lepidlem,
mletým sklem a pískem. Každý se snaží svého draka řídit tak, aby přeřezal šňůru soupeřova
draka.
Konávají se ale i jiné soutěže, např. který drak dolétne výš, o nejmenšího, největšího nebo
nejstaršího draka, popřípadě i nejhezčího či nejoriginálnějšího.
V roce 1919 byla německými příznivci puštěna sestava osmi propojených draků, kteří
vystoupali do závratné výšky 9740 m.
Vítr večer znamená, že druhý den bude hezké počasí.
Vánek ráno říká, že vítr není daleko.
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Rada byla seznámena s výsledkem výběru uchazečů o místo ekonom-účetní na MěÚ Kelč ,
tento respektuje a doporučuje tajemníkovi uzavřít pracovní poměr s vybraným uchazečem.
Rada bere na vědomí nabídku Regionální poradenské agentury s.r.o. Bohuňova 1 , Brno na
zpracování projektové žádosti do Společného regionálního operačního programu na
širokopásmové připojení k internetu a pověřuje starostu a ředitele ZŠ Kelč dalším jednáním.






Rada zřizuje Školskou radu , která bude mít 6 členů. Zástupci zřizovatele v této radě jmenuje
Ing. Karla Davida a Ing.Tomáše Perutku. Volbu členů ze zákonných zástupců žáků a
pedagogických pracovníků školy připraví ředitel školy. Záležitost se předkládá k projednání
zastupitelstvu.
Rada schvaluje bezplatné využívání prostor malého sálu včetně klubové místnosti v
Hasičském domě v Kelči pro schůzky místního „Klubu maminek s dětmi“.
Rada bere na vědomí žádost p.Radka Pajdly , Kelč čp.462 o zřízení věcného břemene k
obecním pozemkům parc.č. 522,594 a 579 v k.ú. Babice u Kelče ve prospěch pozemku parc.č.
558/2 a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
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Rada bere na vědomí návrh na rekonstrukci osvětlení na hřbitově a pověřuje MěÚ zařadit
tuto akci do plánu na rok 2006.
Rada dále pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním o provozování a údržbě
veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Kelči a místních částech.
Rada bere na vědomí informaci starosty a místostarosty o průběhu investiční
akce“Rekonstrukce ZŠ Kelč „.
Rada bere na vědomí informaci o ukončení provozu obchodu v Němeticích, o výsledku
jednání zástupců města s Osadním výborem v Němeticích a dalším jednáním pověřuje
starostu a místostarostu.
Rada schvaluje pronájem pozemku parc.č. 627, trvalý trávní porost o výměře 10 717m2 v k.ú.
Němetice společnosti Sportovní rybníky s.r.o., Družstevní 442 , 75601 Hranice na dobu
neurčitou.
Rada zamítá žádost p.Zdenko Peklanského, Bezručova 340, Hranice o pronájem volného bytu
č.205 v penzionu pro důchodce, Kelč čp.290. Žádost p.Ilony Barošové, Krátká 711,Valašské
Meziříčí, odkládá k dalšímu jednání.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků:
o parc.PK č.241/64 výměra 1128m2, k.ú.Kelč – Nové město
o parc.č. 114/2, orná půda o výměře 1103m2 v k.ú. Babice u Kelče
o parc.č. 662,ostatní plocha o výměře 3714m2 v k.ú. Zámrsky
Rada zamítá žádost p.Libuše Kološové,Opavská 1124,Ostrava-Poruba o odkoupení obecního
pozemku parc.č.993/1 v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada bere na vědomí požadavek paní Ludmily Havranové, Kelč čp.504 na provedení opravy
balkonů a chodníku, zakrytí septiku u domu čp.504 v Kelči a ukládá městskému úřadu zajistit
statické posouzení balkonů.
Rada schvaluje ředitelce MŠ Kelč udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Kelč ve školním roce
2005-2006 na 28 dětí v každé třídě a bere na vědomí oznámení o uzavření provozu školky v
době od 01.07 do 05.08.2005.
Rada bere na vědomí žádost p.Libora Kunovského, Lhota čp.02 o projednání změny územního
plánu k pozemku parc.č. 106 v k.ú. Lhota u Kelče a záležitost odkládá k řešení při další změně
územního plánu.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ½ nákladů na dopravu pro děti z Kelče na zájezd
do Nízkého Jeseníku dne 03.09.2005 pořádaný kulturní komisí rady.
Rada schvaluje finanční podporu na pořádání „Kelečského divadelního festivalu“ ve dnech 1.
– 3.9. 2005, který pořádá RHUCA s.r.o., Kelč p.26 ve spolupráci s MěÚ Kelč.
Rada byla seznámena s nabídkou agentury ITS Beskydy s.r.o., Frýdlant nad O., na zapojení
města Kelč do projektů cestovního ruchu a tuto odmítá.







Rada schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s BP projekt s.r.o., Ostrava, pracoviště Valašské
Meziříčí na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Kulturně
informační centrum v Kelči“.
Rada schvaluje dočasné vyřazení hasičského vozidla „cisternová stříkačka PRAGA V3S „z
evidence motorových vozidel a zařazení tohoto auta do depozitáře.
Rada bere na vědomí nabídku agentury ACR Alfa s.r.o., Praha na prezentaci města Kelč v
připravované publikaci Zlínský kraj a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada ukládá městskému úřadu pokračovat v přípravě realizace parkovacích míst na sídlišti
podle návrhu firmy SWIETELSKY, s.r.o., Valašské Meziříčí.

Usnesení z 15.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
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Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje podle § 84 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích(obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle § 20 odst. 7 a § 31 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,
předložené zadání pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 30.06.2005
Zastupitelstvo pověřuje Radu města Kelč jednáním s JEDNOTOU , SD Vsetín o provozování
obchodu v Němeticích formou pronájmu s možností dalšího jednání o odkoupení této
budovy.
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 522, 579 a 594 v k.ú.
Babice u Kelče, spočívající v právu uložení odpadního a nápustného potrubí včetně chůze a
jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch pozemku parc.č. 558/2, podle geometrického
plánu č. 52-168/2005 ze dne 03.05.2005 za jednorázovou úhradu 500,-Kč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem pohledávek a schvaluje odepsat pohledávky : k
firmě BESR,s.r.o., se sídlem v Kelči čp.385, Pavlu Srkalovi LAVEL, Kelč 503 a firmě DANWORK
s.r.o. Horní Bečva. V ostatních případech doporučuje pokračovat ve vymáhání dluhů.

Městský úřad informuje
Platnost občanských průkazů

Občanským průkazem bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladů,
a to v následujících termínech :
Občanské průkazy vydané
do 31. 12. 1994 – konec platnosti dne 31. 12. 2005. V těchto občanských průkazech je
vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.
Žádáme občany vlastnící tyto občanské průkazy, aby si žádosti o nové občanské průkazy
podali nejpozději do konce měsíce listopadu 2005 !!!
Občanské průkazy vydané
do 31. 12. 1996 - konec platnosti dne 31. 12. 2006

do 31. 12. 1998 - konec platnosti dne 31. 12. 2007
do 31. 12. 2003 - konec platnosti dne 31. 12. 2008
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.
Pro občany, kteří potřebují fotografii na občanský průkaz, jsme zajistili na úterý 6. září 2005
ve 13 hodin na Městském úřadě v Kelči fotografa.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sobota 3. září 2005 Kelč
- pravidelná svozová místa (u sv. Františka, pod Šraňkem,u kulturního domu, na autobusovém
nádraží, na Starém městě, u areálu chovatelů, na dolně u obchodu, u mlýna).
Sobota 10. září 2005 místní části
- Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, počítače, vyřazené léky, zářivky,
jeté oleje, odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné, plastové nádoby se zbytkovým
obsahem škodlivin, znečištěný textil, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla,
pryskyřice, zbytky prostředků na ochranu rostlin, pneumatiky, duše atd.

Historie
Fara kelecká roku 1429
František Snopek
Fara kelecká roku 1429
Časopis Matice slovenská 36
Rok 1912
Fara kelecká roku 1429
Podává F r a n t i š e k S n o p e k
Dále byla „desatina“ nebo desátý peníz, (též „křižmové), který náležel pokladnici kostela
olomouckého : kdož měli pole, dávali po jednom penizi, zahradníci s podruhy po dvou,
krčmáři po třech penězích, a to tak, že sedlák na zahradě maje pole i krčmu, dal z roli peníz,
ze zahrady dva, z krčmy pak tři peníze, mimo vasaturu. Vybíral je farář s kostelníkem o
Božím Narození. Desatina nebyla odváděna již od desíti let.
Z vrchu k Meziříčí místo desátku platili keleckému faráři 4 libry vosku, z Mezříče pak jednu
hřivnu grošův a půl čtvrti medu k oltáři Svatého Kříže uprostřed kostela, což o veliké noci má
někdo vybírati faráři keleckému.
S t a n i š o v nedával desátku, protože pán dvora stanišovského vykoupil jej loukou, kterou
faráři daroval na věčné užívání. Biskup s kapitulou potvrdil darování.
Ze šesti lánův v š e c h o v s k ý ch byl odváděn desátek, ze dvora dáváno pouze kostelu
keleckému šest liber vosku.
Lidem v B í l é L h o t ě kněz Ruprecht a kněz Ondřej, faráři, postoupili v kostelním háji půl
čtvrti role nebo louky bez robot , začež platili faráři osmnácte groši a obci lidi kostelních též
tolik.
Desátky vozili sedláci hned s pole faráři na svých vozích, rovněž obilí sypané o sv. Martině,

ze dvorů desátek svážel farář svým potahem.
Před Kelčí jest sedmero polí, ze tří bral desátek farář, ze čtyř polí příslušel kostelníkům na
všeliké potřeby kostelní a na mouku na pečení hostijí. Držel také, jak již dotčeno, vinici,
kterou mu odnímali sousedé.
F a r á ř m ě l č t y ř i k r č m y n a S t a r é m m ě s t ě s v o b o d n é, tehda byly vyhořelé.
Jeden lán k nim náležitý držel bezprávně biskupský šafář Lejska. Měl také v městečku
svobodnou lázeň (druhé tam nebylo), také vlastní mlýn, jejž mu opatrovali lidé kostelní, kteří
cídili i příkop. K faře náleželo deset čtvrtí selských, devět v jednom kuse, desátá ve farářově
luze, kdež byl mlýn. Luh šel po obojím březe řeky Juhyně až ke Komárovicům, nespravedlivě
jej drželi lidé manští i biskupští. Konec pak luk biskup Petr připojil k fojtství komárovskému,
zaměniv jej za louku mezi Choryní a Kladeruby, kterou ujali bratři Bohuše a Záviše pouze ve
dvou hřivnách. Ve vsi Komárovicích vyzdvihl (založil) fojtství biskup Petr ze svého dvora.
F a r á ř m ě l 42 č l o v ě k y, kteří slušeli ke kostelu a kteří ničím nejsouce povinni městu ani
k zámku, pouze faráři svému jako pánu orali a stavy dělali, ale s měšťany prodávali a
kupovali v Kelči a spolu s nimi pásli dobytky. Petr biskup daroval faráři v novém městečku
dům svobodný ode všech věcí, do kterého se uchyloval času válečného, v tom případě
vcházeli do městečka i jeho lidé pomáhat bránit městečka a zámku. Z polí svých nerobotovali,
nýbrž pouze dávali plat. Jenom v tom případě odváděli desátek jako z dědičného, když ujali
roli pustou.
Z m ý t a měl farář desátý peníz nebo vše, co se obdrží desátého téhodne , také ze mlýna
desátou měřici všelikého obilí i sladu, nebo co se vybere desátého téhodne. Jednou v roce má
mlýn faráři mleti, neb jest vystavěn na břehu farářově. Z rybníka, který jest v luze farářově,
pokud by se nestrhl, měl desátou rybu.
Z k a ž d é h o m l ý n a ve farnosti sluší faráři o Veliké noci měřice pšenice a měřice rži.
F a r á ř m ě l p r á v o ve všem obvodě své fary svými lidmi l o v i t i
r y b y a l a p a t i p t á k y . Náležela mu též polovice sbírek kostelních o velikých svátcích.
Všichni mu dávali koledu, pro kterou si chodil po domech.
Povinen byl dvakrát za rok zpovídati se svými kaplany, v Postě a o Veliké noci a posvěcovati
nové pokrmy v kostele, nebo kde by se mu zdálo. V kostele Matky Boží a sv. Kateřiny na
zámku nebyl povinen sloužiti nikdy, leda za času válečného nebo z dobré vůle. Nebo biskup
Petr při vyzdvižení městečka, darovav na památku toho čtyřicet hřiven, rozkázal, by kaplanu
farářovu dávány byly čtyři hřivny ročně, aby v městečku sloužil v neděli.
Ostatně byl farář povinen činiti všecko, co se dálo v jiných kostelích. Také měl chovati
kaplana. Š k o l n í m i s t r a k a p l a n i , k t e ř í ž b y t u b y- l i , m ě l i j í s t i u f a r á ř e.
Školní mistr obdržel z každého domu o Třech Králích po dvou penězích a po pecnu chleba, od
každých necek o Veliké noci po dvou vejcích. Od zvonění mrtvých měl po groši a kaplan od
kříže rovněž po groši.
Paměti hodno jest, že k e l e č t í ř e z n í c i t é d o b y j i ž t v o ř i l i m e z i s e b o u b r a t r
s t v í (jako cech). Pochovávali se v kostele, začež faráři dávali ročně deset čtvrtí hovězího
masa čerstvého a pět kamenův (po 20 librách) loje o sv. Martině. Zemané neměli práva na
pohřeb v kostele, leč prve dali hřivnu groši.
Když by se zbořil kostel nebo zkazily knihy neb obrazy, vedle rozkazu farářova měli nové
opatřiti farníci. Všecka obec byla povinna stavěti obydlí vikáři a kněžím, též i školu. Kostelní
pak lidé stavěti měli dvůr farský.
Pokračování příště. Milada Davidová

Kultura
Kelečský divadelní festival

Kelečský divadelní festival
Čtvrtek 1. září – sobota 3. září 2005
Pořadatel : Rhuca, s.r.o., Kelč čp. 26 ve spolupráci s MěÚ Kelč
Účinkuje : DOCELA VELKÉ DIVADLO Litvínov
Místo konání : Kulturní dům Kelč, Kino Kelč, park u kina
Program :
Čtvrtek 1. září 2005 v 19 hodin představení ( v kulturním domě )
SOUSEDKA – francouzská komedie Pierre Chesnota
– v hlavní roli Hana Seidlová a Lukáš Vaculík
vstupné 150 a 120 Kč
Pátek 2. září 2005 v 10 hodin pro školy i veřejnost pohádka ( v kulturním domě )
ČERT A KÁČA – napsala Jana Galinová
vstupné 50 Kč
Pátek 2. září ve 21 hodin pohádka ( v parku na dřevěném pódiu )
LABUTÍ PRINCEZNA- Petr Iljič Čajkovskij a Jana Galinová
( za nepříznivého počasí v kulturním domě )
vstupné 50 Kč
Sobota 3. září 2005 ve 14,30 hodin pohádkový muzikál ( v kulturním domě )
KRÁSKA A NETVOR – Jana Galinová a Jan Turek
vstupné 50 Kč
Sobota 3. září v 19 hodin představení (v kulturním domě )
LÁSKA JE LÁSKA - Anton Pavlovič Čechov
V novém překladu přiblížil Leoš Suchařípa Čechovův osobitý humor české mentalitě.
Netradiční pohled na dvě Čechovy aktovky – Medvěd a Námluvy,.
- v hlavní roli Jana Sršňová a Jan Révai
vstupné 150 a 120 Kč
Festivalové vstupné na všechna představení 320 Kč.
Předprodej vstupenek : Pizzerie IL CANE v Kelči na náměstí, Pizzerie Milénium na náměstí
ve Valašském Meziříčí, Městský úřad Kelč
V prostorách Kina Kelč otevřena Vernisáž Jana Ignáce Říhy
a Mileny Dubšíkové.

Kultura
BĚH TERRYHO FOXE v Kelči
BĚH TERRYHO FOXE v Kelči
Sobota 10. září 2005

Prezence : od 13 hodin u radnice
Start : ve 14 hodin u radnice
Cíl : v parku u kina
Všichni dostanou drobné občerstvení. Každý účastník, který přispěje finanční částkou na
výzkum rakoviny, obdrží navíc menší dárek nebo pozornost.
Tři tratě * pěšky * na kolečkových bruslích * na kole * na koloběžce * s kočárkem * na
invalidním vozíku *
! Na vlastní bezpečnost
! Dodržujte pravidla silničního provozu
! Přilba na hlavu by měla být samozřejmostí, reflexní znaky na oděvu výhodou
! Nejmenší děti by měly mít doprovod dospělé osoby
V parku bude možnost zahrát míčové a jiné hry.
Specifikace BTF
Běh Terryho Foxe je významná sportovně společenská humanitární akce pořádaná v desítkách
zemích světa a je možno jej charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného
s aktivním pohybem a tendencí nekouřit, protože na zdolání předepsané trati během je nutné
se pravidelně připravovat. Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence
tím, že poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou problematiku. V osobě mladého
Kanaďana lze dokumentovat sílu vůle člověka, který ač sám ohrožen, myslí na ochranu zdraví
spoluobčanů.
Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce. Jeho účelem je absolvovat předepsanou
trať (udělat něco pro své zdraví), finanční - získat z příspěvků účastníků finanční prostředky
na výzkum rakoviny, solidární - vyjádření solidarity s nemocnými a předání poselství Terryho
Foxe dál, především dětem a mladým lidem.
Příběh Terryho Foxe
Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v 18
letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které Terry
prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha překonat bezmocnost a
podniknout něco, co by napomohlo boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč
Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny. Po intenzívním
tréninku a pečlivé přípravě se 12.dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie
Newfoundland na trať "maratonu naděje". Za 143 dní uběhl 5565 km, denně absolvoval
dávku téměř rovnou délce maratonské tratě. U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen
svůj hrdinský maraton ukončit. Rakovina se rozšířila do plic a 28.června 1981 ještě ani ne
23letého Terryho přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí miliónů Kanaďanů. Stal se
národním hrdinou a z jeho "maratonu naděje" vznikla tradice, která velmi rychle pronikla i za
hranice Kanady.
Hlavní principy Běhu Terryho Foxe
1. Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce.
2. Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání věnovány na výzkum
rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe číslo účtu: 274375400287/0100 u Komerční banky, Praha 1.

3. Běh Terryho Foxe má dvojí účel - získat prostředky na výzkum rakoviny a zároveň předat
Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem.
4. Komercionalizace běhu je nepřípustná. Sponzoři nemají mít z podpory běhu žádný komerční
prospěch.
5. Náklady na organizaci běhu musí být kryty z jiných prostředků než je výtěžek běhu.
6. Rodina Terryho Foxe má výhradní právo rozhodovat o užití jeho jména.
7. Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním.
8. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem - chůzí, během, joggingem, na invalidním
vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem, ... - podle vlastních sil
9. Běhu se může zúčastnit každý bez omezení - občané všech věkových kategorií, od seniorů po
novorozence.
10. Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných onemocnění. Zdraví
každého z nás je z velké části především v našich rukou.

Kultura
Festival trampských písní – TRAMPSKÝ MLÝN SKALIČKA
Festival trampských písní – TRAMPSKÝ MLÝN SKALIČKA
16. – 17. 9. 2005
Program :
16. 9. – ve 20 hodin zahájení zapálením Slavnostního festivalového ohně + vystoupení skupin
17. 9. – soutěžní vystoupení skupin (v sokolovně)
Taurus – Zlín, Brzdaři – Olomouc, Býbr – Olomouc, Žůžo Band – H. Králové, Šíny –
Ostrava, Pupkáči – Lipník n. B., Špunt – Přerov. Ozvěna – Brno, Pádlo – Pardubice ,
Cabriolet – frýdek Místek, F.O.K. – Zábřeh
Jako hosté vystoupí : Vrkoč – Vsetín, Goša – Vsetín
Večer po finále Country bál – Gympleři Vsetín, Řešeto – Vsetín

Program Kina Kelč na měsíc září 2005
Vážení filmoví diváci. Po prázdninách Vás opět chceme přivítat v našem kině novými
filmovými tituly. Věříme, že nabídka filmů uspokojí i toho nejnáročnějšího diváka.
Neděle 11. září v 18 hodin
SMÍM PROSIT ?
Úspěšný právník / Richard Gere / hledá v romantickém snímku Petera Chelsona východisko z
plíživé životní krize v tom, že se zapíše do tanečních kurzů. Co se asi stane ? Americký film s
titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 18. září v 18 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Jules Verne by se divil, kdyby viděl svého gentlemana Philese Fogga co by vynálezce
šlapacího letadla a jeho sluhu jako čínského mistra bojových umění s tváří Jackieho Chana.
Jejich putování kolem světa podle toho vypadá. Film Velké Británie v českém znění, vstupné
37 Kč.

Neděle 25. září v 18 hodin
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
O tom, jak se britský dramatik James M. Bariie zamiloval do cizí rodiny a napsal legendární
divadelní hru o Peteru Panovi, vypráví půvabný životopisný snímek režiséra Marca Forstera.
Americký film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
V našem kině v říjnu připravujeme: Království nebeské, Kruh II, Star Wars – epizoda III,
Válka světů
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Sport
Kopaná
Neděle 19.6. 2005
Dorost, Malenovice – Kelč 2 : 1
Muži, Kelč „B“ – Halenkov 2 : 0
Muži, Kelč – Loučka 1 : 1 / 1 : 0 /.Derby utkaní s pořádnou diváckou návštěvou. Jenže ti
diváci, kteří přišli později, neviděli branku Martina Pastrnka. Od samého úvodu se naši hráči
tlačili před hostující branku. Ovšem podařilo se jim vstřelit pouze jedinou branku.Hráli velice
dobře. Chtělo to dát víc branek. Šance k tomu byly. Ve druhém poločase vstřelili hosté z
ojedinělého útoku vyrovnávací branku. Co se dělo pak, to se jen tak nevidí. Rozhodčí dělal co
mohl, aby hosté remizovali. Přehlížel rohové kopy, vymýšlel si fauly a vrcholem bylo
vyloučení Michala Škařupy, i když již v prvním poločase vyloučil hostujícího hráče. Když
jsme již vstřelili branku, neuznal ji. Za remízu tak mohou hosté poděkovat právě jemu.
Pátek 24.6. 2005
Muži,Dolní Bečva „B“ 7 : 2
Neděle 26.6. 2005
Muži, Kelč – Nedašov 2 : 3 / 1 : 1 /. Poslední mistrovské utkání ročníku 2004 – 2005. Hrálo
se na hřišti v Kladerubech, velikost hřiště zpočátku jakoby vadila oběma družstvům. Přesto se
hrálo ve svižném tempu. Bylo jen otázkou, kdo déle vydrží. Brankově jsme začali lépe my.
Byl to Jarek Machač, který hlavou zavěsil. Hosté se však nevzdávali. Po rohovém kopu
vyrovnali, a tak skončil první poločas. Ještě úvod druhého poločasu naši hráči stíhali a byli
lepším mužstvem. To korunovali i druhou brankou.Pěknou střelou do šibenice se trefil David
Pitrun. To bylo z naší strany vše. Hosté přitlačili a naše obrana začala kupit jednu chybu za
druhou. Hosté toho využili ke vstřelení hned dvou branek. Snaha o vyrovnání byla, ale již se
to nepodařilo.
Výbor Tělovýchovné jednoty Kelč děkuje oddílu kopané za vzornou reprezentaci.
Výbor oddílu kopané Kelč děkuje všem hráčům, trenérům a vedoucím mužstev.
Dále si zaslouží pochvalu všichni ti, kteří se starají o vzorný průběh mistrovských utkání.
Poděkování rovněž patří divákům, že si našli cestu na mistrovská utkání a slušně
povzbuzovali. Věříme, že tomu bude i v příštím ročníku.
Miroslav Červek

Rozpis mistrovských utkání podzim 2005
Družstvo Den Datum Začátek

Odjezd Utkání

Muži

Ne 4.9.

16,3

Kelč – FC Velké Karlovice

Muži B

Ne 4.9.

16,3

Ajax Val.Senica – Kelč „B“

Dorost

Ne 4.9.

13,3

Žáci

Ne 4.9.

09,30 st.11,00ml. 7,3

SK Paseky Zlín – Kelč

14

Kelč – FC Tescoma Zlín

Přípravka Ne 4.9.

12

SK Rajnochovice – Kelč

Muži

Ne 11.9. 16,3

Kelč – Sokol Hovězí

Muži B

Ne 11.9. 10

Kelč – Partyzán Prlov

Dorost

So 10.9. 16,3

Kelč – TJ Spartak Mladcová

Žáci

So 10.9. 13,00 st14,45ml.

Kelč – Spartak Hulín

Přípravka So 10.9. 10

8,45

TJ Juřinka – Kelč

Muži

So 17.9. 16

14

FC Semetín – Kelč

Muži B

Ne 18.9. 16

Dorost

Ne 18.9. 13

11

FC Malenovice- Kelč

Žáci

Ne 18.9. 9,3

8,3

TJ Sokol Podlesí – Kelč

TJ Branky – Kelč

Přípravka Ne 18.9. 14

Kelč – TJ. Val. Meziříčí

Muži

Ne 25.9. 16

Kelč – TJ Sokol Choryně

Muži B

Ne 25.9. 10

Kelč – Sokol Poličná B

Dorost

So 24.9. 16

Kelč – TJ Sokol Mysločovice

Žáci

So 24.9. 12,00 st.13,45ml.

Kelč – FC Slušovice

Přípravka Ne 25.9. 9,3

Žáci

St

Přípravka St

8

1.Valašský FC – Kelč

28.9. 10,00 st.11,30ml. 7,3

TJ Štítná – Kelč

28.9. 10

Kelč – FC Vsetín

Různé
Hasiči
Prázdninová činnost kelečských hasičů

Přestože nastaly velké prázdniny, zúčastnili se Mladí hasiči několika závodů.
Začátek prázdnin nám mnoho štěstí nepřinesl. Na závodech v Sazovicích a Prusinovicích,
které byly zařazeny do Středomoravského poháru, byly pokusy našich mladých závodníků
nehodnoceny. V dalších závodech Středomoravského poháru jsme dosáhli těchto výsledků:
Ludslavice:
1. Vítonice 13,62
2. Hostišová 13,99
3. Kelč A 14,10
Pravčice:
1. Brumov 12,78
2. Vítonice 14,19
3. Ludslavice 14,38
5. Kelč A 14,77
7. Kelč B 15,47
(mladší žáci v tomto závodě - 4.místo)
Celkově zaujímáme ve Středomoravském poháru čtvrté místo po vedoucím Brumově
(současní mistři republiky v žákovském požárním sportu), Vítonicích a Pravčicích.
Kromě soutěží Středomoravského poháru jsme se zúčastnili i několika závodů v našem okolí:
Němetice : Kelč A 3.místo
Veselá: Kelč 2.místo (čas 13.60!!!), Kelč B 5.místo
Karolinka : Kelč A 2.místo
Hustopeče: Kelč 2.místo, Kelč B 5.místo
Dne 10.7.2005 se konala na cvičišti v Babicích pohárová soutěž žákovských družstev „O
pohár starosty města Kelče“, kde v kategorii starších žáků zvítězila Kelč A, na druhé místě
skončilo družstvo Kelč B, na třetím místě pak Hostišová. Kategorii mladších žáků vyhráli
mladší žáci z Kelče. Touto cestou bychom rádi poděkovali starostovi města Kelče za podporu
a zakoupení pohárů pro vítěze.

O dalších výsledcích a celkovém umístění ve Středomoravském poháru Vás budeme
informovat příště.
Za vedení Mladých hasičů Mgr.Dagmar Syryčanská

Různé
Myšáci
Letní tábor turistického oddílu Myšáci Kelč

V letošním roce jsme se rozhodli strávit několik dnů v zahraničí. Přihlásili jsme se k části
české delegace na Slovenský sraz turistů a tomíků, konaný ve Slovenském ráji. Lákalo nás
hlavně místo srazu, protože kdo jednou navštívil Slovenský ráj, rád se tam vždycky vrací.
Sraz se konal ve dnech 4. – 10. července, ale náš oddíl, oddíly z Ostravy, Frýdlantu a Bystřice
pod Hostýnem vyrazily už 1. července a první dny jsme tábořili v Bobrovecké dolině u našich
slovenských kamarádů. Roháče jsou totiž dalším místem, kam se budeme určitě vracet. I když
nám první dny počasí moc nepřálo, dá se říct, že jsme toho prožili hodně. Navštívili jsme
Oravský hrad, projeli se lodí po přehradě a hlavně podnikli túru v Roháčích. Jedna skupinka
šla jednodušší, ale krásnou trasu ze Zuberce k Taťliakově chatě a odtud k Roháčským plesům
a k vodopádu. Druhá skupina si vyšlápla přes Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivou, Tri kopy,
Hrubou kopu a Baníkov a zpět až do tábora. Dostali přezdívku kelečští rafani. Kdo trochu
Roháče zná, ví, že byla túra náročná. Ale kluci byli rádi, že to absolvovali. Málokdo se může
chlubit tím, že na jeden zátah prošel tolik vrcholů Roháčů.
Samotný sraz se pak konal v kempu Podliesok v obci Hrabušice. Krásu Slovenského ráje jsme
měli možnost poznat během celého týdne, kdy se nám střídalo sluníčko s deštěm, ale vyloženě
nepříznivý den jsme měli jen ve středu. Využili jsme toho, že slovenská část tomíků byla
ubytována ve škole v Hrabušicích, a uspořádali jsme turnaj v odbíjené, hrálo se ringo, cvičilo
se na nářadí – prostě takové menší sportovní odpoledne. Ostatní dny jsme chodili roklinami,
lezli po stupačkách, po žebříkách, po řetězech, přes potok i potokem, po kládách, prostě jsme
si to užili. Některé túry byly náročnější, např. projít Velký a Malý Sokol a vylézt na 80m
žebřík na jeden zátah, to bylo jen pro zdatné jedince. Nepodnikali jsme jen turistické výlety ve
Slovenském ráji, ale byli jsme se i koupat v nedalekém Vrbově v termální vodě ( po takových
túrách byla voda balzám pro tělo ) a navštívili jsme Spišský hrad.
Vrátili jsme se všichni bez zranění, s novými zážitky a s tím, že se těšíme na sraz v příštím
roce, který se bude konat v Čechách v okolí Českosaského Švýcarska a na Slovensku v okolí
Ľubovni v Pieninách.
Martina Schybolová, vedoucí oddílu

Různé
Charita
charita valašské meziříčí
POBOČKA KELČ
Provozní hodiny: PO: 13:00 – 14:30, ST: 9:30 – 11:00, ČT: 9:30 – 11:00

Iveta Minářová - zdravotní sestra, telefon 776 746 341
Helena Tvrdoňová - pečovatelka, telefon 776 243 674
V měsíci srpnu jsme rozšířili naše služby o dovoz stravy . Jedná se o hotová chlazená jídla:
polévka, hlavní jídlo i s přílohou. Tato jídla se uchovávají v lednici a před podáním se jídlo
pouze ohřeje.Pro ty, kteří by měli zájem o tuto stravu a nemají mikrovlnnou troubu, nabízíme
možnost zapůjčení mikrovlnné trouby, možnost výběru z několika druhů jídel a možnost
výběru i dietních jídel. Nabízíme i dovoz stravy až do domu a lidem, kteří si nemohou jídlo
připravit sami, nabízíme i přípravu, popř. podání jídla. Bližší informace vám podáme na výše
uvedených tel. číslech nebo se můžete dostavit osobně na pobočku v Kelči a dále se můžete
informovat o provozu charity na nástěnce na autobusovém nádraží nebo ve vitrínce v předsíni
kostela.
V měsících květnu a červnu probíhal v Kelči sběr obnošeného šatstva. Sbíralo se pánské,
dámské a dětské ošacení, povlečení záclony, přikrývky, nádobí apod. Převážně pánské a
dámské oblečení bylo odvezeno do centrálního skladu Diakonie Broumov. Vybíraly se
dobrovolné příspěvky, které byly předány a byly použity na odvoz šatstva. Dětské ošacení,
povlečení, záclony, nádobí, apod., byly odvezeny do charitního šatníku ve Val.Meziříčí a
budou také použity v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni ve Val.Meziříčí.
Vám všem, kteří jste přispěli potřebným, ať oblečením nebo finančně, patří velký dík. Chtěla
bych poděkovat paní Volkové a paní Jasné, které sbíraly, třídily a ukládaly šatstvo do krabic.
Také bych chtěla poděkovat Janě Perutkové, která nám pomáhala se zařizováním sběru.
Děkujeme Farnímu úřadu Kelč za uvolnění garáže na farním dvoře, kde se sběr prováděl.
Helena Tvrdoňová

