ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2005

Úvod
Je léto, začaly prázdniny, studenti a děti rekapitulují výsledky své celoroční práce. Pro někoho
jde o radostné účtování, někdo musí řešit problémy. Všichni se ale těší na prázdniny, na dny
volna a odpočinku. Někteří nabírají nové síly do dalšího školního roku, jiní se se školou loučí
a začínají praktický život.
Pro nás starší je léto časem dovolených, rekreací, ale také signálem, že už zase uběhlo půl
roku a zase jsem zestárli.
Děti se chystají na tábory, na prázdniny u dědečka a babičky. Ale ne všichni mají tyto
možnosti. Pro tyto děti je třeba najít náplň volného času tak, aby bylo sníženo riziko dětských
úrazů. Věřím, že mládežnické a sportovní organizace, jako turistické oddíly, Junák,
tělovýchova nabídne dětem možnost vyplnit svůj volný čas , aby rodiče mohli mít o své děti
méně starostí.
Chtěl bych všem, jak dětem, mládeži i dospělým popřát pěkné a slunečné léto, plné krásných
zážitků z dovolené, výletů i z pobytu doma a těm, kteří budou chodit i v tyto pěkné dny do
práce, přeji, aby i oni si našli aspoň trochu času na krásné letní zážitky.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

V květnu 2005 zemřela paní Františka Jiříčková z Kelče, nejstarší občan naší obce. V příštím
roce by se dožila neuvěřitelných 100 let. Těšili jsme se, že budeme mít tu čest jí osobně
popřát, ale osud tomu nechtěl. O to víc nás mrzí, že při tisku místního Zpravodaje č.6 došlo
právě u oznámení o úmrtí paní Františky Jiříčkové k uvedení chybného křestního jména.
Tímto se všem příbuzným a známým za svou chybu omlouváme.
Redakční rada Zpravodaje

Městký úřad informuje
SOBOTA 10. 9. 2005 - BĚH TERRYHO FOXE
+ sportovní odpoledne pro všechny
PREZENTACE : od 13,30 hod.
START : 14:00 hod. u radnice
CÍL : v parku
Podrobnější informace budou podány městským rozhlasem.

Usnesení z 37.zasedání Rady města Kelče dne 06. 06. 2005



Rada provedla vyhodnocení žádostí o místo ekonom-účetní podle stanovených kritérií a
předává je stanovené komisi k dalšímu jednání.
Rada bere na vědomí zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ZŠ
Kelč ze dne 17.05.2005.









Rada schvaluje provedení opravy hasičské stříkačky PS – 12 pro SDH Komárovice podle
dohodnutého rozsahu.
Rada schvaluje provedení vysprávek místních komunikací k Valše a u Loany podle nabídky
SÚS Valašska s.r.o. , Valašské Meziříčí.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 500,-Kč Společnosti přátel národů východu ,
okresní koordinační rada Vsetín na uspořádání třítýdenního ozdravného pobytu v Beskydech
pro 90 dětí volyňských Čechů.
Rada bere na vědomí stanovisko , připomínky a námitky k návrhu změny č.3 územního plánu
sídelního útvaru Kelč od manželů Jiříčkových , Kelč čp.536.
Rada bere na vědomí žádost pana Vl.Vaníčka st., Kelč – Lhota čp.24 o řešení umístění staveb
a přípojek k sousednímu rodinnému domku a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada schvaluje finanční pomoc pro TJ Kelč na opakovanou úpravu fotbalového hřiště u KD v
Kelči. Dalším jednáním pověřuje starostu.

Pracoviště státní sociální podpory
Pozor změna !!!
Červenec 2005
Středa 13.7.2005 8 – 16 hodin
Středa 20.7.2005 8 – 16 hodin
Středa 27.7.2005 8 – 16 hodin
Srpen 2005
Středa 03.8.2005 8 – 16 hodin
Středa 24.8.2005 8 – 16 hodin
Září 2005
Středa 07.9.2005 8 – 16 hodin
Středa 21.9.2005 8 – 16 hodin
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí v úřední dny :
Pondělí, středa 8 – 17 hodin
Úterý, čtvrtek,pátek 8 – 13 hodin

Historie
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

Opsal jsem listinu o faře kelecké a o povinnostech osadníkův k tamnímu faráři, by zde byla
uveřejněna. Žel Bohu, zachoval se nám v knížecím arcibiskupském archivě kroměřížském
pouze nedosti správný opis neumělého překladu listiny z latinského originálu (kopiář Q,
listina 7), takže na nejednom místě zvláště v úvodě nebylo lze ani dopátrati se pravého znění.
Důležitá jest z nejedné stránky. Také opravuje v mnohé věci Dra. Řehoře Volného, který ve
své církevní topografii Ol. III. 236 podává obšírnější její obsah.
Město Kelč se nazývá m ě s t e č k e m ještě v sedmnáctém, ba ještě i v devatenáctém věku,
naopak biskup Stanislav Pavlovský je jmenuje m ě s t e m vždycky.
Naše listina svědčí zřejmě , že osadu keleckou vysadil za městečko biskup olomoucký Petr,
míním, že zde rozuměti třeba biskupa toho jména III. Příjmením Jelito (1380-1387). Přepis
sice listiny biskupa Bruna v pergamenovém kopiáři kroměřížského archivu fol. M. VI., jejíž
datum o Veliké noci (13. dubna) 1270, kteroužto pojišťuje se Kateřině, pozůstalé vdově po
rytíři Albertovi, a jejím dědicům manství Komárovice s mlýnem, „nová ves“ Bránky s
mlýnem, Babice atd., konečně pak Tučapy, Pacetluky a dva mlýny c i r c a c i v i t a t e m K e
l c z , zdá se svědčiti, že již za Bruna byla Kelč městem. Ale jiný přepis , z něhož otisk v
moravském diplomatáři způsoben, čte jenom c i r c a G e l c z . Originály Brunovy píšou
jméno nynějšího města vždycky a výhradně G e l c z anebo G h e l z . K tomu máme sice
příklady v našich dějinách, kde město kleslo na pouhou ves, ale není po mém zdání případu ,
kde by město (civitas) stalo se pouhým městečkem (oppidum) a které by zase dosáhlo dřívější
hodnosti.
Nelze mysliti, že by Kelč byla městem již za biskupa Bruna a že by výsada taková byla
zapomenuta asi ve stu letech, takže biskup Pavel III., vzhédaje na důležitost místa, byl se cítit
povinným povýšiti je na městečko.
Listina, pravil jsem, důležita jest z příčin mnohých. Jest zajímavá v o h l e d u j a z y k o v é m
, d i a l e k t o l o g i c k é m, neboť zdá se mi, poskytuje nejstarší doklad nářečí hanáckého.
Pro starý místopis máme zde celou řadu osad zaniklých , jiné „horní“jsou tu jenom
poznačeny. Jedné ještě podrobnosti dotknu se na místě svém.
L i s t i n a n a š e n e n í b e z z a j í m a v o s t í a n i p r o d ě j i n y na š í v l a s t i . Mámeť
právě z té doby velmi málo památek zachovaných. Zde se nám vypravuje , že markrabě
Prokop městečko šacoval (uložil mu daň) a vypálil je a že kacíři ( asi Táboři) vším úsilím jeho
dobývali. Jeden z nich jménem Jindřich , z Čech rodem, uvázal se v nedaleký biskupský hrad
Šaumburk, odkudž znepokojoval a rozháněl lidi a podmaniv si v nezbedné zlosti lidi kostelní
odcizil role, louky, lesy.
Listinanašesloužínámdůkazem,žeinaMoravěbylazastarodávn
a o b r o č í v ý n o s n á a b o h a t á , z t é příčiny farářovali v Kelči obyčejně kanovníci
praeláti kostela olomouckého. Na zvelebu služeb božích chovalo se zde devět až i deset
kaplanův, z nichž jeden zastával úřad školního mistra . Ale zatím ubylo výnosu fary kelecké
nad míru, takže se bylo spokojiti s jediným knězem, zástupcem farářovým (kommendatorem).
Ondřej totiž, kanovník, s přivolením olomoucké kapitoly vzdal faru keleckou knězi Prokopovi
z Vídně, který již od roku 1422 posluhoval svátostmi , však tajně.
Nauka Jana Wicliffa, že „contra scripturam est, guod viri ecclesiastici habeant possessiones“,
hlásaná M. Janem Husem, ujala se brzo. Nedivno tedy, že se zboží biskupského, klášterního a
farského ujímali páni, zemané i lidi prostí. „Než ne tolik zármutku způsobilo bojování o
statky duchovní, jako protivenství, jež se dělo v Čechách i na Moravě od roku 1415 skrze
nepravého člověka Jana Husa“ , zabíjení lidu křesťanského a zvláště pronásledování kněží,
oloupení oltářův. Obroční polnosti si rozebrali páni, dávek povinných a desátkův neodváděli
lidé, což divu, že kněží se rozešli nemajíce výživy. Naše listina svědčí, že (tuším jenom na
Moravě), „ množství kněží, možův výborných, pastýřův hodných počtem okolo čtyr set a
sedmdesáti“ opustilo svoje praebendy farní a jiné.
Katolickým kollatorům bylo se starati, aby alespoň jejich fary nedošly zkázy úplné. Proto na

žádost kommendatora keleckého, kněze Prokopa, dostavují se Pavel z Prahy, kanovník
pražský i olomoucký, zároveň vikář v duchovních věcech a official dvora biskupství
Olomouckého, s jinými staršími kanovníky Pavlem z Kroměříže, Vavřincem z Hranic a M.
Ješkem z Dubčan, poslanými kapitulou přesně zjistit a sepsat všeho, co náleží k faře kelecké a
ohlédnout škody jí způsobené, a pokud lze, zamezit jich na dále.
Shromáždivše pak mnoho lidu vyvolili padesát mužův starších, poctivých, přibrali k nim
některé zeman, měšťany a starší z obcí. Někteří pak z nich přísahou se zavázavše zaplakali
nad takovou zkázou a rouháním se svátostem a vypovídali :
K faře kelecké náležely tyto osady : městečko Kelč s předměstím a sedmi dvory (některé z
nich byly manské), Těšice s dvěma dvory, Malhotice s dvorem (páni dědinu odrhovali k faře
všechovské), Ústí, Skalice (nyní Skalička) se dvorem, Kamenec se dvorem (nyní pouhý dvůr),
Zámrsky s půl dvorem, Němetice s půl dvorem, Kladeruby s třemi dvory (manskými),
Milotice, Komárovice s fojtstvím, Choryně se dvorem s obou stran Bečviných, Choryňka ,
jináč Lhota Jarcová, Bránky s dvorem, Hořecko, ves kostelní, Pánkov, bývalá ves kostelní,
jejíž hory tehda již příslušely k Podolí, dále Stanišov, Kunovice s dvorem, Švamberk ves
(správně Šaumburk ves) tehda již Lhotou Hradní zvaná, nyní Lhota Podhradní, Bílá ves nebo
Bílá Lhota blíž městečka Kelče, Babice bez dvora, z Všechovic šest lánů s dvorem. Mimo to
příslušely k faře nejmenované zde „ vsi horní“ tehdy zničené věrojatno ohněm, o kterých se
nevědělo , budou-li vystavěny zase.
Udávají se zevrubně desátky. Sedláci ze vsi dávali z každé čtvrti padesát snopův ovsa, ze
dvorů slušících ku Kelči dáván byl každý dvanáctý snop. Biskupští i manští oráči z městečka
odváděli z lánu tři měřice rži a tři měřice ovsa. Vychází faráři celkem z Kelče 56 měřic
obojího obilí mláceného od sedlákův (mimo dvory), též 74 kuřat. Sedláci, kteří drželi krčmy i
pole, dávali vasaturu (jakousi dávku z piva) i desátek a kuřata o svatých Petře a Pavle, a to z
lánu čtvero, z pololánu dvé kuřat , ze čtvrti jedno. Ze zahrad, kdož měli krávu, dávali po
jednom sýru. Vasaturu odváděli všichni krčmáři z městečka i z předměstí, biskupští i manští,
školnímu mistrovi (tehdy byl jím kněz), který ji odváděl faráři, záležela pak v předním pivě
dobrém, z přespolního piva dávali z bečky po groši. Z bečky vína přivezeného náležel kostelu
máz. Farář měl vinici svou vlastní, kterou mu odnímali sousedé.
Pokračování příště.
Milada Davidová

Kultura
Kulturní komise Rady města Kelč
ve spolupráci s Odborovým svazem Laona Kelč pořádá
v sobotu 3. září 2005 zájezd do Nízkého Jeseníku
Program :
· Prohlídka hradu Sovinec
· Procházka k Rešovským vodopádům
· + překvapení
Cena : předběžně 100 Kč děti do 12 let a 250 Kč ostatní.( doprava+vstupné)
Přihlášky a zálohu 100 Kč přijímá :
Ladislava Bijová - Loana Kelč a Martina Schybolová – MěÚ Kelč

V neděli 19. června 2005 vystoupil v Kelči na náměstí
dechový soubor Malá a Velká Veselička ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary. Hodinový
koncert příjemně zakončil krásné nedělní odpoledne.
( MěÚ Kelč děkuje firmě Petr Vavřík, Mlýn Kelč s.r.o. za finanční příspěvek na občerstvení
pro účinkující.)

Kopaná
Sobota 21.5.2005
Mladší žáci, Kroměříž – Kelč 2 : 0
Starší žáci, Kroměříž – Kelč 5 : 0
Dorost, Mysločovice – Kelč 2 : 4
Neděle 22.5.2005
Mladší přípravka, Kelč – 1. FC Valašský 2 : 6
Starší přípravka, Kelč – 1. FC Valašský 8 : 1
Muži, Kelč „B“ – Hrachovec „B“ 5 : 1
Muži, Kelč – 1. FC Valašský „B“ 4 : 2 / 0 : 2 / Začátek utkání byl pro naše hráče pohromou.
Dali si vlastní branku a na druhé se podílela obrana s brankářem. To řada diváků nevydržela a
odešla. To, jaký fotbal předváděli naši hráči, lze jen těžko přirovnat k nějaké soutěži.
Hostující hráči potřebovali body k záchraně soutěži. Byli lepším družstvem. Do druhého
poločasu jakoby nastoupila jiná družstva. To se děly věci. Po nedorozumění brankáře hostí s
obráncem vstřelil branku Vašek Škařupa. Pak přišly chvíle Ondry Schwarze. Vstřelil dvě
branky. Jednu z pokutového kopu. Kanonádu završil David Pitrun.
Dohrávky
Muži, Lhotka n. B. – Kelč „B“ 0 : 0
Dorost, Kelč – Hulín 5 : 2
Sobota 28.5.2005
Dorost, Kelč – Podlesí 1 : 1
Muži, Choryně „B“ – Kelč „B“ 2 : 2
Neděle 29.5.2005
Žáci měli volno
Muži, Střítež – Kelč 0 : 6 / 0 : 4 / Naši hráči si udělali na soupeřově hřišti střelnici.
Soupeřova obrana jakoby ani nebyla. A tak si naši hráči s chutí zastříleli. Rekordmanem v
počtu branek byl Tomáš Kocián, autor čtyř branek. Po jedné vstřelili Ondra Schwarz a David
Pitrun.
Sobota 4.6.2005
Dorost, Vlachovice – Kelč 2 : 3
Neděle 5.6.2005
Mladší žáci, Štítná n. Vláří – Kelč 4 : 0
Starší žáci, Štítná n. Vláří – Kelč 5 : 1

Muži, Kelč „B“ – Bynina 0 : 2
Muži, Kelč – Lidečko 5 : 0 / 4 : 0 / Soupeř, se kterým se vždy špatně hraje. Tentokrát byl
neškodný. Naši hráči podali v prvním poločase parádní výkon, což potvrzuje i skóre. To
otevřel David Pitrun. Poté vstřelil dvě branky Jarek Machač. Účet prvního poločasu ukončil
opět David Pitrun.
Je třeba říct, že brankář hostí byl v prvním poločase děravý jako řešeto. S každou střelou měl
potíže, to však nesnižuje výkon našeho družstva. Do druhého poločasu poslali hosté do brány
druhého brankáře. Ten zlikvidoval několik našich slibných šancí. Překonal ho pouze Jarek
Machač.
Sobota 11.6.2005
Mladší žáci, Kelč – Holešov 0 : 0
Starší žáci, Kelč – Holešov 0 : 3
Dorost, Kelč – Kostelec 7 : 0
Neděle 12.6.2005
Muži, Horní Lideč – Kelč 0 : 3 / 0 : 0 / Velmi špatné počasí -pršelo. To poznamenalo i hru
obou mužstev. Byli to přece jen domácí, kteří se v úvodu dostávali do šancí. Avšak
neproměnili. To jako by poznamenalo jejich výkon. Byli lepším družstvem. Jen v prvním
poločase si vytvořili několik brankových příležitostí. Naši hráči, i přes aktivitu domácích,
nehráli špatně. Vystřelit na bránu domácích se jim však vůbec nepodařilo. Druhý poločas byl
ještě lepší, a to i brankově. První branku si za svůj výkon zasloužil Tomáš Kocián. Druhý
zásah si zasloužil Vašek Škařupa. Konečnou podobu výsledku utkání pak udělal Martin
Hegar. Sílu mužstva tedˇ prověří domácí utkání s Loučkou a Nedašovem.
Miroslav Červek

Kelečští hasiči zahájili svou sezónu
S příchodem jara jsme zahájili opět svou hasičskou sezónu. Je ale nutno podotknout, že ani
přes zimní měsíce jsme nezaháleli a pravidelně každý týden jsme trénovali ve školní
tělocvičně florbal.
Od března začaly naše pravidelné tréninky jednotlivých disciplín. V letošním roce se nám
podařilo vytvořit celkem 3 dětské týmy. Dva starší, přičemž jeden tvoří již loňští závodníci, a
druhý je složen z nováčků. Dále pak máme i družstvo mladších žáčků.
Absolvovali jsme již několik závodů. Dne 1. května jsme jeli s dětmi až do dalekých
Záhorovic (okres UH), kde jsme vinou časomíry nakonec skončili čtvrtí, další týden jsme se
zúčastnili nočních závodů v Ludslavicích, kde jsme ve velké konkurenci obsadili páté místo.
Dne 7. května se konalo okrskové kolo na Dolní Bečvě. Zde jsme obsadili místo třetí a
postoupili do okresního kola. Avšak po loňských nemilých zkušenostech jsme účast odmítli.
Naší hlavní motivací pro tento rok je umístění na předních postech ve Středomoravském
poháru žákovských družstev, kde je velmi silná konkurence. Prozatím jsme se zúčastnili
závodů, kde jsme dosáhli takovýchto výsledků:
Komárno
1.Pravčice 13,79
2. Vítonice 14,55
3. Míškovice 14,80
4. Kelč 15,02

Racková
1. Míškovice 13,45
2. Tečovice 13,94
3. Brumov 13,95
8. Kelč B 15,90
9. Kelč A 16,19
Vítonice
1. Brumov 13,16
2. Kelč 14,42
3. Vítonice 14,98
Rychlov
1. Vítonice 13,21
2. Pravčice 13,53
3. Brumov 13,54
4. Kelč 14,27
V průběžném pořadí se nacházíme ve Středomoravském poháru na třetím místě se ztrátou pěti
bodů na první družstvo (Pravčice). S dosavadními výsledky jsme zatím spokojeni a věříme, že
se nám podaří zúročit pečlivou přípravu. O dalších výsledcích Vás budeme průběžně
informovat.
Za vedení Mladých hasičů Mgr. Dagmar Syryčanská

SDH Kelč si Vás dovoluje pozvat na žákovskou pohárovou soutěž „O pohár starosty
města“, která se bude konat dne 10.7.2005 ve 12:00 na cvičišti v Babicích. Bohaté
občerstvení zajištěno. Přijďte podpořit naše mladé závodníky.

Základní škola informuje
(Poznámka: některé z akcí jsou naplánovány až na 2. polovinu měsíce, proto v době uzávěrky
Zpravodaje nemáme jejich hodnocení a výsledek. Budeme o nich informovat následující
měsíc).




Okresní turnaj Mc Donald´s Cup 2004/2005
25. května se opět na hřišti TJ Kelč konal turnaj v minikopané s názvem Mc Donaldś Cup
2004/2005. Do okresního kola se sjelo celkem 9 družstev, pět v kategorii starších (4. – 5.
třída) a čtyři v kategorii mladších žáků (1 – 3. třída).
V obou skupinách se naši hráči umístili na 3. místě.
Do krajského kola postupují družstva ze ZŠ 5. května z Rožnova pod Radhoštěm a ze ŽŠ
Trávníky ze Vsetína.
Našim fotbalistům děkujeme za dobré sportovní výkony a reprezentaci a vyučujícím Mgr.
Rostislavu Nepustilovi a Mgr. Pavlu Faltýnkovi za organizaci a zdárný průběh turnaje.
Okresní kolo Pythagoriády
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o účasti našeho žáka Petra Pavelky
ze 6.B v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. Petr byl v této soutěži velmi
úspěšný, protože dosáhl nejvyššího počtu bodů a ve své kategorii zvítězil.









Za sebou zanechal soutěžící z velkých městských škol z Valašského Meziříčí nebo Rožnova.
K úspěchu mu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. Poděkování patří také
Mgr. Renatě Ryškové, která Petra na soutěž připravila a doprovázela.
Exkurze do ZOO Lešná
17. května se obě sedmé třídy vypravily do ZOO Lešná na odbornou přírodovědnou exkurzi.
Tematicky byla zaměřena na faunu Jižní Ameriky a speciálně na ptactvo této oblasti. Žáci
vyslechli množství informací k tématu, prohlédli si celý areál ZOO a druhý den, už ovšem ve
škole, zpracovávali získané informace do pracovních listů.
Akci pro žáky připravily Mgr. Alena Poláchová a Ing. Michaela Davidová.
Památník Terezín – vzdělávací seminář
Ve dnech 23. a 24. května se 43 žáků z obou devátých tříd zúčastnilo dvoudenního
pracovního a poznávacího semináře v Terezíně. Akci připravila společnost Terezínská
iniciativa, která si již několik let klade za cíl seznamovat žáky a studenty s dějinami holocaustu
obecně a dále pak s událostmi 2. světové války ve městě Terezín, které se stalo na dobu 5 let
městem Židů.
Program byl vzhledem k délce semináře opravdu nabitý, ale zase tak zajímavý, že nikomu
nevadilo, že se téměř „nezastavil“. Žáci absolvovali několik přednášek, dále prohlídku
bývalého ghetta, expozice Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, pevnostních prostor,
krematoria a Židovského hřbitova, navštívili také Malou pevnost s bývalou věznicí gestapa,
vše v doprovodu fundovaných průvodců. Zapojili se i do samostatné práce, neboť rozděleni
do skupin zpracovávali vybrané téma (studium dokumentačních materiálů, výtvarná a
dramatická činnost) a s výsledky studia pak vystoupily jednotlivé skupiny před ostatní a
prezentovaly práci. Nechybělo ani setkání s pamětníkem, člověkem, který jako malý chlapec
žil v ghettu.
V závěrečném zhodnocení lektory Památníků Terezín nikdo na adresu našich žáků nešetřil
chválou, všichni byli nadšeni chováním a vystupováním našich žáků a také jejich znalostmi,
které si s sebou již přivezli.
Akce se i u žáků setkala s velkým ohlasem, a proto bychom rádi i v dalších letech tento
seminář zopakovali. Bohužel zájem ze stran škol je tak velký, že další volný termín pro nás
bude až v květnu 2007.
Seminář zajistily PhDr. Pavla Čučková a Mgr. Dagmar Syryčanská.
Poznámka: Terezínská iniciativa hradí kolektivům žáků , kteří se účastní tohoto semináře,
dopravné z místa určení do Terezína a zpět a dále vstupy do Muzea ghetta a Malé pevnosti.
Jarmark chemie, fyziky a matematiky
27. května se žáci 8. tříd vydali do Olomouce a tam se zúčastnili neobvyklé akce, tzv.
Jarmarku chemie, fyziky a matematiky. Žáky ne příliš oblíbené předměty tu byly
představovány trochu jinak, a to zábavnou formou. Účastníci nebyli jen pasívními
pozorovateli, ale sami si mohli řadu pokusů vyzkoušet. Stanovovali např. tvrdost vody, měřili
UV filtr v brýlích, soutěžili, řešili kvízy a hlavolamy. Děti strávily v Olomouci zábavné i poučné
dopoledne.
Soutěž ve sběru tetrapacku
V pondělí 30. května byla ukončena čtyřměsíční soutěž ve sběru tetrapackových obalů,
kterou vyhlásil starosta Kelče a sám si vzal nad touto soutěží patronát. Ti žáci, kteří se do
soutěže zapojili, nosili vždy v pondělí a čtvrtek zmíněné obaly do školy, pan školník a služba z
řad žáků vedla přesnou evidenci o počtu odevzdaných kusů na jednotlivce i třídu, takže po
ukončení soutěže jsme měli přesná čísla. Ta jsou následující: do akce se zapojilo 12 tříd a z
nich 34 sběračů. Ti dokázali za zmíněné období nasbírat 17 881 ks obalů. Nejúspěšnějším
sběračem se stal Petr Minář ze 7.A, druhá se umístila Veronika Holášová ze 2.B a jako třetí
skončil Petr Gavenda ze 7.B.
Pořadí tříd bylo následující: 1. místo – 7.A, 2. místo – 3. třída, 3. místo – 7.B.
Děkujeme panu starostovi za to, že inicioval vznik této soutěže a po celou dobu trvání ji









podporoval a poskytl zároveň hodnotné ceny pro vítěze a samozřejmě děkujeme všem, kteří
se do sběru těchto obalových materiálů zapojili.
Olympiáda v anglickém jazyce
Své znalosti anglického jazyka si mohli prověřit žáci 9. tříd v soutěži, kterou pro ně připravila
na konec května Mgr. Květoslava Václavíková. Soutěžní test vypracovalo celkem 20 žáků a k
nejlepším patří Martina Vaníčková jako nejúspěšnější řešitelka, na 2. místě skončil Libor
Nenutil a 3. místo obsadila Gabriela Večeřová. Všichni žáci jsou z 9.A. Přejeme si, aby se jim
stejně dobře dařilo i po odchodu ze základní školy.
Mgr. K. Václavíkové děkujeme za přípravu a organizaci soutěže.
Den dětí
Pátek 3. června jsme věnovali dětem k jejich svátku. Neučilo se a děti strávily celé dopoledne
na místním hřišti. Tam za nimi přijeli příslušníci Policie ČR (psovodi se psy a členové dopravní
policie s radiovozem) a seznamovali je se svou prací. Děti viděly ukázky práce se psy, jejich
výcvik a simulované zásahy, prohlížely si různé druhy zbraní, viděly jejich rozebírání a skládání
a mohly také „prošmejdit“ radiový vůz dopravní policie. Pro mnohé to bylo asi poprvé, kdy
mohli z tak bezprostřední blízkosti sledovat práci členů Policie, a určitě to bylo zajímavé a
poučné.
Děkujeme Mgr. K. Václavíkové za přípravu a organizaci této akce.
Poslední divadelní představení
7.6. jely děti 1. stupně na poslední divadelní představení do Městského divadla ve Zlíně,
tentokrát na pohádku Budulínek. Na představení je doprovázela Mgr. Zdeňka Havranová a
Mgr. Petra Pařízková.
Představení se opět setkalo u dětí s ohlasem, takže doufáme, že i v příštím školním roce se
najdou zájemci, pro které budeme moci tyto zájezdy organizovat.
Výuka na dopravním hřišti
V pondělí 13. června absolvovaly děti 4.A spolu s Mgr. Rostislavem Nepustilem dvouhodinový
blok výuky na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Děti coby cyklisté řešily dopravní
situace, ale psaly také písemný test ze znalostí a povinností účastníka silničního provozu.
Doplnily si tak potřebné znalosti z dopravní výchovy.

Poděkování
Žáci a třídní učitelé 9. tříd děkují panu Petru Vavříkovi a SDH Kelč - panu Jaroslavu Stašovi,
za pomoc při převozu žáků a jejich zavazadel z Vičanova pod Tesákem, kde žáci spolu s
učiteli trávili tři dny na svém posledním školním výletě.
Vedení Základní školy Kelč a všichni pedagogičtí a správní zaměstnanci děkují Městskému
úřadu v Kelči, Městskému úřadu ve Valašském Meziříčí, odbor školství, okolním obecním
úřadům, firmám, institucím a také soukromým osobám za spolupráci a za dobré pracovní
vztahy a podmínky při řešení každodenních situací a záležitostí v uplynulém školní roce
2004/2005.
S nadcházejícím létem přejeme všem hodně slunce, tepla a letní pohody.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Různé

OHLÉDNUTÍ ZA IX. KVĚTINOVÝM DNEM V KELČI
Ve středu 11.5.2005 proběhla v našem městě,již po čtvrté, celostátní sbírka Ligy proti
rakovině nazvaná KVĚTINOVÝ DEN.
Symbolem této sbírky je květ měsíčku lékařského, letos se stužkou světlezelené barvy.
Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově nemocných a podporu onkologických
výzkumných projektů.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v tento den vybráno
11615,50 Kč (v roce 2004: 10.134,- kč).
Děkujeme všem, kteří přispěli.
skautky a Hanka Stromšíková

Jak v Kelči v parku zmokly pohádky:
Na neděli 5.6. byl v kelečském parku připraven Pohádkový les k oslavě Dne dětí.
Den se ráno vyloupl jako z pohádky, sluníčko krásně svítilo a zdálo se, že i ono chce popřát
dětem k jejich svátku. Tato idylka však trvala pouze do 12.15. kdy se zvedl silný vítr. Kdoví
odkud přihnal dešťové mraky a spustil se prudký liják…
Pořadatelé - Občanské sdružení Anděl, kulturní komise MěÚ Kelč a několik místních skautů
se za vytrvalého deště sešli v parku ve 12,30 a s velkým optimismem čekali, že pršet přestane.
Jejich důvěra nebyla zklamána a ve 13,00 bylo opravdu po dešti. Sluníčko se opět rozsvítilo
naplno a začalo zalívat park svými hřejivými paprsky, jako by žádný déšť nebyl.
A nyní nastal cvrkot! Klienti stacionáře, ale i naprosto vážení občané našeho města, několik
nadějných skautských činovníků a starších členů oddílu se svými přáteli, se začali měnit na
půvabné pohádkové bytosti, aby zaujali správné místo v parku a mohli čekat na děti, které
půjdou hledat ztracené pohádky. Děti dostaly na startu cestovní průkaz, kde měly zaznamenán
výchozí čas a průběh putování a vyrazily na trať:
U zarostlé tůňky vítaly děti naprosto nepřekonatelné vodnice. Taky Harry Potter s Hermionou
se moc líbili. Další překvapení zažily u Perníkové chaloupky, kde je čekala nejenom Ježibaba,
ale i Ježidědek s Jeníčkem a Mařenkou. V lese Řáholci potkaly Manku s Rumcajsem, který
prověřoval, jak umí střílet. Čarodějnice jim pomohly uvařit polívku a možná prozradily i něco
z čarodějné kuchyně. Pak zažily další překvapení – před nimi se ukláněl Motýl Emanuel s
Makovou panenkou. Kousek dál se pod keřem krčili tři trpaslíčci, u kterých splnit úkol, stálo
notnou dávku odvahy. Sotva se děti vzpamatovaly, přepadla je pravá pirátská loď s
krvežíznivými piráty. A na konci svého putování se seznámily s lesními strašidly a s
bludičkou a pohoupaly se na laně.
Dětem se putování Pohádkovým lesem moc líbilo. Po kontrole cestovního průkazu dostaly
odměnu: fruko, oplatek a párek v rohlíku.
Ale tím odpolední zábava ještě neskončila. Na hřišti se konala diskotéka a bylo připravené
bohaté občerstvení .
Jenom velká škoda, že v závěru dne se na nás sluníčko začalo zase mračit a začalo pršet. Kdo
však vydržel, zažil jev velmi neobvyklý v našich zeměpisných šířkách. Hromadný úprk
zmoklých pohádkových bytostí z parku!!!
odpoledne by se však nepodařilo bez ochotné pomoci, všech těch, kteří pomohli – členů
kulturní komise, skautů, rodičů klientů, ale i sponzorů, kteří pomohli materiálně. Za každou
tuto pomoc klienti stacionáře i kelečské děti děkují.

Anna Hlavicová

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Josef Havlík Kelč
Petr Tichánek Kelč
Lydie Vlčková Kelč
Karel Novosad Němetice
65 let
Jan Valaška Lhota
Zdeněk Volek Lhota
Anna Poláková Kelč
70 let
Ludmila Kunovská Kelč
Helena Nová Kelč
Stanislav Grec Kelč
75 let
Anna Srkalová Kelč
Eliška Pajdlová Kelč
80 let
František Jiříček Kelč
Emílie Slimáčková Kelč
81 let
Marie Pastrnková Kelč
82 let
Zdeněk Pajdla Kelč
Marie Kubíková Kelč
84 let
Anna Libosvárová Kelč
Anna Vozáková Němetice
Marie Hýžová Komárovice
Zdenka Krasňáková Němetice
85 let
Milada Vozáková Němetice
Marie Bělocká Kelč
92 let
Alois Jiříček Kelč

Narození
Adam a Natálie Škařupovi Němetice
Nela Nováková Kelč
Jakub Pavlištík Komárovice
Tereza Richterová Kelč
Roman Večeřa Kelč
Tadeáš Hlavica Kelč
Sňatky
MUDr. Pavel Konečný * Mgr. Karin Vaňousová
Radovan Kubeša * Jana Voldánová
Úmrtí
Hildegarda Perutková 77 let Kelč
Ludmila Jiříčková 73 let Kelč

