ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

12/2004

Úvod
Nedávno nám příroda dala najevo, že vládu přebírá zima. Napadl první sníh, zamrzly kaluže a
příroda se ukládá ke spánku. Všichni jsme si připomněli, že nastává poslední období roku,
tudíž i Vánoce.
Děti se těší nejprve na dárky od Mikuláše, potom na stromeček a dárky od Ježíška.
My dospělí si uvědomujme, že Vánoce jsou především svátky klidu a míru.Je to období, kdy
se zapomínají staré spory a vády, rodiny a přátelé se navštěvují a přejí si hodně úspěchů do
nového roku.
Proto dovolte i mně, abych popřál všem občanům města Kelče hodně spokojenosti, pěknou
rodinnou pohodu a v novém roce hodně úspěchů. K životu však není třeba jen úspěch. Proto
přeji všem také zdraví, pohodu a pěkné rodinné zázemí, pohodové vztahy se sousedy, na
pracovišti a jinde ve všedním životě.
Ing. Stanislav Pitrun,
starosta

Usnesení z 30.zasedání Rady města Kelče dne 18.10.2004
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Rada posoudila žádost Speciálního pedagogického centra pro vady řeči o financování
logopedické péče dětí z obecních prostředků a pověřila starostu jednat s Krajským úřadem ve
Zlíně o vyjasnění problému.
Rada schvaluje zakoupení 1 soupravy cvičných hadic pro SDH Komárovice.
Rada schvaluje úhradu nákladů na dopravu pro děti na muzikál na ledě „Mrazík“ dne
06.11.2004 ve Zlíně. Zájezd organizuje kulturní komise rady.
Rada na základě žádosti Krajského úřadu Zlínského kraje vydává souhlas k pověření Základní
školy Kelč organizací krajských a okresních soutěží a přehlídek ve školním roce 2004/2005.
Rada bere na vědomí požadavek SDH Kelč o řešení havarijního stavu garážových vrat v
hasičské zbrojnici v Kelči. Požadavek bude uplatněn při přípravě rozpočtu na rok 2005.
Rada vyhlašuje záměr převodu obecních nemovitostí , a to části pozemků PK parc.č. 318 a
314/1 v k.ú. Kelč – Staré město o celkové výměře 5 000 m2.
Rada vyhlašuje záměr směny obecních nemovitostí , a to pozemků PK parc.č. 1060 , 1062 a
1063 v k.ú. Kelč – Staré město.
Rada zamítá žádost oddílu kopané TJ Kelč o povolení Štěpánské diskotéky dne 26.12.2004.
Rada mění a doplňuje své usnesení č. 324/29 takto :
Rada bere na vědomí informaci místostarosty Ing.Karla Davida o postupu prací p.Vladimíra
Rolince na vydání publikace „Prehistorie města Kelče“. K překlenutí názorových rozdílů doplní
V.Rolinc tuto publikaci o srovnávací studii ke 4.části „Dějin“ nazvané „Vznik a vývoj Kelče do
roku 1511“ zpracovatel Mgr.David Papajík .
Rada schvaluje smlouvy o dílo č. 0603052127 s firmou SWIETELSKY- stavební s.r.o.,Valašské
Meziříčí na akce Rekonstrukce MK Kelč a Oprava MK Záhumení v Kelči.

Usnesení z 31.zasedání Rady města Kelče dne 15.11.2004
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Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč 30.09.2004 a pověřuje starostu ,
místostarostu a finanční výbor připravit návrh úpravy rozpočtu pro jednání zastupitelstva.
Rada bere na vědomí žádost Zemědělské vodohospodářské správy Brno o odprodej částí
pozemku parc.č. 918/1 – vodní tok v k.ú. Komárovice zastavěného stavbou suchého poldru a
vyhlašuje záměr převodu tohoto pozemku.
Rada bere na vědomí žádost Sportovních rybníků s.r.o. Mohelnice o odkoupení obecních
pozemků v k.ú. Němetice za účelem výstavby vodní nádrže. Rada požaduje předat žádost k
vyjádření Osadnímu výboru v Němeticích.
Rada bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace obecního majetku k
31.12.2004 o jmenování členů inventarizačních komisí.
Rada schvaluje žádost RHUCA s.r.o. , Smetanova 1334 Vsetín o vyčlenění tří parkovacích míst
pro osobní automobily na náměstí v Kelči pro budovanou provozovnu pizzerie v domě čp.26.
Poplatek za užívání veřejného prostranství stanoví MěÚ podle obecně závazné vyhlášky
č.4/2003.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Českého svazu včelařů na přeléčení
včelstev proti nakažlivým nemocím ve výši 10 ,-Kč na jedno včelstvo dle přiloženého
seznamu.
Rada bere na vědomí upozornění vedoucí provozu JOGA VALAŠSKO s.r.o. týkající se
znečistění tříděného odpadu z Kelče a pověřuje starostu dalším jednáním.
Rada byla seznámena s příjmy a výdaji za likvidaci odpadů v Kelči a pověřuje MěÚ připravit
návrh nové vyhlášky o místním poplatku za likvidaci odpadů od 01.01.2005.
Rada bere na vědomí uzavřenou smlouvou o dílo s Petrem Brázdou , Okružní 5 , Břeclav na
zhotovení propagačních materiálů města Kelče(pohledy,prospekty, složky).
Rada bere na vědomí informaci p. Josefa Havlíka , Kelč 291 v záležitosti odkoupení
pronajatého bytu.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 10 000,-Kč na činnost oddílu kopané TJ Kelč v
roce 2005.
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí kontokorentního úvěru v roce 2005 od
České spořitelny a.s.
Rada bere na vědomí nabídku BP projekt s.r.o. na zpracování projektu pro územní řízení na
rekonstrukci Kulturního domu v Kelči a pověřuje starostu a místostarostu zajištěním dalších
nabídek.

Svoz odpadu v následujících týdnech
Svoz odpadu v následujících týdnech :

středa 1. prosince komunál Kelč
středa 8. prosince komunál Obce
pátek 10. prosince tř.plasty Kelč + obce
středa 15. prosince komunál Kelč
středa 22. prosince komunál Kelč + obce
středa 29. prosince komunál Kelč + obce
středa 5. ledna 2005 komunál Kelč + obce
Kontejnery budou vyváženy postupně v rámci provozních možností firmy Joga Valašsko.

Historie

Záhorská kronika Březen 1926
J.Jakeš, Čertův kámen
Záhorská kronika, Březen 1926
J.Jakeš, Čertův kámen

Jdeme-li po mezi od nádraží Kunovice-Loučka a jih, dojdeme za půl hodiny na lesnatý kopec
Hradiště. Jméno samo nám napovídá, že tam bývalo kdysi staroslovanské hradiště, do kterého
se lid utíkal i s dobytkem při vpádu nepřátel. Taková hradiště bývala obyčejně na příkrých
kopcích, hodně vysunutých z řady hor do volného kraje. Bývala opatřena spečenými valy a
kolovou ohradou. Pro případ delšího obležení bylo nutno, aby při hradišti byla voda. Proto
nenacházíme staroslovanských hradišť na místech bezvodých. Na úpatí Hradiště jsou dva
velmi silné prameny se znamenitou vodou.
Valy na našem Hradišti jsou velmi málo znatelny, obyčejný výletník nevšimne si ničeho.
Sestoupíme-li s hory a pustíme se na jihovýchod, dojdeme asi za čtvrt hodiny k Čertovu
kameni. Trčí na horském hřbetě na malé planině, skrytý s jedné strany hustým smrčím a s
druhé mladým boučím. Blízko něj hrozivě se tyčí zbytek starého hvozdu, jako svědek časů
minulých. Staleté jedle s vichřicemi a bouřemi zvyklé zápasit, chmurně pohlížejí do dálky.
Bez průvodce byste Čertův kámen sotva našli. Mne k němu zavedl syn hajného.
Je to balvan s tvrdého pískovce, na jedné straně asi čtyři metry vysoký, na druhé sestupuje
šikmo na planinku, takže je možno pohodlně na něj vystoupiti. Na kolmé stěně balvanu je
důlek jakoby hlavou vytlačený a poblíž znaky, jakoby obrovské něčí ruce se na něj otiskly.
Tam, kde se balvan mírně svahuje na planinku, je velká prasklina. Vedle ní je vydloubaná
dutina jako pro hlavu a krk zvířete a ještě níž úzká stružka. Zdá se, že obrovský tento kámen
byl kdysi vyvržen vlnobitím moře na břeh, anebo, což je asi úsudek správnější, dostal se sem s
ledy sjíždějícími s polohy vyšší. Takových bludných balvanů je po vlasti naší rozseto více a
často marně bychom hledali horninu stejného složení geologického v širém okolí. Není tedy
jiného vysvětlení, než to, že přijely s ledovými krami na konci doby ledové. Lid si původ
těchto kamenů vysvětluje všelijak a nejvíce tak, že je čert donesl zdaleka. „Čertových
kamenů“ je mnoho a pověsti o nich jsou v jádře všechny stejné. O našem Čertovu kameni
vypravuje si lid tuto pověst :
Za dávných časů sídlil nad Podhradní Lhotou rytíř, který velmi utiskoval své poddané. Za
nejmenší provinění krutě trestával. Nosíval veliký bílý kříž na prsou a ženy neměl. Ukrutný
tento pán vyjel se svou čeledí kdysi do vojny. Na hradě zanechal jen slabou posádku
zbrojnošů, kteří nebyli již k ničemu. Po jeho odjezdu si ubohý lid oddechl. Co bude však dále,
až se ukrutník vrátí? Uštvaný lid se uradil, že hrad ukrutného pána zboří. Snad se odstěhuje ze
zdejšího kraje, když nebude míti kde bývati. Usneseno – vykonáno. Jednoho večera přepadl
lid hrad nedobrého pána, posádku pobil a hrad do základů pobořil. Po dlouhé době vrátil se
pán z vojny. Byl to smutný návrat. Válka dopadla asi špatně, protože se vrátil bez zbrojnošů.
Doma hrad pobořen a nikde nikoho, kdo by mu byl ochoten pomoci. Usedl na zbořeništi a
smutně se díval do kraje.
Pohroužen v černé myšlenky zamumlal : „ Duši bych čertu upsal, kdyby mně do kuropění
nový hrad vystavěl.“ Kde se vzal, tu se vzal, černý stojí před ním. „Volal jsi mne, tu mne
máš!“ Domluvili se brzy, rytíř podepsal úpis brkovým perem svou krví a čert se dal do práce.
Snášel veliké balvany na protilehlou horu a lítal s nimi v povětří jako pták. Když již
posledním balvanem mrštil, vida, že dílo nedokončí. Balvan s hrozným hlukem spadl na
horský hřbet. Zaryl se hluboko a leží tam podnes. Můžete na něm posud viděti otisk ďáblovy

lebky a spárů, jak je do balvanu zadíral, když jej vlekl. Tolik nám povídá pověst a rovněž
pověsti o jiných „Čertových kamenech“, kterých jest po vlasti naší rozseto hojně, mají stejný
obsah.
Bylo to koncem srpna, když jsem byl u Čertova kamene. Sluníčko hřálo, vřes kvetl a voněl
medem. Ulehl jsem ve vřesu a brzy usnul. Měl jsem sen, který se velmi podobal pravdě.
Najednou octl jsem se v době před půldruhým tísícem let. Udiven zírám s kopce do širého
kraje. Kraj má ještě jiný ráz. Všude v dolinách lesy, jezera, pole a vesničky jen na návrších.
Po horách všude černé, neproniknutelné hvozdy. Na strništích a pastvinách veliká stáda
dobytka. A ejhle, co to ? Z údolí pod horami ozývá se táhlý zpěv. Dívám se a vidím : Zástup
lidu bíle oblečeného ubírá se přímo ke mně. Hledím a vidím, že po všech cestách směřují sem
zástupy a každý takový zástup vede s sebou ověnčené dobytče. Jdou děkovati bohům
věkožizným za bohatou úrodu. Skrývám se do houštiny a čekám, co se bude díti dále. Zástup
za zástupem přichází se zpěvem a všichni se utábořují na horské planině. Když jsou všichni
shromážděni, vystupuje do popředí, zvedá ruce a mluví velebný kmet, bělovlasý, v bílé říze u
rukávů zlatými nitkami vyšívané. Následuje sborový zpěv, táhlý, velkolepý. Kněz zase začíná
mluviti. „Bohové naši milí, bozi, věkožízní! My, národ váš, přišli jsme sem, abychom Vám
vzdali dík za zdraví, pohodu a úrodu hojnou, kterou jste nás ráčili obdarovati. Přinášíme Vám
z toho nejlepšího co máme. Býčky bujné, skopce tučné, koláče a sladkou medovinu. Přijměte
laskavě žertvu naši a ochraňujte nás i naše děti a děti našich dětí od věků po věky … popřejte
míru a hojnosti ve všem zemi naší.“ Znovu zapěl sbor. Mužové silní povalili býčka na kámen
a za zpěvu a jásotu prořízl mu kněz ostrým nožem krční tepny. Krev kouřící odtékala
stružkou, vydlabanou v kamenu „žertvovém“. Lid jásal a v mžiku planuly ohně. Veliké kusy
masa se opékaly na rožních. Před hostinou provedl kněz „ulitvu“ – ulil medoviny do
jamky v kameni obětním. Hejna krahujců, rarohů a kání přiletěla z lesů, aby se zúčastnila
žertvy. Nastalo hodování a veliká radost prostoupila srdce všech. Zde přestává nenávist,
starosti zapomenuty, jen láska a radost zavládly. Lid se radoval a sedě kolem ohňů, pojídal
maso, koláče a zapíjel medovinou. Slepec jakýs na banduře o dvou strunách opěvoval činy
mužů bohatýrů. Když pěl o dobách nešťastných, kdy nepřátelé plenili zemi, svírali mužové
pěstě, při zpěvech slávy jiskřily jim zraky. Kousek dále na palouce mládec kučeravý zpíval a
doprovázel zpěv hrou na kobzu. Kol něho shromáždila se mládež a tančila kolo, tanec
prastarý. Pěkně se otáčeli, prohýbali – hned postupovali vpřed, zase zpět, tu prudce, tu opět
kolébavě a na konec vše splynulo ve vířivém reji.
Veliká koule sluneční skláněla se za Javorník. Bílý dým z obětní hranice válel se při zemi a
rosa sedala. Zástupy chystaly se k návratu. Zapěly ještě veliký sbor děkovný a ubíraly se
zvolna do údolí.
Chlad mne probudil. Rozhlížím se kolem, jen kámen žertvový leží tak, jak před věky tu ležel.
Kámen žertvový, obětní, dnes
„ Čertův kámen“.
Milada Davidová

Městská knihovna Kelč vyhlašuje VÁNOČNÍ AMNESTII
Městská knihovna Kelč v y h l a š u j e V Á N O Č N Í A M N E S T I I
Milí přátelé!
O Vánocích se rozezní všechny zvony lásky a radosti.
Máme radost, že na konci roku můžeme odpustit pokuty všem čtenářům – hříšníkům,
kteří nám zapomněli včas vrátit knihy a časopisy.

Proto na 6. – 30. prosince 2004 vyhlašujeme

Vánočníamnestii!
Každý, kdo v těchto dnech knihovnu navštíví a knihy v pořádku vrátí, bude od pokuty
osvobozen.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Veselé Vánoce!
Milada Davidová

Kultura
Český Junák Kelč a divadelní soubor Čtyřlístek
ve spolupráci s Městským úřadem Kelč uvádí
v neděli 5.12.2004 ve 14 hodin divadelní představení
Miloš Stránský – Vladimír Volf

STRACH MÁ VELKÉ OČI
( pohádka o třech dějstvích )
režie : Břetislav Vlček
obsazení :
Král : Laďa Žalmánek
Princezna : Dáša Horáková
Honza : Tomáš Vlček
Mates : František Pastrnek
Kačena : Hana Stromšíková
Dorka : Anna Hlavicová
Kuba : Jiří Kundrátek
Lojza : Libor Zdráhala
Po skončení pohádky následuje tradiční mikulášská nadílka. Balíčky se přijímají v neděli od
10 hodin.

Mikuláš na náměstí
V pondělí 6. prosince 2004 od 17 hodin bude na náměstí v Kelči Mikuláš s anděly a čerty
rozdávat dětem oblíbené balíčky, a to za básničku, písničku, koledu či pohádku.
Děti dostanou balíček opět po předání žetonu, který obdrží rodiče dětí do 15 let s bydlištěm v
Kelči na Městském úřadě u paní Schybolové.
( ostatní mohou dostat žeton po zaplacení 20 Kč.)

Farní úřad Kelč vás zve na

Adventní koncert
souboru Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem
Neděle 19. prosince 2004 v 15 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči

Pátek 24. prosince 2004 ve 12 hodin

ŽIVÝ BETLÉM
Ještě ani nedozněly vzpomínky na rok minulý, kdy jsme se všichni sešli na náměstí a
poklonili se Ježíškovi, a už se rychle blíží další Štědrý den. Opět budeme mít možnost strávit
sváteční chvíle při vystoupení několika nadšenců, kteří kromě domácích vánočních příprav a
pracovního shonu ke konci roku stihnou nacvičit i program pro ostatní občany. Jejich
originální nápady, starodobé oděvy a hlavně živé miminko v jesličkách přilákají vždy spousty
lidí nejen z Kelče a blízkého okolí, ale víme, že i ze vzdálenějších míst si někteří nenechají
ujít tuto jedinečnou příležitost. Pro nás dospělé je to možnost popřát už opravdu v klidu
vánoční pohodu a mír v duši svým příbuzným a známým a pro děti mimo jiné i zkrácení
doby, kdy netrpělivě očekávají příchod Ježíška, aby jim pod stromeček nadělil vytoužené
dárky.
Vím, že poděkovat každému, kdo se podílí na přípravě Živého Betlému, asi každý nestihne,
tak mi dovolte aspoň prostřednictvím tištěného slova za nás diváky říci : „…a děkujeme, že
vás to baví a že takto dokážete zpříjemnit sváteční den .“
Přeji všem, aby našli pod stromečkem to, co si vysnili. Někomu stačí i maličkost, jiní jsou
náročnější, ale věřím, že si každý najde něco, co ho potěší. Ono kolikrát stačí, když se sejde
celá rodina pohromadě a všichni navzájem si dokáží vytvořit báječnou atmosféru a ta jim
dlouho vydrží. Byla bych ráda, kdyby tato pohoda byla po celý rok a v každé rodině.
( MS )

Program Kina Kelč na měsíc prosinec 2004
Neděle 5. prosince v 18 hodin
KOČIČÍ ŽENA
Vstupné 37 Kč.
Neděle 12. prosince v 18 hodin
KRÁL ARTUŠ
Jerry Bruckheimerr s Antoniem Fuguou se ambiciózně rozhodli odhalit pravdu o příběhu z
15. století. Víte, kdo byl vlastně král Artuš ? americký výpravný historický film s titulky,
vstupné 37 Kč.
Neděle 19. prosince v 18 hodin

HOREM PÁDEM
Komedie, která nás rozpláče, drama, které nás rozesměje. Nový český film režiséra Jana
Hřebejka, vstupné 37 Kč.
Neděle 26. prosince
HELLBOY
V pekle ho nechtějí, tak přišel mezi nás. Byl přivolán na tento svět, aby páchal zlo. Chopili se
ho ti hodní a rudý démon teď čile bije monstra. Americký akční sci-fi s českými titulky,
vstupné 37 Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Základní škola informuje
Z činnosti školy v měsíci listopadu

(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).




Noční turnaj ve volejbalu
Až po uzávěrce předcházejícího Zpravodaje se ve škole konala pro žáky 7. – 9. tříd zajímavá
akce, totiž noční turnaj volejbalu spojený s diskotékou a všeobecnou zábavou. Iniciátorem
akce byli naši tělocvikáři Mgr. Dagmar Syryčanská a Vladimír Havran a k nim se přidali ještě
kolegové z 2. stupně – Mgr. Petra Pařízková a Mgr. Petr Zátopek, aby pomohli s organizačním
zajištěním a dozorem nad žáky.
Na zahájení akce ve 20.00 hodin se dostavilo 70 dětí. Nejprve všichni společnými silami
připravili improvizovanou noclehárnu v tělocvičně.Pak začala diskotéka, kterou moderoval a
mixoval Martin Stolař, žák 9.B třídy. Jeho hudební produkci doplnili svým sólovým pěveckým
vystoupením Petra Marečková a Martin Gerla, kteří sklidili za své vystoupením obrovský
aplaus.
Samotné sportovní volejbalové zápolení začalo o půl jedenácté a celkem se turnaje zúčastnilo
devět družstev. Atmosféra byla skvělá, hráči byli perfektní a hrálo se s chutí a podle pravidel
fair play. Po náročném boji nakonec vyhrálo družstvo
„ Simsonovi“ ve složení Tomáš a Ondřej Schybolovi, Míša Keclíková, Vít Pavel a Michal Žůrek,
na 2. místě se umístilo družstvo „Playboys“ ve složení Tomáš Gerla, Radek Gerla, Richard
Vlček, Daniel Klvaňa a Martin Greš. Třetí příčku obsadili „Pět borců v jednom týmu“ – Martin
Gerla, Lukáš Tsiligkaridis, Martin Stolář, Karel Vašák a Martin Fabík a bramborovou medaili
získalo dívčí družstvo s názvem Rozžvýkaná žvýkačka – Pavlína Richtarová, Silva Jiříčková,
Veronika Máchová, Zuzka Sommerová a Anička Chvatíková.
Výše jmenovaná družstva získala za své sportovní výkony jednak sladkosti, ale také krásné
věcné ceny (batůžky, trička, kšiltovky, klíčenky), které věnoval na tuto akci pan Stolář.
A protože se nikomu ani tak pozdě nechtělo spát, hrálo se dál. Na řadu přišel fotbal, florbal a
basketbal. Končilo se v ranních hodinách, takže pak se už jen uklidila tělocvična a všichni se
spokojeni rozešli do svých domovů, aby dospali prosportovanou noc.
(Mgr. Dagmar Syryčanská)
Turnaj v halové kopané
3. listopadu se deset chlapců ze 6. a 7. ročníku zúčastnilo okrskového kola turnaje v halové
kopané. Místem konání byla sportovní hala při ZŠ Zašová. Na turnaji se utkalo celkem 5











družstev a naši hoši obsadili 3. – 4. místo. Hráčům i pedagogickému doprovodu děkujeme za
reprezentaci školy.
Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
8. listopadu se žáci obou devátých tříd zúčastnili akce, kterou každoročně připravuje Úřad
práce ve Vsetíně a Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně a Zlínský kraj. Jedná se o akci,
která je zaměřena hlavně na žáky 9. tříd a jejich rodiče, ale také na celou širokou veřejnost.
Cílem veletrhu je poskytnout všem návštěvníkům co nejvíce informací o učebních a studijních
oborech, ale také o možnostech uplatnění po skončení studia. Na této akci se totiž kromě
škol a školských zařízení prezentovaly také prosperující firmy našeho okresu.
Prostory pro konání této akce letos poskytla Střední průmyslová škola strojní ve Vsetíně a pro
žáky 9. tříd základních škol byla zajištěna kyvadlová doprava.
Dokončení plaveckého výcviku třeťáků
16. listopadu ukončili svůj povinný plavecký výcvik žáci 3. třídy. Po nich ještě v měsíci
listopadu zahájí pokračovací plavecký výcvik žáci obou 4. tříd (taktéž součást povinných
osnov tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ).
Státní svátek
Rozhlasovou relací si všichni ve škole připomněli 17. listopad jako státní svátek České
republiky – Den boje za svobodu a demokracii (1989). Stejným způsobem byli žáci seznámeni
i s historií svatováclavské tradice (státní svátek 28.9.) a s historií vzniku Československa v roce
1918. Doplňujeme tím žákům informace z vlastivědy a dějepisu a přispíváme také k rozvoji
výchovy k občanství a vlastenectví.
Vzdělávací exkurze do ZOO
Na 24. listopadu jsme pro žáky 8. tříd zajistili ve spolupráci se ZOO Lešná – Zlín vzdělávací
exkurzi na téma Africký pavilon. Jedná se o akci, kterou chce ZOO Zlín přispět ke zpestření a
obohacení výuky. Náplní této exkurze byl nejen výklad z oblasti biologie a anatomie zvířat na
dané téma, ale také vysvětlování a objasňování souvislostí mezi světem fauny a flory a
ekologií prostředí. Exkurze probíhala následovně. Žáci byli rozděleni do dvou pracovních
skupin. Zatímco jedna skupina procházela s průvodcem pavilon zvířat, druhá skupina zhlédla
v přednáškovém sále s velkoplošným promítacím zařízením přírodovědný film. Pak se
činnosti obou skupin vystřídaly a poté všichni společně prošli celý areál ZOO. Během exkurze
v pavilonu pracovali žáci s pracovními listy, plnili různé úkoly, které pak vyučující přírodopisu
vyhodnotila a seznámila žáky s výsledky.
Návštěva 2. valašského krajkářského a řemeslného trhu ve Valašském Meziříčí
Členové kroužku výtvarných činností a ručních prací se vydali v pátek 26. listopadu na 2.
Valašský krajkářský a řemeslnický trh, aby v prostorách Domu dětí a mládeže ve Valašském
Meziříčí na vlastní oči viděli ukázky různých řemesel a lidové tvorby. Navíc si mohli zakoupit
originální výrobky, materiály a potřeby pro svou práci v kroužku.

PhDr. Pavla Čučková,zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Vánoční rozjímání v Mateřské škole Kelč….

Listopad, měsíc krátících se dnů a pochmurného počasí je za námi a my s dětmi se začínáme
těšit na tradice a zvyky, které se váží k tajemnému předvánočnímu období.
S prvními prosincovými dny začíná advent a ve třídách mateřské školy se rozsvěcují první
svíčky na adventních věncích, které si děti za pomoci svých paní učitelek samy vyrobí.
Ve výtvarných činnostech začnou děti vytvářet různé ozdoby a dárečky. Nejen, že si při nich
procvičí zručnost a fantazii, ale výsledné práce vytvoří působivou výzdobu mateřské školy a
podmanivou atmosféru Vánoc.

Vyrobenými ozdobami, nasbíranými přírodninami a nasušeným ovocem vyzdobíme také
stromeček pro ptáčky na školní zahradě, který potom společně rozsvítíme.
Na zahradě si natrháme větvičky „Barborky“, ty nám budou zdobit vánoční stůl ve třídě.
A pak už se budeme těšit na Mikuláše, který k nám přijde s nadílkou 6. prosince. Děti mu za
odměnu připraví nazdobené perníčky, které samy zhotoví - tím uplatníme prožitkové učení.
V čase předvánočním nemůže chybět ani pohádka. Ve čtvrtek 2. prosince nám přiveze
Divadlo Úsměv se Zdravěnkou a Kubíkem „Vánoční pohádku“. Dne 15. prosince nás navštíví
Divadlo TILIA z Hranic s „Pohádkovým dědečkem“. Paní učitelky mají pro děti připraveno
pásmo maňáskových pohádek „Tři oříšky pro Popelku“.
Tato doba plná citu nám pomáhá vštěpovat dětem pěkné mezilidské vztahy. Využíváme často
relaxační hudby, zařazujeme relaxační a dechová cvičení s prvky jógy na uvolnění.
K předvánoční atmosféře patří také pečení a zdobení vánočního cukroví, koledy a lidové
zvyky. S vánočními písničkami za námi přijdou i žáci Základní školy v Kelči.
Nejvíc se však děti těší na vánoční besídku u stromečku a rozbalování dárků.
Připravujeme taky vánoční odpoledne pro rodiče, aby si trochu té sváteční nálady vychutnali s
námi.
Za celý kolektiv Mateřské školy v Kelči Vám přeji šťastné a spokojené Vánoce, do
nového roku 2005 hodně zdraví, vzájemné úcty a tolerance.
Svatava Dohnalová,ředitelka Mateřské školy Kelč

Sport
Kopaná
Pátek 15. 10. 2004
Dorost, Podlesí – Kelč – Rajnochovice 8 : 2
Sobota 16. 10. 2004
Dorost, Podlesí – Kelč 2 : 0
Neděle 17. 10. 2004
Muži, Kelč „BL – Choryně „B“ 2 : 1
Muži, Kelč – Střítež 0 : 2 ( 0 : 1 ). Ostuda jako hrom ! Od mužstev,která byla sousedy v
tabulce, se čekal urputný boj. Nebyl ! Naši hráči nastoupili bez několika hráčů základní
sestavy. A na hře to bylo znát. Náhradníci z lavičky je nedokázali nahradit. A tak se jen dívali,
co s nimi soupeř provádí. Při obou brankách zcela vyhořela obrana. Dívali se, jak si soupeř
nahrává a zakončuje. To ještě brankář Zdeněk Němec vychytal čtyři tutovky hostí. Nebýt něj,
byl by to debakl jako hrom. Na tomto utkání bylo vidět, že naše lavička je velmi slabá. Když
hráči měli možnost ukázat, že do základu patří, zklamali !
Sobota 23. 10. 2004
Mladší žáci, Kelč – Štítná n.Vláří 0 : 1
Starší žáci, Kelč – Štítná a. Vláří 1 : 3
Dorost, Kelč – Vlachovice 3 : 2
Neděle 24. 10. 2004
Mladší přípravka – 1.Valašský FC – Kelč 4 : 0
Starší přípravka – 1. Valašský FC – Kelč 4 : 3

Muži, Lidečko – Kelč 0 : 3 ( 0 : 1 ). Bylo pravé dušičkové počasí. Ráno pěkně, odpoledne
lilo jako z konve. V pořadí již třetí porážka, aniž bychom vstřelili branku. I když hosté své
branky vstřelili po hrubých chybách našich obránců. V prvním poločase za nepříjemného
stavu měli tutovky Tomáš Kocián a Martin Pastrnek. Ani jeden z nich branku nedal. Jako by
jim deštěm zvlhl střelecký prach. Ve druhém poločase to bylo z naší strany jen trápení. Do
vyložených situací jsme se již nedostali. Naopak, byl to soupeř, který trestal. Ještě že už
soutěž končí ! Poslední bude derby v Loučce.
Sobota 6. 11. 2004
Dorost, Kelč – Malenovice 3 : 0
Neděle 7. 11. 2004
Muži, Halenkov – Kelč „B“ 0 : 3
Muži, Loučka – Kelč 1 : 2 ( 1 : 2 ). Derby jako hrom. Naši hráči byli nažhaveni na lídra
soutěže. První poločas byl vyrovnaný, i když domácí byli techničtější. Zato naši hráči zase
bojovnější. Opět se ukázaly chyby v obraně. Tři hráči se dívali, jak domácí hráč zpracoval
míč a pohodlně zavěsil. Úvod druhého poločasu vyšel lépe našim hráčům.Tonda Zbrožek
hlavou vyrovnává. Tato branka domácí ohromila. Dělali chyby v obraně. Jednu z nich využil
Libor Novák. To už byl pro domácí tým pořádný šok. Snažili se vyrovnat, když už se jim to
podařilo, zastavil je praporek pomezního. V závěru se ještě nastřelili tyč, ale už nevyrovnali.

Výbor Tělovýchovné jednoty Kelč děkuje oddílu kopané, hráčům i trenérům za jejich
dobrou činnost.
Výbor oddílu kopané přeje všem sponzorům, kteří přispívají na chod oddílu. Dále pak
trenérům, vedoucím mužstev, hráčům i divákům a všem, kteří se snaží o to, aby utkání
probíhala beze problémů. Příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku vše nejlepší,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Tabulky
I. třída
1. V.Bystřice
2. Loučka
3. D.Bečva
7. Kelč
III.třída
1. Bynina
2. Branky
3. Hrachovec „B“
7. Kelč „B“
KS Dorostu
1. Zlín
2. Vlachovice
3. Štítná
7. Kelč

KS Mladších žáků
1. VVK
2. Holešov
3. Kroměříž „B“
7. Kelč
KS starších žáků
1. Štítná
2. Slušovice
3. Napajedla
12. Kelč
Miroslav Červek

Sport
Kuželky
Meziokresní přebor mužů v kuželkách pro rok 2004 – 2005

Výsledky 5.-7. kola
Kelč - Bílovec „B“ 10 : 0 1663 : 1530 2
Kelč - Zubří 8 : 2 1617 : 1518 2
Kelč - N.Jičín „B“ 10 : 6 1683 : 1414 2
Tabulka po 7. kole :
Kelč 7 7 0 0 1600 60 : 10 14
Zubří 7 5 0 2 1581 44 : 26 10
Bílovec „B“ 7 4 0 3 1585 46 : 24 8
Lipník „C“ 7 4 0 3 1519 38 : 32 8
Frenštát „B“ 7 4 0 3 1527 32 : 38 8
Bílovec „C“ 6 bodů
N.Jičín „C“ 6
Odry „B“ 4
Hranice „B“ 4
Sedlnice „C“ 2
Krajský přebor dorostu pro rok 2004-2005

Výsledky 3. – 5. kola
Kelč - SK Slavičín 1154 : 1253 0
Kroměříž „B“ - Kelč 1130 : 1171 2
Kelč - Luhačovice 1147 : 1178 0
Tabulka po 5. kole : Průměr Body
SK Slavičín 1181 8

Kroměříž „B“ 1178 8
Luhačovice 1164 8
Kelč 1164 4
Val.Mez. „D“ 1102 4
Kroměříž „A“ 1086 4
Val.Mez. „C“ 1087 2
Otrokovice 1009 2
Josef Gassmann

Různé
Informace pro členy ČRS MO Kelč:
Oznamujeme držitelům pstruhových povolenek na rok 2004, že termín vracení vyplněných
sumářů je stanoven na
pondělí 13.12.2004 od 1700 do 17 30
v kanceláři MO.
Možno již vrátit i MP povolenky.
Výbor ČRS MO Kelč

Blahopřání
Všechno nejlepší k 60. narozeninám
panu Jiřímu Bělockému !
Hodně zdraví, štěstí a dobré pohody.
Tímto i děkujeme za dlouholetou činnost v oddílu kopané TJ Kelč.
Přeje výbor a hráči oddílu kopané TJ Kelč

Vzpomínka na MUDr. Karla Dohnala Csc.
Dne 14. září 2004 zemřel v Prostějově ve věku 73 let kelečský rodák MUDr. Karel Dohnal.
Jeho cesta životem byla plná překážek a příkoří, přesto šel neúnavně za svým cílem, kterým
bylo povolání lékaře, v němž nakonec dosáhl významných úspěchů. Jimi se však mezi svými
přáteli a známými nechlubil. Proto chci vzpomínkou na něj přiblížit kelečské veřejnosti jeho
osobnost.
Byli jsme kamarády od prvé třídy obecné školy. Po I. třídě měšťanské školy ( tehdy hlavní)
odešel na gymnázium ve Valašském Meziříčí. Až po ukončení celé měšťanské školy jsem i já
odešel do V.M., a to na učitelský ústav. Po reorganizaci obou ústavů jsem se sešli v
posledních dvou ročnících ve stejné třídě gymnázia. Na gymnáziu jsme v roce 1950
maturovali.

Již před tím v prosinci roku 1945 zemřel jeho otec, známý a obětavý kelečský lékař. Syn tedy
musel převzít starost a péči o celou rodinu. Nebylo to jistě nijak lehké a jednoduché. Ale
vytrval.
Pro další směřování po maturitě si zvolil po vzoru svého otce lékařské povolání, a tak se
přihlásil na lékařskou fakultu univerzity v Brně. A tehdy zasáhly politické špičky z Kelče, a
tak na školu nebyl přijat a bylo mu doporučeno absolvovat jednoroční brigádu v dělnické
profesi. Podřídil se a rok pracoval jako pomocný dělník v nábytkářském družstvu fungujícím
v bývalé Pajdlově pile. Pak se znovu přihlásil na LF v Brně a byl přijat. Navštěvoval ve
školním období 1951/1952 I. ročník této fakulty, a tak jsme se opět sešli, i když já jsem byl již
ve II. ročníku jiné vysoké školy. Byl jsem s ním v blízkém kontaktu, a tak jsem mohl
sledovat, že Karel Dohnal studoval s velkým zaujetím a oplýval nadšením pro lékařský obor.
Na začátku II. ročníku však postihla Karla Dohnala další rána. Tehdejší političtí vládci v
Kelči znovu zapracovali : tento student byl z jejich popudu zvláštním dekretem v říjnu 1952
vyloučen ze všech vysokých škol v republice. To pak mělo další dopad : musel nastoupit
základní vojenskou službu a jak jinak než k nechvalně známým pomocným technickým
praporům. S tím souvisela tvrdá fyzická práce, určitý čas i na dolech v Čechách.
Ani to však kelečského rodáka nezlomilo. Po vykonání vojenské služby opět usiloval o přijetí
na vysokou školu. V roce 1956 se mu to konečně podařilo, a tak po přerušení studia lékařské
fakulty v Brně tuto školu úspěšně dokončuje promocí v roce 1960 a dostává vytoužený
lékařský diplom.
Další jeho kroky životem přiblíží nejlépe slova Dr. Ivánka z projevu při pohřbu Karla
Dohnala v Prostějově, kterého se zúčastnilo mnoho smutečních hostů :
„Své první medicínské kroky realizoval jako sekundární lékař na interním oddělení
nemocnice v Kroměříži a od roku 1962 začíná působit jako lékař v prostějovské nemocnici,
které pak zůstal věrný až do konce své medicínské kariéry. Celá řada z nás pamětníků, kteří
zde nyní panu primáři vzdáváme tichou vzpomínku, si jistě vzpomeneme nejen na jeho
působení jako internisty, ale i na jeho roli jako závodního lékaře nemocnice v
Prostějově.Zlomovým v jeho medicínské kariéře se stává rok 1969, kdy byl jmenován
primářem tzv. II. Interny a pověřen řízením a organizací téměř zničené a rozpadlé budovy
stojící na rohu ulice Tetín, kterou se mu podařilo během několika roků přeměnit v moderní
Léčebnu dlouhodobě nemocných se zcela novým týmem lékařů, ošetřovatelek, sanitářů a
ostatních pracovníků, kteří na tuto éru sedmdesátých let s úctou a láskou vzpomínají.
Jsem rád, že právě v těchto letech, kdy pozvolna kulminovaly jeho medicínské, organizační a
manažérské schopnosti, jsem mohl být jeho žákem a stát tak u zrodu a prvních kroků nového
oboru, který se teprve pomalu vyvářel – gerontologie a geriatrie.
Jaký byl a čemu nás naučil náš pan primář ? Vynikající lékař, diagnostik s hlubokými
medicínskými znalostmi, které se nám snažil předávat, lékař s citem pro diagnózu, oplývající
spoustou nejrůznějších nápadů, člověk, který se nebál experimentů, a proto stál jako jeden z
prvních z celostátního hlediska u zrodu gerontologických ambulancí jako model ambulantní
péče o starou populaci.
Nelze přehlédnout jeho znamenitou rétoriku, výtvarný talent, humánní vztah k pacientům i ke
svým spolupracovníkům. Jeho organizační schopnosti ho plně předurčovaly do funkce, kterou
zastával a udělaly z něho osobnost celostátního významu – stal se členem výboru České
gerontologické společnosti a v roce 1981 bal jejím předsedou a v ročních cyklech se poté
střídal se svým slovenským kolegou v předsednictví Československé gerontologické
společnosti, stal se i členem poradního sboru hlavního odborníka ministerstva zdravotnictví
pro geriatrii…
Plody jeho tvůrčí činnosti se realizovaly v celé řadě vědeckých prací, publikací a přednášek.
Zpočátku se intenzivně věnoval problematice dlouhověkosti, později ošetřovatelské

zdravotnické sociální péči o rizikové geronty, přednášel i v Akademii třetího věku, aktivně
vystupoval i v televizních diskusích a debatách.
V závěru své bohaté medicínské kariéry dostal možnost uplatnit své dlouhodobé zkušenosti z
oboru i na mezinárodní úrovni – přednášel v Anglii, Walesu,
v Budapešti, zúčastnil se expedice výzkumu dlouhověkosti v Gruzii a dalších mezinárodních
sjezdů a kongresů. “
V Kelči jsme ho znali ponejvíce z konce čtyřicátých a začátku padesátých let minulého století.
Cvičil v Sokole, hrál odbíjenou v dorosteneckém i mužském týmu, byl členem družstva
kopané. Působil i v řadě divadelních představení.
Na začátku tohoto století se musel rozloučit s aktivní medicínou. Záludně ho napadla těžká
nevyléčitelná choroba, která postupně ubírala sil jeho nezdolné vitalitě, tvůrčí aktivitě a elánu
i sil v nerovném boji, který s ní sváděl. Ale nemoc nad ním přece jen zvítězila.
Odešel kelečský rodák, který se o dění v Kelči velice zajímal a poslední roky, až na ten
osudový, pravidelně své rodné město navštěvoval. To, čeho MUDr. Karel Dohnal Csc. jako
přední český lékařský odborník ve své kariéře dosáhl, prokazuje, že se zařadil mezi
nejvýznamnější kelečské rodáky.
Věnujme vzpomínku tomuto velmi dobrému člověku, prostějovskému primáři, věrnému
kelečskému rodákovi, příteli a kamarádovi. Čest jeho památce !
Ing. arch. Otakar Tvrdoň,Ostrava, listopad 2004
Poznámka autora :
Gerontologie – nauka o stárnutí organizmů a o chorobách stáří
Geriatrie – nauka o chorobách lidského stáří a jejich léčbě

Sport Relax KlubValašské Meziříčí nabízí :
Poloostrov KASANDRA – POLICHRONO ( Chalkidiki) – 3. - 13. června 2005
Ubytování : Studia nebo apartmány pro 2+2 osob, kuchyňka. lednička, WC.
Stravování : Z vlastních zdrojů nebo možnost dokoupení polopenze na místě.
Doprava : Cesta autokarem z V.M., zpět letadlem do Mošnova.
Program : cvičení s hudbou 2x denně, celodenní výlet na Olymp, poznávací vycházky a
výlety po okolí.
Cena včetně pojištění a letištní taxy : 8.600 Kč.
Závazné přihlášky do konce prosince 2004 a zálohu 2500 Kč uhradit v lednu 2005.
( přihlášky na Městském úřadě v Kelči )

CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
POBOČKA KELČ 39 (přístavba radnice)
telefon 571 641 018
Nabízíme pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným občanům. Ošetřovatelské úkony
provádí zdravotní sestra Iveta Minářová tel.: 776 746 341. Mezi ošetřovatelské úkony

patří:aplikace injekcí, převazy ran, kondiční cvičení, měření fyziologických funkcí aj.
Pečovatelské úkony provádí pečovatelka Helena Tvrdoňová tel.: 776 243 674. Mezi
pečovatelské úkony patří: úkony osobní hygieny, donáška léků, nákupy, doprovod na
vyšetření, vyřizování nutných pochůzek aj. Ošetřovatelské a pečovatelské úkony provádíme v
domácnostech klientů. V poslední době práce v terénu přibylo, proto od 1.12.2004 provozní
hodiny v pobočce v Kelči upraveny a to takto: PONDĚLÍ 13.00 – 14.30,
STŘEDA 9.30 – 11.00, ČTVRTEK 9.30 – 11.00.
Na naší telefonní stanici 571 641 018 máme záznamník, kde v naší nepřítomnosti můžete
zanechat po 5. zazvonění vzkaz, nebo popř. kontakt na Vás, abychom se Vám mohli ozvat.
Tyto vzkazy budou pravidelně vybírány.
Helena Tvrdoňová, pečovatelka.

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Bělocký Jiří Kelč
Vykopal František Kelč
Gerlová Alena Kelč
Tvrdoň Karel Němetice
Enge Dušan Babice

70 let
Sokolová Milena Kelč

80 let
Pavlištíková Ludmila Lhota
Příleská Ludmila Babice

81 let
Marie Jiříčková Kelč
Narození
Patrik Mašlaň Kelč
David Hradil Kelč
Eliška Křenková Kelč
Tomáš Gerla Kelč
David Gerla Kelč
Šimon Orel Kelč
Úmrtí
Jiří Lukáš 63 let Kelč

Vojtěch Staša 75 let Kelč
Karel Matyska 68 let Kelč

