ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

9/2004

Úvod
Píseň o slabikáři

Jaroslav Seifert
Zní opět staré vzpomínky,
nikdo jim neodolá :
Jde chlapec vedle maminky
a už začíná škola.
Slabikář vidím v duchu zas
s obrázky Alšovými.
Bože, bylo tam tolik krás,
jež dávno zapadly mi.
Neskáče přes oves
jak tenkrát v písničce skromné,
větříček sice foukal dnes,
neshodil hruštičku pro mne.
Tak jenom napadlo dneska mi,
jak jsem si v knížce té čítal.
Čas letěl nad těmi deskami,
já roky nepočítal.

Usnesení z 27.zasedání Rady města Kelče dne 19.07.2004













Rada doplňuje své usnesení č. 299/26 z 16.06.2004 a schvaluje finanční příspěvek pro TJ Kelč
ve výši 20 000,-Kč.
Rada posoudila dvě cenové nabídky na geodetické zaměření kanalizační sítě v Kelči a
odsouhlasila přijetí nabídky firmy Geotop spol.s.r.o.Zlín .Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci na digitální technické mapě
Zlínského kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu „Zastřešení a zateplení MŠ Kelč“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou JAVORNK CZ-PLUS,s.r.o., Štítná nad Vláří.
Rada schvaluje finanční příspěvek oddílu odbíjené TJ Kelč na činnost v roce 2004 a úpravy
hřiště ve výši 3 500,- Kč.
Rada bere na vědomí záležitost výměny radiátorů na stavbě „ Rekonstrukce ZŠ Kelč“ a
schvaluje provedení odprodeje demontovaných litinových radiátorů za ceny 40,-Kč- menší
článek a 65,- Kč- větší článek.
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Kelč o vydání výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
v příštím školním roce na 30 dětí v každé třídě a oznámení o uzavření a omezení provozu MŠ
v době letních prázdnin.
Rada bere na vědomí žádost p.Pavla Strnadela , Kelč čp.530 o odkoupení pozemku na
výstavbu rodinného domku v lokalitě bývalého statku a pověřuje MěÚ zavést evidenci
žadatelů.
Rada schvaluje žádost p.Milana Hýži , Kelč čp.510 a p.Emilie Buberníkové , Kelč čp.510 o
vyhrazení parkovacích míst pro osobní automobily na sídlišti v Kelči. Poplatek za užívání
veřejného prostranství stanoví MěÚ podle OZV č. 4/2003.










Rada schvaluje žádost p. Pavla Janošce , Kelč čp.510 o přemístění parkovacího místa pro
osobní automobil na pozemku parc.č. 162/1 v k.ú. Kelč- Nové město se stejnými podmínkami
pronájmu.
Rada bere na vědomí návrh Správy a údržby silnic Valašska , s.r.o. ,Valašské Meziříčí o
vymezení úseků silnic Kelč – Zámrsky a Kelč – Police , které nebudou v zimním období
udržovány.
Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo s BP projekt,s.r.o.,Ostrava na zpracování studie využití
Kulturního domu v Kelči na kulturně informační centrum a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada bere na vědomí žádost manželů Zdeňka a Jaroslavy Orlových ,Kelč čp.380 o vybudování
asfaltové příjezdové komunikace k rodinnému domku čp.548 . Žádost bude posouzena v
souvislosti se sestavováním rozpočtu na rok 2005.
Rada bere na vědomí dopis p.Jana Hrušky , Kelč – Lhota čp. 22 k zamítavému stanovisku rady
ve věci prodeje obecního pozemku na Lhotě ( usnesení č. 292/26 ). Rada své stanovisko
nemění.

Svoz nebezpečných a velkorozměrových odpadů
Svoz nebezpečných a velkorozměrových odpadů

pneumatiky-sklo-papír * starý nábytek-hadry * ledničkytelevizory-rádia * plechovky od barev-ředidel * plastové
nádoby od barev * oleje-kyseliny-rozpouštědla * olověné
akumulátory * prošlé léky

Časový harmonogram svozu pro Kelč
sobota 4. září 2004 Kelč

8,00 – 8,30 hod

u Sv. Františka

8,35 – 9,00 hod pod Šraňkem
9,05 – 9,45 hod

na autobusovém nádraží

9,50 – 10,15 hod u kulturního domu
10,20 – 10,50 hod

u chovatelského areálu

10,55 – 11,25 hod na Starém městě
11,30 – 12,00 hod u dolního obchodu
11,05 – 12,30 hod u mlýna

Časový harmonogram svozu pro místní části
sobota 11. září 2004 místní části

8,00 – 8,30 hod Němetice u Obecního úřadu
8,40 – 9,20 hod Komárovice u has. zbrojnice
9,30 – 10,00 hod Lhota u obchodu
10,15 – 10,45 hod Babice u hospody

Svoz a zneškodnění provede firma JOGA VALAŠSKO s.r.o.

Sdělení Ministerstva dopravy České republiky
Sdělení Ministerstva dopravy České republiky
Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného od 1. září 2004

Typy průkazů a jízdné :



pro žáky do 15 let ( žákovské jízdné ve výši – cca 37,5% z plného/obyčejného
jízdného
pro studenty od 15 do 26 let ( žákovské jízdné ve výši cca 75% z plného/obyčejného
jízdného)

Platnost průkazu: u žáků do 15 let platí průkaz max. 4 školní roky s tím, že škola
každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové
straně průkazu u studentů starších 15 let platí průkaz maximálně 1 školní rok ( mimo měsíců
červenec, srpen).
Místa, kde jsou prodávány a následně ověřovány žákovské průkazy zveřejní dopravci ve
svých smluvních a přepravních podmínkách.
Bližší informace u dopravců ( popř. ve školách nebo na úřední desce MěÚ na AN Kelč.)

Historie
Otázky prehistorie města Kelče
Otázky prehistorie města Kelče.

Vladimír Rolinc
První známá písemná zpráva, která se dochovala o prostoru , kde od pradávna leží naše Kelč,
je již z prvního století našeho letopočtu – přesněji z doby panování císaře Nera v Římě.
Římský historik Plinius v ní zaznamenal, že z hraničního římského tábora Carnuntum
(západně od Bratislavy ) se vydal odvážlivec, aby získal cenný baltický jantar. Přesný cíl
cesty nebyl sice v této zprávě udán, ale je všeobecná shoda, že to bylo sambijské pobřeží
Baltu východně od ústí řeky Visly do Baltického moře.
O dálkových cestách praktických Římanů víme, že byly vedeny tak, aby počátek a cíl cesty
byly spojovány způsobem nejpříjemnějším, nejkratším a s ohledem na terénní podmínky

způsobem nejvýhodnějším. Odvážný Říman měl po úspěchu své cesty další následovníky, a
tak vznikla tzv. jantarová stezka mezi Carnuntem a ústím Visly. Tito kupci a jiní uživatelé
této stezky neznali dnešní mapy a své zkušenosti předávali svým následovníkům popisem
míst, která bylo nutno postupně projít. Tyto popisy cest se nazývaly itineráře a uváděly
důležité body : jako byly nejvýhodnější přechody větších vodních toků, křižovatky nebo místa
, kde bylo možno získat potraviny nebo směnit římské výrobky za kožešiny, slonovinu z klů
mamutů a podobné žádané suroviny.
Na základě těchto itinerářů napsal o sto let později slavný řecký astronom a zeměpisec v
Alexandrii rozsáhlou osmisvazkovou práci o tehdejší Evropě.
A v této práci nechyběla i podrobná kapitola o jantarové stezce z Carnuna a poprvé se
dovídáme, že někde v prostoru Moravské brány leží stanice, zvaná Eburum ( v řečtině
Eburon.)
Bohužel, itineráře , týkající se této stezky, se nedochovaly a to umožnilo až do půli minulého
století většině badatelům tvrzení, že jantarová stezka procházela Moravskou branou po trase
Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice.
S Kelčí se v této spojitosti vůbec nepočítalo, ačkoliv řešení přes Lipník a Hranice nebylo ani
řešením nejkratším, ani nejpříjemnějším a pro bažinatý terén u Přerova a nutný přechod řeky
Bečvy nejvhodnějším!
A to rozhodlo.
Skuteční uživatelé jantarové stezky – ať to byli římští kupci, vojáci či jiní uživatelé měli na
průběh trasy jiný, praktičtější názor. Když je terén u Napajedel donutil přejít z pravého na
levý břeh Moravy známým brodem s pevným skalnatým dnem, nedali se směrem na Přerov,
ale použili vhodnější trasy na Holešov, Bystřici pod Hostýnem, Kelč a dál nejpříjemnějším
směrem na sever přes Špičky – Bělotín – do Oder – Hradce nad Moravicí do Opavy a z
polského Opole nejpříjemnějším směrem k pobřeží Baltu. Ovšem, k takové zásadní změně
bylo potřebí najít přesvědčující důkazy a to se podařilo:
Prvním takovým důkazem byl nález z r. 1938, kdy se na vrchu Strážném u Kelče nalezl tzv.
kelečský poklad, tedy nález stříbrných mincí a sekaného stříbra, datovaného obdobím kolem
roku 1000. Ten zásadním způsobem ovlivnil trasu ve prospěch naší Kelče. Následoval další :
mapa Jana Krištofa Mullera: Marchionalis Moraviae. Zde byla trasa Napajedelský brod –
Kelč naprosto jednoznačně do všech podrobností vyznačena, navíc i s pokračováním další
větve z Kelče směr Krakov.
Pro tuto tzv. karpatskou variantu svědčila i strážná stanoviště na okolních vrších, která po
obou stranách stezku doprovázela. Zachovalo se jich do dnešního dne asi 15 , z toho 9 si do
dnešního dne zachovala názvy: Strážné, Stražisko, Vysoká Stráž apod. , ačkoliv svou původní
úlohu dávno již neplní.
Navíc na jednom z těchto strážních vrchů , na hoře Hostýn, bylo objeveno keltské hradiště,
což dokázalo starobylost této jantarové stezky.
Speciálně kelečským důkazem je i lokalita draha, což znamená mimořádné až 100 m široké
pruhy, lemující stezku, které umožňovaly její překládání, když ji na těžších půdách provoz
poškodil. V Kelči se tato draha na kat. mapách zachovala až do 19. století v důsledků sporů
města s Posvátnem.
Všechny tyto uvedené důkazy a ještě další ovlivnily prof. Ladislava Hosáka, aby v knize
Dějiny města Hranic, vydaných v roce 1969, vysloveně uznal priority existence kelečské
křižovatky a rovněž potvrdil trasu zemské stezky z Kelče do Opavy.Dřívější monopolní
tvrzení tzv. jesenické varianty o trase Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice bylo tím
definitivně pro první tisíciletí zpochybněno a verze Napajedla – Holešov – křižovatka KelčOpava – Opole potvrzena.
Tento závěr znamená velmi podstatný zásah do raných dějin města Kelče. A to nejen v tom,
že se posunuly do počátku prvního tisíciletí.

Znovu nastolil otázku původu názvu města.
Jaroslav Očenášek velmi předvídavě spojil vznik názvu města Kelč se slovem „kel“ .
Nejpravděpodobněji ve významu kel - mamuta. V okolí kdysi mamut žil a doba ledová
umožňovala sporadické nálezy těchto 3 až 5 m velkých klů mimořádně hledané suroviny.
Dr. Fr. Matějíček v neschválené práci Dějiny města Kelči uvedl protinázor a název města dal
do souvislostí s s osobním jménem Kelek neb Keleč. Tuto verzi však nelze přijmout..
Předně, v tak rané době není možné existenci osoby s tímto jménem dokázat, a i kdybychom
to připustili alespoň teoreticky, nastane nový problém: dostala osada jméno po něm, či on
dostal jméno podle svého bydliště? Navíc osad s jménem Kelč je více, minimálně šest se jich
nalézá v oblasti pobaltských Slovanů a pro všechny tyto obce bychom museli hledat existenci
nějakých Keleků či Keleců.
Definitivně tuto teorii popírá časová existence jantarové stezky již minimálně v prvním století
našeho letopočtu.
Jméno Kelč je slovanského původu a Slované přišli do této oblasti minimálně o pět set let
později.
Těžko pochopit, že tuto překonanou teorii převzal Dr. Papajík do nově se tvořících Dějin
města Kelče.
Spor o původu názvu města však přinesl historii Kelče navíc mimořádně důležitou informaci.
Potvrdil, že názvu Kelč předcházel jiný, neslovanský název pro tuto prokázanou křižovatku
jantarové stezky!
Dle Klaudia Ptollemaia ji římští kupci ve svých itinerářích nazvali EBURUM ( řecky
EBURON).
Že toto Eburum je předchůdce naší Kelče je nové, velmi odvážné tvrzení. Opírám je o tyto
dva důkazy:
Předně etymologický původ názvu Kelče je naprosto shodný s etymologickým výkladem
názvu Eburum. Spojujeme ho s latinským slovem ,,ebur,, což stejně jako u Kelče , znamená
slonovou kost – tedy kel z mamuta.
Druhý důkaz je ještě víc přesvědčující:
Kludius Ptolemaius uvádí o poloze stanice Eburum tento číselný údaj o její severní zeměpisné
délce:
49° 30‘ = čtyřicet devět stupňů, třicet minut.
Katastrální a měřický úřad v Opavě nám sdělil polohu Kelče:49° 28‘ 44‘‘ , což při
zaokrouhlování na celé desítky minut je 49° 30‘ , tedy shodná severní zeměpisná šíře.
Poloha obou lokalit je tedy naprosto shodná - Eburum je pozdější Kelč. Dávný původní název
Eburum se po příchodu Slovanů do oblasti Kelečska pouze poslovanštil.
A to znamená, že naše Kelč tu existuje již počátkem našeho letopočtu. Původně důležitá
křižovatka jantarové stezky, místo, kde se k ní připojuje jižní větev z Pováží, později
přirozené centrum nejvýchodnější moravské zemědělské oblasti! V té době žádná jiná lokalita
neohrožuje její výsadní postavení v této části východní Moravy, neboť její budoucí
konkurenti ještě dlouhá staletí neexistují.
Jedině co chybí: podrobný archeologický průzkum oblasti, kde jantarová stezka Moravskou
branou prochází .
Při dnešních nových možnostech leteckého výzkumu a stále citlivějších parametrech
speciálních detektorů to není úkol neřešitelný a vzdálený. Časově se však musí zaměřit na
první tisíciletí!
Pochopením zástupců města – starosty ing. St. Pitruna a místostarosty ing. Karla Davida –
vydá město podrobnější studii o tomto objevu a využije ho propagačně.
Posun historických dějin města Kelče považuji za svůj největší dar mému rodišti a za první
čestnou stuhu – sice jen obrazně - na nově vysvěcený prapor města.

V. Rolinc: výňatek z projevu na slavnostním zasedání zastupitelstva města Kelče 27.- června
2004.

Mezinárodní folklorní festival BABÍ LÉTO

Mezinárodní folklorní festival
BABÍ LÉTO
Středa 8.9.2004
18,00 hod.

Obrazy Valašska

vernisáž fotografií Karla Matochy
divadelní kavárna KZ Val. Meziříčí
Čtvrtek 9.9.2004
9,00-12,00 hod.

A každý trochu ináč

koncerty pro ZŠ – sál KZ Val.Meziříčí
15,00-16,00 hod.

Okolo Mezříča

krátká vystoupení účinkujících
městě
Pátek 10.9.2004
9,00-12,00 hod.

A každý trochu ináč

koncerty pro ZŠ- sál KZ Val.Meziříčí
17,00-22,00 hod.

S pěsničkú na Klenov

podvečerní festivalový program
areál letního kina Bystřička

souborůve

18,00-20,00 hod.

O Slunovratu

koncert cimbálové muziky Hradišťan
sál KZ Val. Meziříčí ( vstupné)
Sobota 11.9.2004
9,00-10,00 hod.

Muziganti fryško

cimbálové muziky na náměstí ve Val.Meziříčí
10,00-11,30 hod.

A ideme, ideme

průvod účinkujících městem Val. Meziříčí
14,00-17,30 hod.

Na Mezřičském rynku

hlavní festivalový program
náměstí Val.Meziříčí
19,00-22,00 hod.

Fleret s Jarmilou Šulákovou

koncert folkrockové skupiny- náměstí Val.Meziříčí

Neděle 12.9.2004

- Kelč

Program dne:
8,00-8,30 hod.

příjezd souborů do Kelče

9,00- max. 10,15 hod.
náměstí v Kelči

Muzikanti fryško – hra CM na

9,00-9,15 hod.

Kelčovan

9,15-9,30 hod.

Řekové

9,30-9,45 hod. Sedmikvítek

9,45-10,00 hod.

Iglika

9,30-10,30 hod.

Vítajte nám – přijetí u starosty

10,30-11,30 hod.

Užsem obešel – průvod městem

14,00-17,00 hod.

Dostaveníčko v Kelči– hl.
festivalový program u kulturního
domu

14,00-14,05 hod.

slavnostní zahájení

14,10-14,35 hod.

DFS Ovečky Valašské Meziříčí

14,40-15,00 hod.

DFS Kelčovan – Čadca –

Slovensko
15,05-15,25 hod.DFS Sedmikvítek – Frenštát
p. Rad.
15,30-15,50 hod.

DFS Snutki-Potarzyca-Polsko

15,55-16,15 hod.

DFS Iglika – Plovdiv-

16,20-16,40 hod.

DFSČervánek – Hradec

Bulharsko

Králové
16,45-17,05 hod.

DFS Culture organisation of
Multicipality of Larissa-

Larissa-Řecko
17,10-17,25 hod.
Meziříčí

DFS Ovečky Valašské

Program lidové veselice Radegastův rej,
11. září 2004 na Pustevnách.
PROGRAM hlavně pro dospělé U LANOVKY
10,00- 10,30 zahájení akce
zahájení akce moderátorkou, pozvání k programu dne včetněprogramu u
sochy Radegasta, uvedení zástupců firmy Radegast a hostů, slavnostní
otevření akce, krátké proslovy zástupcůfirmy Radegast a hostů
10,30– 11,30 dopolední program - vystoupení historických skupin
10,30– 12,00 ukázky práce Integrovaného záchranného systému
10,30– 12,00 ukázky lidových řemesel
10,30– 11,30 Musica Da Gamba – historická hudba ze Štramberka
10,30– 11,30 Keltik – pásmo scének historické skupiny ze St.Vsi nad Onřejnicí
10,30– 11,00 Keltik - Turnajové klání o pohár Radegastu
11,00– 11,30 Keltik - turnajové dovednosti – soutěže pro publikum
11,30- 12,30 pauza na oběd, reprodukovaná hudba
12,30– 17,00 odpolední hudební a zábavný program nad lanovkou
12,30- 13,00 Ostravička – dětský folklorní soubor z Frýdku – Místku
13,00– 13,45 Grunik – folklorní soubor z Ostravice
13,45– 14,30 Gajdušek – cimbálová muzika z Hukvald
15,00– 16,00 RK 130 – bigbeatová skupina z Frýdku - Místku

16,00– 17,00 soutěž zpěváků z publika v karaoke
12,30– 13,30 Keltik - ukázky šermu, soutěže šermířských dovedností
13,30– 15,00 Keltik - mučírna a dobové soutěže nejen pro páry
15,00– 16,00 Keltik - Pivní zápolení - soutěže o ceny Radegastu
16,00– 17,00 Keltik - Střelecký turnaj
17,00 vyhlášení výsledků soutěže v karaoke, předání ceny a ukončení akce
PROGRAM hlavně pro děti U SOCHY RADEGASTA
10,30 zahájení akce
10,30– 12,30 Ordal – mučení, zvláštní specialita: mučení rodičů
10,30– 12,30 kejklíř Křupala a soutěže pro děti:
10,30 – 10,50 soutěž ve skákání přes švihadlo
10,50 – 11,10 soutěž v plivánížvýkačky
11,10 – 11,30 závod v běhu trojnož
11,30 – 11,50 kreslení sochy Radegasta
11,50 – 12,30 soutěž v zazpívání písničky
Pořadatelé akce : Plzeňský Prazdroj,a.s. ve spolupráci s
its Beskydy, s.r.o. a
Sdružení Region Beskydy
Moderátor akce : Pavel Znišťál
Ceny pro děti : drobné dárky a sladkosti
Ceny pro dospělé : balení piva Radegast a drobné dárky

Změna programu vyhrazena!

***
V sobotu 18. září
Vstupte do zeměhojnosti a her Radegast
Pivovar zve do Nošovic na II. ročník Radegast Dne
V sobotu 18. září otevře pivovar Radegast již po druhé své brány na Radegast
dni. Budete si připadat jako v pohádce Dařbuján a Pandrhola: Pivovar překvapí
pozvánkou do země Radegast, země hojnosti a her, kde rostou„klobásy a buřty
na stromě“ a kde „pivo teče potokem“.
Za branami pivovaru se návštěvníci ocitnou ve středověkém městečku s
jarmarkem, zažijí atmosféru starých řemesel a uvidí při práci kováře, dráteníka,
pláteníka řezbáře,…Atmosféru jarmarku doplní „staročeská“ jídla, jako
bramborové placky, nakládané zelí, rožněná selata, kuřata, klobásy,… A
samozřejmě užzrající speciálně připravené kvasnicové pivo!
Průvodci ukáží zájemcům, jak se vaří pivo v druhém největším pivovaru u
nás. Jeho historie a současnost bude pro návštěvníky zachycena na výstavě
fotografií. Hudby a tance chtivé publikum naladí rocková klasika v podání
skupiny Citrón, Yo Yo Band či duo Těžkej Pokondr. Všichni aktivní dospělí se
budou moci zúčastnit soutěží moderovaných Pavlem Svobodou (Snídaně s
Novou) a najdou v areálu pivovaru osm dalších zábavných soutěžních disciplín,
ve kterých si vyzkouší např. střelbu z kuše, železné boty, lezeckou stěnu, válení
pivního sudu a jiné.
Manažer značky Radegast, Milan Gába, k oslavám dodává:„Loni se konal první
ročník nové tradice oslav založení pivovaru a slavilo se 33 let od první uvařené
várky piva. Letošní ročník návštěvníky překvapí svým pojetím ´země hojnosti´ a
celkovou propracovaností. Letošní styl oslav má kořeny v symbolu značky
Radegast, kterým je Bůh Radegast, tradovaný jako bůh hojnosti. Program ´země
hojnosti´ je koncipován pro celou rodinu a naším cílem je, aby hosté odcházeli
výtečně napojeni, najedeni, pivovarsky vzděláni, a aby jim prožitá zábava a
atmosféra oslav na dlouho utkvěla v paměti. Loňský ročník navštívilo bezmála 9
000 lidí, kteří během slavností vypili 24 000 piv, a stejně jako loni zůstává vstup
volný.„Uvidíme, zda Bůh hojnosti Radegast letos přiláká do své bašty příznivců
více,“ dodal Milan Gába.

Program Kina Kelč na měsíc září 2004
Pátek 10. září v 19,30 hodin a neděle 12. září v 18 hodin
UMUČENÍ KRISTA
Kontroverzní snímek USA, délka 127 minut, vstupné 41 Kč.
Neděle 19. září v 18 hodin
INTERMISSION
Jedenáct veskrze originálních lidských osudů vzájemně se proplétajících v jedné městské
čtvrti Dublinu. Film Irska a Velké Británie, vstupné 35 Kč.
Neděle 26. září v 18 hodin
ZTRACENO V PŘEKLADU
Náhodné setkání Boba – filmové hvězdy a Charlotte – manželky workholicka se brzo stává
překvapivým přátelstvím. Při procházkách Tokiem zažívají neuvěřitelná setkání s jeho
obyvateli. Film USA a Japonska, vstupné 35 Kč.
*Od září budeme hrát opět každou neděli v 18 hodin. Páteční promítání se neosvědčilo.*
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Sport
KOPANÁ
Sobota , 19.6.2004
dorost,Francova Lhota – Kelč O : 3
Tímto vítězstvím si zajistili dorostenci postup do krajské soutěže.
muži, Kelč – Příluky 3: O / 1:0 /
Poslední jarní mistrovské utkání. Hrálo se na hřišti v Kladerubech. Hřiště v Kelči se
opravovalo. Zdálo by se, že to bude bezstarostné utkání. Hostům však šlo ještě o postup.
Menšímu hřišti se lépe přizpůsobili naši hráči. Vytvořili si mírnou převahu. Tu korunovali
vedoucí brankou. Tomáš Kocián vystřelil před hostující bránu a tam usměrnil jejich hráč míč
do sítě. Další důležité momenty se odehrály až koncem poločasu. Hostující hráč pronikl do
pokutového území a tam jej fauloval Martin Pastrnek. Červená karta a pokutový kop. Ten
brankář Němec kryl. Ve druhém poločase kopali hosté opět pokutový kop. Nedali. V té době
se vyznamenával v brance Němec. Nedáš, dostaneš. Pěknou střelou se prezentoval Martin
Hegar. Skóre završil Radek Abrman.
Výbor Tělovýchovné jednoty děkuje všem , kteří se starají o chod oddílu kopané-od trenérů a
vedoucích přípravky až po muže.
Výbor oddílu kopané děkuje sponzorům a všem, kteří se podílejí na chodu oddílu.Dále pak
hráčům a jejich trenérům, vedoucím za příkladnou reprezentaci. Zvláště pak dorostencům pod
vedením p. Čapky za postup do vyšší soutěže.Poděkování si rovněž zaslouží ti, bez kterých by
fotbal nebyl fotbalem. Je to hlasatel p. Karel Valuch, v pekle prodávající p. Jarek Kunovský.
Opékač kabanosu p. Jiří Smahel. Dále p. Jiří Kunovský, zaskakující za rozhodčí.

Dík patří také divákům, bez kterých by se žádný zápas neobešel.
Miroslav Červek

