ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

12/2003

Úvod zpravodaje 12/2003
Dny se krátí, blíží se zima a všichni, malí i velcí, se těšíme na Vánoce – svátky klidu, radosti a
rodiny. V tyto dni se scházejí příbuzní a známí, aby si popřáli všechno dobré a pohodu do
dalšího roku. Děti se těší na dárečky, které jim Mikuláš a Ježíšek přinese.
A co my dospělí ? Pro nás by měl být největším dárkem mír a pokoj doma i ve světě. Zdá se,
že to sami těžko můžeme ovlivnit. V celosvětovém měřítku jistě, ale v rámci svého bydliště,
své obce, své rodiny můžeme udělat mnoho. Zamysleme se, co pro nás znamenají dobré
sousedské vztahy, vztah k obci, k veřejnému majetku, vybavení obce, životnímu prostředí.
Dobré sousedské vztahy jsou základem soužití. Vztah ke společnému majetku – autobusové
čekárny, lavičky, odpadkové koše, silniční patníky apod. je ukázkou naší kultivovanosti.
Dosti často vidíme následky nemístné zábavy – počmárané zdi, rozházené popelnice a koše,
vytrhané patníky kolem cest. Řekneme – dělají to mladí, neumí se jinak bavit.
Ale co děláme my starší pro to, aby měla mládež lepší příklad, aby měla v dospělých vzor ?
Musíme se nad tím zamyslet a a najít i ve svém chování více vstřícnosti k mladým,
podporovat ty, kteří se práci s mládeži věnují a vytvářet pro tuto práci lepší podmínky. Stále
chybí dobrovolníci, kteří by se práci s mládeži věnovali. Pokud si najdeme cestu k mladým,
oni nám ji oplatí respektem a tolerancí.
To by byl jistě nejlepší vánoční dárek pro nás všechny.
Proto přeji všem v tomto předvánočním čase dobré sousedské vztahy, toleranci, přátelství a
rodinnou pohodu. To je nejlepší základ pro to, aby i celá obec žila v dobré pohodě a byla
místem pro spokojený a klidný život všech.
Ing. Stanislav Pitrun,starosta

Krásné vánoční svátky plné míru a pohody
a nadějné vykročení do nového roku ve znamení štěstí, zdraví, úspěchů a dobrých zpráv
přeje
Redakční rada Zpravodaje a pracovníci městského úřadu.

Usnesení z 14.zasedání Rady města Kelče dne 03.11.2003


Rada bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace obecního majetku k
31.12.2003 a jmenování členů ústřední a dílčích inventarizačních komisí.














Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků ,
uzavřené mezi městy Valašské Meziříčí a Kelč.
Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kelč za školní rok 2002 / 2003.
Rada byla seznámena s evidencí zájemců o bytovou výstavbu v lokalitě „ Pod pivovarem“ a
stanovila 1. informativní schůzku na středu 19.11.2003 .
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Českého svazu včelařů v Kelči na
tlumení varoázy u včel ve výši 10,- Kč na jedno včelstvo.
Rada byla seznámena s žádostí Kateřiny Šimečkové , Lešná 149 o pronájem nebytových
prostor v obecním domě čp.37 v Komárovicích za účelem provozování hostinské a
restaurační činnosti a požaduje svolat jednání s žadatelkou a zástupci OV Komárovice.
Rada bere na vědomí žádost osadního výboru Komárovice o zařazení 2 akcí do rozpočtu na r.
2004 ( zastřešení pohostinství a oprava komunikace od čp. 25 po čp.16) a postupuje ji
finančnímu výboru k jednání o rozpočtu na rok 2004.
Rada bere na vědomí žádost Jana Machače , Kelč čp.513 o byt v připravované výstavbě
bytových domů v lokalitě „Pod pivovarem“ a ukládá MěÚ zařadit žádost do evidence žadatelů
o tuto výstavbu.
Rada souhlasí s finančním příspěvkem obce na posílení vedení NN – Kelč – Záhumení a dalším
jednáním pověřuje starostu.
Rada odsouhlasila zastavovací urbanistickou studii pro výstavbu rodinných domků v lokalitě R
1 - Sázany a předává ji zastupitelstvu k řešení .

Usnesení z 15. mimořádného zasedání Rady města Kelče
dne 10.11.2003


Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy pozemků mezi
městem Kelč a Ing. Zdeňkem Hlavicou , Kelč čp.530 a pověřuje starostu a místostarostu
dalším jednáním.

Usnesení z 6.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
20.11.2003










Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva
a rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu roku 2003 dle předložené zprávy o hospodaření
MěÚ Kelč k 31.10.2003 v příjmové i výdajové části na výši 46 392 000,-Kč.
Zastupitelstvo pověřuje městský úřad , aby do doby schválení rozpočtu na rok 2004
hospodařil s rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu roku 2003 na každý měsíc.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zadat přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2003
Krajskému úřadu Zlín.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. pobočka Nový
Jičín ve výši do 1 milionu korun na rok 2004 s konečným termínem splatnosti k 28.12.2004.
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 231/11 , ostatní plocha o výměře 68
m2 v k.ú. Kelč – Staré město , označenou dle geometrického plánu parcelním číslem 231/12,
manželům Ladislavovi a Ludmile Pajdlovým , Kelč čp. 323 za cenu 50,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 707/13 , orná půda o výměře 180 m2 v k.ú.
Kelč – Nové město manželům Karlovi a Marii Hradilovým , Kelč čp.533 za cenu
administrativních nákladů vzniklých městu Kelč s tímto převodem.







Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě pozemků uzavřené
mezi Městem Kelč a Ing.Zdeňkem Hlavicou , Kelč čp.530 , která je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Dále schvaluje dohodu uzavřenou ve věci zajištění inženýrských sítí k výstavbě
rodinného domku umístěného na parcele č. 298 v k.ú. Kelč – Staré město. Tato dohoda je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo schvaluje zastavovací urbanistickou studii rodinných domků v lokalitě „Sázany“
se změnami vyvolanými smlouvou o budoucí směnné smlouvě pozemků mezi městem Kelč a
Ing.Zdeňkem Hlavicou , Kelč čp. 530.
Zastupitelstvo ukládá městskému úřadu vypracovat harmonogram prací na zasíťování lokality
pro výstavbu rodinných domků „Záhumenní“ v roce 2004.

Historie
Záhorská kronika, Prosinec 1925
S.H.Kunovická
Propast u Hranic
Jdeme-li z Hranic údolím Bečvy proti proudu řeky po pravém jejím břehu, staneme před
výšinou smíšeným lesem porostlou, zvanou Hůrka, která v útrobách svých skrývá na jižním
konci úchvatnou prohlubeň, obecně Propast jmenovanou. Původ a vznik Propasti ozdobil si
lid celou řadou pověstí.
Dávno již tomu, co ve starém hradě Švrčově nedaleko Propasti žil statný zeman s mladou
chotí. Šťastné jejich manželství dovršil příchod malého dědice. Ale nic není tak vratké jak
lidské štěstí. I na zemana si vzpomněl krutý osud, když po dvouletém manželství dobrá paní
zemřela. Dlouho tesknil zeman, ale konečně se odhodlal přivésti druhou matku malému
robátku. Byla to paní velmi sličná, leč nedobré, zlé povahy. Již z prvého pohledu, jejž na
děcko vrhla, poznal zeman, že nikdy nebude milovati nevlastní dítě a dobré jeho srdce se
zachvělo strachem a dvojnásob přilnulo k rozkošnému robátku, jež mu tolik připomínalo
první hodnou paní.
A sličná choť zemanova honila se jen za zábavami. Co byl ji zeman a dítě, jež nebylo její!
Macecha v pravém smyslu slova. Dítě jen týrala a umínila si, že se ho při nejbližší příležitosti
zbaví. Náhoda jí přála. Zeman musil jednou na kvap odejeti. Žena v duchu zajásala. Bylo to
právě na jaře. Noc byla bouřlivá, vichor dul do oken, div je nevytlačil, starým hradem to
podivně kvílelo, jako by matka o dítě strachem naříkala. – Starý sluha s poděšenou tváří
přiběhl, že rozpoutané vlny Bečvy valí se již pod hradem. Hukot jejich zněl až do hradu.
Žena rychle uchopila dítě v kolébce tiše spící, spěchala k zpěněným vodám a položila
kolébku i s dítětem na vlny, divoce se zasmála a hbitě vracela se ušlapanou stezkou nahoru,
ani se neohlédnouc. Chtěla za svými známými, kteří ji v blízké hospůdce čekali. Nahoře
zastoupil ji cestu zeman. Poznal při svém odchodu, že smýšlí zase vyklouznouti a vrátil se
dříve, než očekávala.
„Kde máš dítě?“ zahřímal na ženu hlas rozhněvaného muže, který doma kolébky s děckem
nenalezl. Žena zbledla, pohled její stočil se k řece a zeman porozuměl. „Bodejž by ses, zlá
macecho, propadla!“ vykřikl. Po těchto slovech za hlomozu převyšujícího i hukot řeky
rozevřela se hluboká propast a pohltila ženu bez srdce, zlou macechu. Zeman s ustrnutím
hleděl na dno propasti. Konečně se vrátil domů.
Zpráva o tom rychle nesla se krajem a lidé se sbíhali k propasti, aby nahlédli na její dno, kde
zelené jezírko tiše skrývalo svou oběť.
Jak zaradoval se však nešťastný zeman, když druhého dne starý uhlíř dítě živé do jeho náruče
přinesl.

Našel je zachycené i s kolébkou v koruně vyvráceného stromu, když ze své chatrče plavil se
přes řeku do lesa pálit uhlí. Vděčnost zemanova neznala mezí.
Okolí hradu mu však příliš hrůzy připomínalo, proto se odtud po čase vystěhoval, hrad pustl
a dnes jen nepatrné zbytky označují místo, kde kdysi stával. A nad Propastí zachvívá vítr
sesmutnělými stromy a opuštěným hájem táhne smutná báj o zlé ženě, jíž milejší byly
radovánky, než úsměv líbezného děcka.
Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc prosinec
Začíná zimní čas a kino rozšiřuje svůj hrací profil o středu v 19,30 hodin.
Středa 3. prosince v 19,30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU – prokletí černé perly
Pirátu Jacku Sparrowovi ukradli loď, Willu Turnerovi slečnu – pachatel i důvod byl stejný –
kapitán Barbossa. americký film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 7. prosince v 18 hodin
PIANISTA
Vítězný film MFF v Cannes je dílem Romana Polanského a příběhem muže, židovského
klavíristy, který za II. světové války přežil likvidaci varšavského gheta. Film Vel. Británie,
Francie, Německa, Holandska a Polska. Válečné drama s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Středa 10. prosince v 19,30 hodin
KLOKAN JACK
Kamarádům Charliemu a Louisovi ukradl balíček peněz a nechce je vrátit. Kdo ? Přece
klokan Jack. Americká rodinná komedie s českými titulky, vstupné 33 Kč.
Neděle 14. prosince v 18 hodin
OSAMĚLÝ MSTITEL
„Muž, který nemá pro co žít, si najde něco, za co může bojovat…“ Americké akční drama s
titulky, vstupné 35 Kč.
Středa 17. prosince v 19,30 hodin
ŠVINDLÍŘI
Nicolas Cage alias Roy podváděl a užíval si svých neuróz, když do jeho života vstoupila
dospívající dcera a v komedii Rideyho Scotta ho změnila navždy. Americká komedie s
českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 21. prosince v 18 hodin
MATRIX, Reloaded
Neo se znovu vydává do kyberprostoru, aby se pokusil najít odpověď na otázku „Co je
Matrix?“. Bratři Wachowští slibují velkolepou podívanou. Americký film s českými titulky,
vstupné 41 Kč.
Neděle 28. prosince v 18 hodin
MIZEROVÉ II
Michael Bay oprášil hrdiny svého režijního debutu a jeho drsňáci znovu v osvědčeném podání
Wills Smithe a Martina Lawrence, jdou opět po krku drogové mafii-tentokrát kubánské.

Americký akční film a českými titulky, vstupné 37 Kč.
Na neděli 4. ledna 2004 připravujeme nový český film ŽELARY. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Kultura
Advent

Mikulášská nadílka
V sobotu 6. prosince v 17 hodin přijede do našeho města Mikuláš v doprovodu andělů, ale i
čertů !!! Každý, kdo odevzdá žeton, obdrží mikulášský balíček. Věříme, že v něm najdete
něco, co vás potěší. Mikuláš se na vás těší, tak si připravte povídání nebo říkanky, básničky i
písničky. ( Žetony jsou k vyzvednutí na městském úřadě u paní Schybolové – od pondělí 1.
prosince do pátku 5. prosince. )
Neděle 7. prosince

Český Junák Kelč a divadelní soubor Čtyřlístek
ve spolupráci s Městským úřadem Kelč
uvádí v neděli 7.12.2003
divadelní představení
VODNÍK MAŘENKA
(s Mikulášskou nadílkou.)
Začátek je ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.
Příjem dárků – v neděli od 10 hodin.
Osoby a obsazení :
Vodník Mařenka – Libor Zdráhala
Bětka – Dorota Hlavicová
Čert – Jiří Hlavica
Mlynář – Jiří Kundrátek
Mlynářka – Hanka Stromšíková
Režie : Břetislav Vlček ml.
Osvětlení : František Plesník
Speciální efekty : z Čs. Televize
Kulisář : Břetislav Vlček st. a Vladimír Žalmánek
Neděle 21. prosince ve 14 hodin

Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla

COLLEGIUM CHORUS ODRY

+ komorní orchestr
dirigent : Martin Jakubík
Naladíme si vánoční atmosféru při poslechu Vánoční mše a zpěvu vánočních koled.
Vstupné 50 Kč, děti zdarma.
Středa 24. prosince ve 12 hodin

Každoroční a stále více navštěvovaný

ŽIVÝ BELTÉM
Všichni účastníci hraného příběhu o zrození Ježíše si zaslouží naše poděkování a mají náš
obdiv. Někdo dokončuje doma poslední přípravy na štědrovečerní večeři, slavnostní tabuli,
možná zdobí stromeček. A jiní se chystají na krásný průvod od Kateřinky na náměstí, aby
potěšili nejen sebe, ale všechny spoluobčany a ostatní diváky. Oděni v prostý lid se snaží
přiblížit atmosféru zrození malého Ježíška v Betlémě a spolu s Kašparem, Melicharem a
Baltazarem přinášejí malému králi dárky a pozornosti.
Živé betlémy se konají i v jiných městech, ale zvláštností kelečského je vždy opravdové živé
miminko v jesličkách a čas konání – vždy na Štědrý den v pravé poledne. I letos tomu nebude
jinak.
Není nic krásnějšího, než v klidu a pohodě strávit tento sváteční den se svými známými a se
svou rodinou a popřát si vše to, na co jsme v poslední době zapomněli nebo nestihli kvůli
pracovnímu či jinému zaneprázdnění. Mám pocit, že přání hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
pohody, jež se vysloví v tento den po shlédnutí starého příběhu, je upřímnější a vřelejší. Mělo
by to tak zůstat i po celý rok, alespoň v našich srdcích. Přej druhému a ten popřeje dál, usměj
se na druhého a ten se usměje dál….. Není to moc těžké a nic nás to nestojí, tak proč to
nezkusit i v jiné dny a po celý rok ???
( MS )
Pátek 26.prosince

Štěpánská diskotéka v kulturním domě v Kelči – pořádají fotbalisté
Další tradiční aktivity v Kelči :
pátek 26. prosince – Štěpánský turistický výšlap na Hostýn-Tesák-Troják – starší turisté
středa 31. prosince – Silvestrovský pochod na Hostýn – setkání přátel a známých
Co se ještě v prosinci nabízí ? Třeba v jiných městech ?
Středa 10. prosince v 19.30 hod. - Velké kino Zlín
vánoční koncert THE BACKWARDS (The Beatles revival)
Vítězové newyorského Beatlefestu 2003 se ve Zlíně představí v novém programu, s
hudebním hostem - jazzmanem Petrem Lipou a za doprovodu komorního kvarteta!
cena: 220,- Kč

Čtvrtek 11. prosince v 19.30 hod. - Velké kino Zlín
vánoční koncert FLERET a JARMILA ŠULÁKOVÁ
Známá vizovická folkrocková kapela vydala CD Trnkostroj a oslavuje 20. výročí svého
vzniku. Ve Zlínském Velkém kině vystoupí s královnou lidové písně Jarmilou Šulákovou
a na pódiu se představí i někteří bývalí členové kapely Fleret.
cena: 170,- Kč

Kopaná
Neděle 19. 10. 2003
Muži, Dolní Bečva „B“ – Kelč „B“ 1 : 1
Muži, Holešov „B“ - Kelč 1 : 1 ( 0 : 1 ). Branku vstřelil Jan Machač.
Utkání žáků a dorostu byla odložena.
Dohrávky : Dorost, Hrachovec – Kelč 2 : 4. Mladší žáci, Kelč – Slušovice 2 : 0. Starší žáci,
Kelč – Slušovice 2 : 1.
Sobota 25. 10. 2003
Dorost, Kelč – Choryně 7 : 2
Neděle 26. 10. 2003
Mladší přípravka, Kelč – Juřinka 0 : 4
Starší přípravka Kelč – Juřinka 4 : 1
Mladší žáci, Paseky Zlín – Kelč 0 : 1
Starší žáci, Paseky Zlín – Kelč 0 : 1
Muži, Kelč „B“ – Ratiboř 0 : 1
Muži, Kelč Hulín 4 : 1 ( 3 : 1). Naši hráči si od počátku utkání vypracovali velkou převahu.
Hosté jen stěží odolávali. Hrstku fanoušků rozehřál krásným gólem Petr Tomášek. Tentýž
hráč si to zanedlouho zopakoval. Po této brance hráči polevili. Hosté toho využili a vstřelili
kontaktní branku. Klid do našich řad přinesla branka Jana Machače po perfektně zahraném
trestném kopu. Druhý poločas byl z obou stran velmi slabý. Naši hráči si hlídali vedení. Hosté
se již na nic nezmohli. O konečný výsledek se postaral Jarek Machač. Hrálo se většinou okolo
středového kruhu. Je jen škoda, že bojovnost, která zdobila naše hráče v prvním poločase,
nevydržela i do druhého. Mohli si poopravit tak špatné skóre v tabulce.
Sobota 1. 11. 2003
Mladší žáci, Kelč – Chropyně 1 : 3
Starší žáci, Kelč – Chropyně 0 : 1
Neděle 2. 11. 2003
Dorost, Kelč – Vidče 0 : 10 !!!
Muži, Příluky – Kelč 2 : 2 ( 2 . 1 ). Takový výsledek nikdo nečekal. Utkání podzimu.
Domácí, kteří vedli tabulku, si mysleli, že to budou mít lehké. Naši hráči nepřijeli prodat kůži
zadarmo. Od počátku začali hrát aktivně. Napadali soupeře již při rozehrávce. Byli to však
domácí, kteří šli do vedení. Ani tato branka naše hráče nerozhodila. Dále pokračovali ve
svižném tempu, což přineslo i vyrovnání. Branku vstřelil Jiří Škařupa. Šel důrazně do souboje
s brankářem domácích. Domácím se však do poločasu podařilo vstřelit druhou branku. Bylo
to po chybě obrany. Druhý poločas byl obrazem toho prvního. Naši hráči tlačili, ale vstřelit
branku ne a ne. Domácí hrozili brejky. O vyrovnání se tak postaral Marcel Abrman. Běžela

devadesátá minuta. Domácí byli nešťastní. Naopak my šťastní, že vezeme bod. Naši hráči
opět dokázali, že když se chce, tak to jde.
Miroslav Červek
Výbor oddílu kopané děkuje trenérům, vedoucím mužstev a hráčům za jejich výkony. Divákům za to,
že si našli cestu na jejich utkání a za vzorné povzbuzování. Dále pak sponzorům a všem, kteří přispívají
na kopanou. O to, aby bylo na každém utkání občerstvení, se postarali Pivovarčíkovi.
Výbor Tělovýchovné jednoty děkuje všem oddílům a cvičitelkám za jejich vzornou reprezentaci. A to
nejen tělovýchovy, ale i města.
Přejeme všem šťastné a veselé prožití svátků vánočních. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a osobní
pohody.

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2003 – 2004
Výsledky 5. – 9. kola :
Zubří - Kelč 8 : 2 1601 – 1558 0
Kelč - Nový Jičín 10 : 0 1609 – 1450 2
Sedlnice „C“ - Kelč 4 : 10 1517 – 1532 2
Kelč - Vsetín „C“ 8 : 2 1616 – 1543 2
Val.Mez. „D“ - Kelč 2 : 8 1624 – 1685 2
Čelo tabulky po 9. kole :
Vsetín „C“ 9 7 0 2 1569 64 : 26 14
Kelč 9 6 0 3 1595 58 : 32 12
Bílovec „B“ 9 6 0 3 1572 56 : 34 12
Zubří 9 6 0 3 1557 54 : 36 12
Hranice „B“ 9 5 0 4 1503 56 : 34 10
Severomoravský oblastní přebor dorostenců 2003 – 2004
Výsledky 3.- 5. kola :
Kelč - Val.Mez. „B“ 8 : 0 1156 : 1038 2
Val.Mez. „C“ - Kelč 6 : 2 1101 : 1091 0
Kelč - Opava 8 : 0 1097 : 999 2
Čelo tabulky po 5. kole :
Hlubina Ostrava „A“ 4 1155 28 : 4 8
Kelč 5 1090 32 : 8 8
Val.Mez. „B“ 5 1102 24 : 16 6

Josef Gassmann

Odbíjená
Pro oddíl odbíjené TJ Kelč byla jarní sezona 2003 pojata jako řešení nového stylu hry a
doladění nesehraného týmu. Díky zkušenosti hráčů hrajících již před nástupem nové
volejbalové generace, kteří se opět vrátili do týmu ( Zdeněk Pajdla, František Hloch ), a díky
dravosti, zapálení a organizaci kolektivu se podařilo sestavit družstvo, které nejenže dosahuje
postupně výsledků, ale je pevnou partou na hřišti i mimo něj.
Výsledky jarní části 2002:
TJ Kelč – Hovězí

2:3

TJ Kelč – Val Meziříčí

1:3

Karolínka – TJ Kelč

3:2

TJ Kelč – Pozděchov

3:0

TJ Kelč – Hošťálková

3:2

Atletika Vsetín – TJ Kelč

1:3

MEZ Vsetín – TJ Kelč

3:1

Tabulka po sezoně 2002-2003:
poř.

Název týmu

poč. záp. Vyhr.

Prohr.

Skóre

body

1.

Sokol Val. Meziříčí

14

12

2

40:12

26

2.

Atletika Vsetín

14

10

4

34:22

24

3.

VK MEZ Vsetín B

14

9

5

34:21

23

4.

SKV Hošťálková B

14

9

5

33:21

23

5.

TJ Kelč

14

8

6

31:25

22

6.

Sokol Hovězí

14

4

10

19:32

18

7.

TJ Sokol Karolinka

14

3

11

9:37

17

8.

TJ Sokol Pozděchov

14

1

13

7_39

15

Sezona 2003-2004:
Tato nová sezona začala podzimní částí, ve které tým TJ Kelč narazil hned zkraje na
nejsilnější soupeře. Start se sice nepovedl podle očekávání, ale výkon celého týmu i v
prohraných utkáních byl velmi dobrý. V dalších sedmi utkáních byly soupeřům povoleny
pouze dva sety. Dobrým výkonům určitě prospělo i 4-denní soustředění v červenci letošního
roku na Zelené Vodě, kde se příprava pilovala na plážovém volejbalu.
Výsledky podzimní části 2003:

Hoštálková – TJ Kelč

3:1

Hovězí – TJ Kelč

0:3

TJ Kelč – MEZ Vsetín

1:3

TJ Kelč – Karolínka

3:0

Val. Meziříčí- TJ Kelč

1:3

Austin Vsetín – TJ Kelč

0:3

TJ Kelč – Pozděchov

3:0

TJ Kelč – Atletika Vsetín

3:1

Rožnov – TJ Kelč

0:3

Nyní začíná zimní příprava, ve které se bude trénovat hlavně slabina týmu, což je příjem míče a hra v
poli. V následující jarní části je před týmem nelehký úkol – dobýt první místo v tabulce.

Zdeněk Šatran
Informace pro členy ČRS MO Kelč, držitele pstruhových ročních povolenek:

Výbor MO ČRS Kelč oznamuje držitelům pstruhových povolenek na rok 2003, že
termín vracení vyplněných sumářů docílených úlovků je stanoven na 15.12.2003
(pondělí) od 1700 do 17 30 hod v kanceláři místní organizace (Hasičský dům).
Možno již vracet i mimopstruhové povolenky!!!
Ing. Jaroslav Orel

Základní škola informuje
Z činnosti školy










Poslední říjnový pátek se žáci 9.B zúčastnili exkurze ve středisku Hasičského záchranného
sboru ve Valašském Meziříčí. Pracovník tohoto sboru jim umožnil nahlédnout do operačního
střediska, odkud se koordinují veškeré zásahové akce hasičů – záchranářů, žáci si mohli
prohlédnout technické vybavení aut, dále volnočasové zázemí pracovníků, jako např.
posilovnu, saunu apod., seznámili se s organizací práce z hlediska třísměnného provozu.
Prohlídka tohoto centra byla podle slov žáků i pedagogického doprovodu velmi poučná a
zajímavá.
3. listopadu proběhlo v obou prvních třídách již tradiční fotografování prvňáčků. Tuto službu
nám zajistila firma Fotografie Valašské Meziříčí.
3. listopadu se v naší tělocvičně konalo okrskové kolo v halové kopané mladších žáků. Čtyři
družstva soutěžila o nejlepší výsledky a nakonec zvítězilo družstvo mladších žáků naší školy,
když postupně porazili družstva ZŠ Vyhlídky, ZŠ Šafaříkovy a ZŠ Žerotínovy. Jako vítězové
postupují naši fotbalisti do kola okresního.
4. listopadu pak mohli všichni žáci 1. stupně využít naopak nabídky firmy Fotodienst z Brna,
aby se zcela nezávazně vyfotografovali a až po obdržení kompletu fotografických snímků se
spolu s rodiči rozhodli, zda si sérii fotek nechají či nikoli. Zájem o tuto službu však opadá,
celkem této nabídky využilo jen 46 dětí z 1.stupně (ze 156 dětí ).
Stejný den vyjeli zájemci o divadelní umění do Městského divadla ve Zlíně na pohádku
Zlatovláska. Tentokrát bylo představení určeno dětem 1. stupně.
6. listopadu proběhl u nás ve škole tzv. keramický den. Využili jsme totiž stejně jako loni
nabídky pana Z. Švehlíka, pod jehož patronátem u nás probíhá celoročně kroužek Keramika











hrou, přihlédli jsme k blížícím se Vánocům a umožnili dětem vyrobit si z hlíny keramický
výrobek motivovaný blížícími se svátky. Na 1. stupni byl o tuto činnost velký zájem, takže do
modelování se zapojily celé třídy, našli se ale zájemci i ze tříd 2. stupně.
11. listopadu vyjeli žáci obou devátých tříd na akci, která se koná již poněkolikáté a je určena
žákům posledních ročníků základních škol, totiž na Veletrh vzdělávání. Organizátorem bylo
opět poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce ve Vsetíně (podpora Hospodářské
komory Vsetín a Zlínského kraje) a místem konání se stala ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí.
Žáci zde strávili dvě hodiny a pokud tento čas jen tak neprohýřili, mohli si z této akce odnést
cenné informace o studijních a učebních oborech škol a školských zařízení vsetínského
regionu. Pro žáky byl zajištěn autobus, který je dovezl tam i zpět. Celá akce pokračovala i v
odpoledních hodinách a také následující den, takže možnost měli i rodiče, kteří řeší se svými
ratolestmi problém, kam po základní škole. V letošním školním roce se vsetínský ÚP opět
vrátil ke klasickým informačním brožurám (obdržel každý žák), v nichž všichni deváťáci najdou
důležité informace o všech školách Zlínského kraje. Další informace jim zprostředkovává
výchovná poradkyně, popř. třídní učitelé devátých tříd.
14. listopadu jsme si rozhlasovou relací, kterou si připravilo několik žáků z 8. tříd, připomněli
státní svátek ČR - 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii.
20. listopadu se v prostorách třídy 9.A konala plenární schůze Sdružení rodičů za přítomnosti
vedení školy a pedagogických pracovníků školy. Všichni přítomní získali informace o činnosti
Sdružení rodičů v uplynulém školním roce, ale mohli tohoto setkání využít také k získání
důležitých informací z činnosti a života školy.
Po skončení plenární schůze se ve stejné místnosti setkali rodiče deváťáků se zástupci SOU a
SŠ v Rožnově pod Radhoštěm, dále SOU ve Valašském Meziříčí a Střední průmyslové školy
strojírenské ve Vsetíně. Tématem této zvláštní schůzky byla profesní orientace žáků 9. tříd.
25. listopadu viděli žáci 2. stupně divadelní představení Divotvorný hrnec, a to v podání herců
Městského divadla ve Zlíně.
Školní klub připravil v průběhu měsíce listopadu následující akce:
6.11.: zájezd na plavecký bazén do Rožnova pod Radhoštěm
7.11.: turnaj v nohejbalu v tělocvičně školy
22.11.: Pečeme na Vánoce: slané pečivo

PhDr. Pavla Čučková

Mateřská škola informuje
Čas předvánoční v Mateřské škole Kelč.
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i doba shonu, ale také doba plná citu a něžných mezilidských vztahů.
Pro nás v MŠ je to také doba tvůrčího nadšení a „těšení se“. Je potřebné, aby děti v dnešní
přetechnizované době poznávaly krásné lidové tradice a poetické zvyky.
V naší mateřské škole oslavíme přicházející vánoční čas divadelním představením „Všichni jsme na
jedné lodičce“ – o kamarádských vztazích mezi dětmi.

Potom společně rozsvítíme vánoční stromeček
venku před 1. třídou mateřské školy.
Ve všech třídách se také rozsvítí svíčky na
adventním věnci, který si děti za pomoci svých
učitelek samy vyrobí. Na zahradě si natrháme
větvičky - „Barborky“, začneme vytvářet různé
ozdoby a dárečky pro své blízké, vyzdobíme třídy.
V pátek 5. prosince k nám s nadílkou přijde
Mikuláš, na kterého se už všichni těší a připravují
si pro něj básničky, písničky a Mikuláše s čerty
vyrobené z papíru, jablíček a přírodnin.
Jeřabinovými korálky, nasušeným ovocem a
nasbíranými přírodninami ozdobíme s dětmi také
stromeček pro ptáčky a zvířátka na školní
zahradě. Kouzlo Vánoc zdůrazní hra na „vánoční
jarmark“, kterou pro děti připravujeme. Nebude
chybět ani vánoční pohádka „O dvou
sněhulácích“, kterou 15. prosince zahraje divadlo
„ÚSMĚV“ a prohlídka pohyblivého
betléma v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči.
Navštíví nás také žáci ZŠ v Kelči s vánočním koncertem. Součástí vánočních příprav bude i pečení a
zdobení perníčků a cukroví. Děti se učí prožitkem. Pomáhají všichni, střídají se u válení těsta,
vykrajování, samy si přenášejí vykrájené tvary na plech. Jsou nadšené, že si mohou vyzkoušet to, co
doma dělají jejich maminky. Líbí se jim, že si upečené výrobky mohou taky sníst a ještě pohostit
rodiče na vánočních besídkách, které se budou konat 18. prosince ve všech třídách mateřské školy.
Na ty se děti těší vždy nejvíce. Již od rána je v mateřské škole slavnostní atmosféra a vůně Vánoc.
Paní učitelky zahrají dětem pohádku, děti rozbalují dárky pod stromečkem, společně si poslechneme
a zazpíváme koledy. Odpoledne přivítáme v mateřské škole rodiče, abychom se s nimi o tu kouzelnou
atmosféru Vánoc podělili.

Přejeme vám šťastné a spokojené Vánoce, hodně zdraví, vzájemné úcty a porozumění.
Svatava Dohnalová,ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
O kelečské odbíjené – závěr ( předešlé části v č. 5-8)
O kelečské odbíjené – závěr ( předešlé části v č. 5-8)

Rok 1951 přináší velký zásah do sportu. Sokolské jednoty byly zákonem z července zrušeny.
Kelečská sokolská odbíjená však ještě žije. Pod hlavičkou sokola se koná VI. Ročník turnaje,
který vyhraje družstvo Vítkovických železáren. Kelečské družstvo zajíždí na turnaj ve StráníKvětné. Konal se 9.září 1951, účastníci byli rozděleni do čtyř skupin. Kelč prohrála ve
skupině s Kroměříží 1:2, stejným výsledkem i s Hulínem, vyhrála nad Vojenskou jednotou
Povážan 2:0 a nad Starým Městem 2:1. Z pěti družstev obsadila 3. místo, které však nestačilo

na postup do finále. Ukázalo se však, že může hrát vyrovnané nebo i vítězné zápasy s mužstvy
reprezentující mnohem větší města než byla malá Kelč. Hráli Dohnal, Hloch, Kuběna,
Libosvár, Pavelka a Valla.
K zajímavostem tohoto období patří i to, že kelečské družstvo několikrát dělalo tzv.
sparingpartnera ženskému oddílu Tatran Valašské Meziříčí, který patřil k nejlepším
družstvům v republice. V jeho týmu hrály i reprezentantky ČSR Matalíková, Svozilová a
Valášková. (ČSR byla s těmito hráčkami 3. na mistrovství světa v roce 1952.) Za zmínku stojí
i to, že v této době vyjížděl Sokol Kelč na malém nákladním bývalém vojenském autě. Sedělo
se na otevřené korbě, a tak není třeba připomínat, že hráči často přijížděli na místo promrzlí
a vyfoukaní. Jezdili i vlakem a do blízkých míst obvykle na kolech. Ale nadšení pro volejbal
zůstávalo.
Oblíbené kelečské turnaje se v dalších letech 1952-1953 již nekonaly. Zákonem z roku 1951,
který zrušil všechny tehdejší sportovní organizace, bylo ustanoveno zřizování nových tzv.
„dobrovolných sportovních organizací“. Pro venkovské kluby byl stanoven název DSO Jiskra.
Pod touto hlavičkou byl po tříleté přestávce konečně uspořádán VII. ročník Turnaje o pohár
MUDr. K. Dohnala. Konal se 22.8.1954 za účasti předních družstev z Ostravy, Gottwaldova,
Olomouce, Kroměříže, Hulína, Vsetína, Strážnice apod. Kelečský odbíjenkář Jan Valla přivezl
na turnaj družstvo Posádkového domu armády z Havlíčkova Brodu. Hrálo se ve třech
skupinách: na dvou hřištích ve Fenedyku (bývalé orelské cvičiště) a na hřišti u sokolovny.
Organizátorsky turnaj zajišťovali zkušení Ota Flajšar a Bohuslav Perutka. Družstvo Jiskry
Kelč tvořili Pavelka, Dohnal, Hloch, Korabečný, Kubík, Libosvár a Tvrdoň. Vítězem se stalo
družstvo Křídel vlasti z Olomouce. Oddíl odbíjené DSO Jiskra tím navázala na velké turnaje z
rozhraní čtyřicátých a padesátých let. Další pokračování turnajů pod hlavičkou DSO však
probíhalo v druhé polovině padesátých let s přestávkami. Nehrálo se v roce 1955 a v letech
1958-1960. Pravidelné konání turnajů se obnovilo až rokem 1961.
To vše je už ale jiná historie, historie odbíjené Jiskry Kelč a pozdějších nástupních oddílů. Ta
sokolská skončila v roce 1951. Sluší se ještě vzpomenout, že v druhé polovině padesátých let
byl předsedou nové sportovní organizace Josef Ječmen, vedoucím oddílu odbíjené jeden čas
MUDr. Kamil Sklenský, organizátorem turnajů Ota Flajšar za pomoci Jana Sokola a dalších.
Mužstvo DSO Jiskra také úspěšně hrálo v řádných soutěžích volejbalového svazu, většinou ale
už s další generací sportovců. Snad někdo doplní tuto i následující etapy volejbalu v Kelči,
kdy kelečské družstvo hrálo na krajské úrovni nebo když k již známým účastníkům kelečských
turnajů z předních ligových mužstev přibyl i vynikající tým ZJŠ Zbrojovka Brno s
reprezentanty Lázničkou a dalšími. Událostí rovněž bylo, když Franta Hloch přivezl s sebou
do Kelče předního našeho hráče a reprezentanta Goliána. A bylo toho v dalších letech ještě
mnohem více, co by stálo za zaznamenání a co následovalo v navázání na tradici založenou
nadšenci pro odbíjenou v Sokole v letech 1939 až 1951. Stálo by to za námahu, protože
odbíjená měla ve sportovní historii tohoto města jistě své významné místo.
Ota Tvrdoň Ostrava, duben 2003
Vybráno ze slohových prací žáků 9.tříd ZŠ Kelč
(Úvaha na téma : Člověk a pes,Budoucnost ekologie)

Často jsme svědky toho,že lidé nechávají své psy uvázané v lese u stromu,nebo ho jen tak
vyhodí z auta v cizím prostředí. Já bych takové lidi nejraději vyškrtla ze světa. Zrovna dnes
jsem se zděsila při poslechu zprávy o tom, že muž vyhodil svého psa z balkonu ve čtvrtém
patře. Proč si takoví lidé psa pořizují? Copak si neuvědomují, že je to také živý tvor, který ke
svému pánovi přilne a má ho rád? Pes přece také cítí bolest a strádá fyzicky, ale i psychicky.
Také mám doma dokonce dva psy. Vlčáka venku a malého pokojového doma.Můžu říct, že
vás nikdo tak nepřivítá,jako právě ten pejsek. Je vděčný za každé pohlazení.
(Radka Kopřivová )
Tedˇ to vypadá, že s mým pejskem nejsou skoro žádné starosti,díky tomu,že bydlím v domku,
ale není to tak. Taky se mu musím věnovat. Zatímco jiní kluci pobíhají po hřišti a hrají
fotbal,já jsem s pejskem a vyčesávám z něj bodláčí. Jiní se jdou koupat na rybník a já musím
zůstat na břehu, protože u vody je značka ,, Psům vstup zakázán .´´ A uvázat ho ke stromu je
přece kruté. A co když pes onemocní,co pak s ním? Člověk řekne , co ho bolí, ale zvíře
nemluví.Kamarádi sedí u počítače, hrají hry,bojují proti sobě, a já bojuji s pejskovou nemocí..
No není to s domácím mazlíčkem jednoduché.Ale přes to všechno jsem rád, že ho mám.
( Radek Sváček )
Jsou lidé, kteří se psa potřebují zbavit, ať už je to z jakýchkoli důvodů. Tito lidé si asi
neuvědomili, co pes vyžaduje. Úplně nejhorší, co mohou udělat, je, že psa vyhodí někde
daleko od domova, aby se nemohl vrátit. Takovíto psi mají různé osudy – stanou se z nich
toulaví psi a mohou začít být agresivní, toulají se po cestě a přimotají se do automobilové
nehody atd. Jestliže najdeme psa s podobným osudem a poskytneme mu domov, nebo mu
alespoň dáme najíst a napít a postaráme se o jeho pobyt v útulku,uděláme si z něj
nejvěrnějšího kamaráda, který si nás bude pamatovat velmi dlouho.
Psí život může být i pěkný, je jenom na ,, páníčcích ´´, jak jim ho zařídí.
( Tomáš Schybol )
Hlavní je, aby pes nestrádal, bylo o něho dobře postaráno. Když si tohle všichni lidé uvědomí,
ubude nám nešťastných psů v útulcích a přibude těch šťastných. Psi si to zaslouží – jsou to
opravdu přátelé člověka.
( Andrea Lučanová )
Má u nás vůbec smysl dělat nějaké propagace pro lidi,kteří háží plasty místo do třídících
kontejnerů do ,, škarpy ´´ ? Je vůbec možné, abychom se někdy dostali na úroveň takového
Rakouska nebo Německa, které mají podle statistik už dnes náskok snad 20 let ?Přemýšlím,
jak by mohly znít odpovědi druhých. Pesimista by mi nejspíš odpověděl, ať si nedělám
zbytečné iluze, oni se tihle Češi stejně nikdy ,, nepřejinačí ´´ a vždy budou dělat jen to, co jim
nahrává do vlastní kapsy. Zeptám-li se v duchu realisty, jeho odpověďˇ by nejspíš zněla
neurčitě vůči přítomnosti, ale dával by mi, myslím si, světlou naději do budoucnosti, spojenou
se vstupem do EU. A optimista? Tak tenhle človíček by to viděl určitě na brzké převratné
změny a konečně pořádnou vyhlášku, ve které by to bylo sepsáno všechno od á až do zet. A
snad taky na nějaké ty výhody pro toho, kdo se aspoňˇ trochu zajímá o ekologii a kterému
prostředí, v němž žije, není lhostejné.
Dál a dál uvažuji nad budoucností, již nikdo přesně neodhadne. Snad by stačilo jen trochu
chtít se zdokonalovat a orientovat se více na tento obor. Češi jsou ve vymýšlení, jak je

všeobecně známo, opravdu dobří.
A teď by to chtělo napsat alespoňˇ jedno rozumné řešení dané situace. Sice se v úvaze nemusí
dojít k žádnému řešení či závěru, ale já jsem teď docela dobře „ nabrnknutá ´´, takže pár
řešení přece jenom předložím.
Za prvé jsou to spalovny potravinového odpadu. Za druhé, mnohem větší hustota umístěných
třídících kontejnerů. Mnoho lidí netřídí jen proto, že se s tím tahat přes půl dědiny prostě
nebudou. Za třetí, dříve bylo hodně soutěží mezi dětmi ve sběru. Dnes jsou sice taky, ale
rozhodně ne v takové míře jako před pár lety. Začít s něčím takovým až u osmáků, minulo by
se nejspíš účinkem a sklidilo by to akorát pobavený úsměv. Ale začít hned z ,, gruntu ´´ u
prvňáků, to by snad mohlo vyjít. To jsou všechno, alespoňˇ trochu rozumná řešení , co mě
zrovna napadla a hlavně jsem na ně v té svojí hromadě nápadů nezapomněla.
( Michaela Rýdlová )
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