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Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Architektonickou kanceláří – Ing. arch. Svatava
Fišarová , Havlíčkova 484 , Valašské Meziříčí na vypracování urbanistické studie pro výstavbu
bytových domů v lokalitě “ Na Zátopkovém”.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření Městského úřadu Kelč za rok 2002. Výsledek
hospodaření bude předložen zastupitelstvu.
Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů ve městě Kelč s
firmou JOGA VALAŠSKO s.r.o. Zašová.
Rada jmenuje zástupcem Města Kelče v dozorčí radě Městské nemocnice ve Valašském
Meziříčí místostarostu Ing.Karla Davida.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o dílo se Severomoravským plynárenským
inženýringem Olomouc na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci
stavby “ Dokončení odkanalizování města Kelč” a pověřuje starostu zajištěním dalších
nábídek.
Rada posoudila předložená řešení rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Kelč a pověřila
starostu a radního p.Romana Večeřu projednáním dohodnutých změn se zpracovatelem
projektové dokumentace.
Rada na základě obdržených žádostí vyhlašuje záměr pronájmu těchto obecních nemovitostí:
o pozemek parc.č. 141 , ostatní plocha o výměře 339m2 v k.ú. Lhota u Kelče
o nebytové prostory v domě čp.214 v Kelči ( Kino Kelč)
o části pozemků včetně nebytových prostor : / bývalý Státní statek /
 parc.č. 73 zastavěná plocha s domem čp. 270
 parc.č. 200 – ostatní plocha
 parc.č. 205 – ostatní plocha
 parc.č. 206 – ostatní plocha
 parc.č. 208 – ostatní plocha
všechny v k.ú. Kelč – Nové město
Rada bere na vědomí ukončení nájemného vztahu s paní Lenkou Mořkovskou k nebytovým
prostorám v budově kina Kelč čp.214 k 31.01.2003 .
Rada byla seznámena s žádostí manželů Gajduškových , Podhradní Lhota čp.57 o prodeji
stavebního pozemku na stavbu rodinného domu. Do doby posouzení připravenosti
stavebních lokalit “Na Záhumení” a části lokality bývalého statku se žádost odkládá.
Rada byla seznámena s žádostí p.Pospíšila , Holešov – Újezd 884 o finanční příspěvek na
vydání publikace “Mlýny a mlynáři ve staletích” a žádost zamítá.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z prostředků města Kelč ve výši 20 000 Kč pro
DIAKONII ČCE – středisko HOSPIC ve Valašském Meziříčí na dostavbu “ Centra hospicové a
respitní péče CITADELA ve Valašském Meziříčí.
Rada bere na vědomí projekt Občanského sdružení ANDĚL , Kelč čp.290 , jehož cílem je
zajištění provozu stacionáře v roce 2003 a pověřuje starostu vyčíslením současné výše
pomoci města.
Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem MěÚ Kelč za rok 2002 a rozpočet
fondu na rok 2003 .
Rada schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti v Kelči
s pohřební službou Václav Graf –služby,Masarykova 29,Valašské Meziříčí.
Rada se seznámila se stavem vydražených nemovitostí – budov a pozemků bývalého Státního
statku , Kelč čp.270.
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2003 , který bude předložen k jednání finančního
výboru.

Matrika - informace pro občany
Dávky, které vyplácí obecní úřad














podle § 8a odst.3 zákona č. 482/1991 Sb. - dávky sociální péče v mimořádných případech.
Výše dávky není stanovena, jedná se o možnost poskytnutí dávky nezletilému občanovi,který
nemá trvalý pobyt na území České republiky a hrozí mu újma na zdraví, nebo je ohrožena
jeho výchova a pomoc nelze poskytnout podle zvláštních zákonů. Na základě individuálního
posouzení lze pomoc poskytnout v peněžité nebo věcné formě (oblečení, jídlo )
podle § 32 vyhlášky č.182/1991 Sb. - jednorázové peněžité nebo věcné dávky. Výše dávky je
fakultativní,může být poskytnuta sociálně potřebným občanům na úhradu jejich
mimořádných výdajů
podle § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na individuální dopravu. Dávka je nároková
po splnění určitých podmínek zdravotního charakteru, jeho výše je stanovena v částce 6.000,Kč za rok
podle § 39 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a
dalších spotřebičů. Výše dávky je individuální, může být poskytnuta sociálně potřebným
občanům na naftu do 3.000,- Kč ročně a na zakoupení topných těles do 2.500,- Kč
podle § 40 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní
účastnické stanice, příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. Výše dávky je
individuální, může být poskytnuta sociálně potřebným občanům do výše 1.000,- Kč
podle § 41 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – jednorázový peněžitý příspěvek nebo věcná dávka, při
odchodu svěřenců z ústavů pro tělesně postiženou mládež mohou obce poskytnout
jednorázový příspěvek ve výši 7.000,- Kč, výjimečně až 15.000,- Kč
podle § 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na společné stravování. Výše dávky je
individuální, může být poskytnuta sociálně potřebným až do výše 12,- Kč na jeden oběd

Informace z městského úřadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
provede firma JOGA Luhačovice :
sobota 29.3. – KELČ
sobota 5. 4. – Němetice, Komárovice, Babice, Lhota
Městský úřad Kelč oznamuje
že dočasně pozastavuje výrobu palivového dříví v samovýrobě, a to z toho důvodu,
že porosty určené k samovýrobě byly již rozprodány. Nadále zůstává pouze
nabídka tyčoviny.
Oznámení občanům :
Žádáme občany, kteří ještě nevyplnili přihlášku k poplatku za odpad a za psa, aby tak co
nejdříve učinili.
Do konce března je nutné zaplatit poplatek za psa a za odpad ( popř.polovinu částky za odpad,
pokud je částka vyšší jak 600,-Kč).

Každý majitel psa je povinen nahlásit městskému úřadu jakoukoliv změnu – úmrtí psa,
zaběhnutí psa, nabytí nového psa apod. Každý pes musí mít známku příslušné obce. Tyto
známky jsou na městském úřadě, cena je 5,- Kč.Každou ztrátu, popř. změnu je nutné rovněž
nahlásit.
Upozorňujeme majitele psů, že jsou povinni zabránit jejich volnému pobíhání ! Stále
častěji se objevují stížnosti, že volně pobíhající psi ohrožují bezpečnost občanů a hlavně
dětí.
Městský úřad Kelč žádá občany o nahlášení narození dítěte,odstěhování rodinného
příslušníka ( změna trvalého pobytu ) a úmrtíčlena rodiny na matriku MěÚ Kelč. Tyto
informace se k nám dostávají s velkým zpožděním, nebo je vůbec neobdržíme a nemáme
přehled o pohybu a počtu našich obyvatel.
Děkujeme.

Historie
Záhorská kronika
Červen 1929
Antonín Svěrák
Z dob roboty na panství kelečském
Čas ubíhá jako voda a lidé rychle zapomínají. Zajímá-li vás minulost, stěží najdete již osobu,
která by vám vylíčila, jak to u nás chodívalo před 80-100 lety. Jsem proto povděčen panu
okresnímu staršímu J. Hlavicovi, bývalému dlouholetému starostovi v Komárovicích, že mi
zapůjčil pamětní knihu této obce, ve které vlastnoručně slovy nenáročnými vylíčil dle
vypravování starých lidí, jak že to za starých časů u nás bývalo. A jelikožpoměry bývaly jistě
na celém panství stejné, měl by obsah zmíněné pamětní knihy býti na památku vepsán do
obecních kronik v obcích, které dříve patřily k panství keleckému. Za tou příčinou podávám
zde stručný obsah.
Před rokem 1848 každá obec náležela k některému panství. Majitel panství a jeho úředníci
byli milostivá vrchnost, osadníci byli poddaní. Vrchnosti příslušela veškerá moc politická a
soudní, vybírala daně, odváděla mladíky k vojsku. Řízení celého panství spočívalo v rukou
pana vrchního, jemuž k ruce byl pan kancelářský a písař. Správu soudní vedl justiciár.
Kontribuci vybíral kontribučný. Správcům jednotlivých dvorů říkalo se purkrabí. Správu
stodol vedl poklasný, chlévů šafář, na poli dohlížel dráb.
Poddaní byli zavázání zákonem božským i lidským vrchnost poslouchati a zdarma robotovati.
Robota byla jetá a pěší. Jetou robotu konali sedláci dvakrát v týdnu, jednou čtyřmi koňmi a
jednou dvěma. Všichni čtyři koni zapřaženi do jednoho vozu neb pluhu. Měl-li sedlák koně
nemocného a vyjel pouze se třemi neb jedním, počítalo se mu to za půl den. Bylo-li třeba více
pěší roboty, museli i sedláci místo jeté konati roboty pěší, ale museli poslati 2 pacholky. –
Pěší robotu konali podsedníci a domkaři, robotovalo se po 5 dní a od sv. Jana do sv. Václava
přidával se ještě den šestý, nazvaný chlebový, za který dostal robotník 1 pecna chleba (asi 20
cm v průměru), celkem tedy 6 1 pecna, chléb vydával se o Vánocích v Kelči.

Fojt v Komárovicích nerobotoval, odbýval si pouze povinnou fůru (jezdil pro víno do
Rakous), vozil vlnu a ryby z Kamence, kam bylo nařízeno. Ostatní fojti měli robotu sníženu
na třetinu. Když sedláci vyjeli na robotu, nebylo v celé obci zhusta co zapřáhnouti. Pouze na
fojtství zůstaly potahy doma a na gruntě čís. 12, mívali pár tažných volů, kterých v čas nouze
a pilné práce celá obec používala. Kravami v těch dobách nepracoval nikdo.
Robotou vykonávaly se všechny polní práce, jak je polní hospodářství s sebou nese.
Samozřejmě, že ku robotě vybírány pěkné dny, když bylo špatné počasí, byli robotníci
posíláni domů a museli přijíti den příští. Tím se stávalo, že lidem nezbývalo času na řádné
vykonávání vlastních prací hospodářských.
Bývali tedy nuceni pracovati v noci při měsíčku a při lucerně. Následek byl, že půda bývala
zanedbána, úroda špatná a mnoho polností leželo ladem.
V zimě, kdy nebylo jiné práce vozilo se z rajnochovských hor dříví a klády pro vrchnost a
všude tam, kam vrchnost dřevo zaprodala. Když fojt v neděli se vrátil od správy ze zámku
keleckého a oznámil, že se pojede do hor, tu již večer spěchali sedláci s pacholky majíce
sochory na ramenou do hor, aby si kládí k cestě přivalili, aby je jiný nepředešel brodíce se při
tom až po pás sněhem. Práci hleděl si každý usnadniti jak mohl. Bylo-li mnoho sněhu na
příklad, tu nechtěl nikdo první vyjeti, aby nemusel raziti cestu ostatním. Potahy zapřažené
čekaly na dvoře. Když dlouho nikdo nevyjížděl, tu vyběhl z některého dvoru pacholek a počal
bičem práskati o sto šest. Zvonků tehdy nebývalo, proto každý vozka, když jel v přítmí se
saněmi, silně práskal, by jej protijedoucí uslyšel a mohl vyhnouti.
A tak když ostatní již na cestu připravení uslyšeli práskání, počali jeden po druhém vyjížděti v
domnění, že již někdo jel, pak bylo jižpozdě se vraceti.
Na každý povoz muselo se naložiti půl sáhu dřev (něco přes metr), klády pak vozily se jen po
jedné ať silné či slabé. Klády bývaly až 1 sáh v průměru, nejslabší 1 střevíc.
Dříví dovezené nikdo neodměřoval, a tak se stávalo, že se ho cestou mnoho potratilo.
Také se vozily do knížecích kroměřížských zahrad mladé smrkové stromy i s prstí na
přesazení, tlusté asi 5 palců. Každý sedlák musel vézti jen jeden strom dobře slámou ovázaný,
aby se neodřel, povoz musel býti tažen čtyřmi koni. Za takový povoz dostal každý sedlák 7
groší (21 kr.=42 h) příplatku.
Když se jelo z roboty domů, snažil se jeden druhého předjeti. Stávalo se mnohdy, že některý
při předjížďce ztratil kolo, ale bylo-li to blízko domu, nevracel se, až dojel. Bylo-li to však
ještě daleko, tak pacholek, co seděl na voze, se vrátil, vzal nějaký klocek, nastrčil do kola a na
rameně je donesl domů.Ten, co seděl na koni, ujížděl bez kola, že se mu mnohdykrát ulomila
náprava, z toho si nic nedělal, byla dřevěná a do rána udělal si novou. Kdo se nechal předjeti,
byl za nic, a koně jeho haněni.
Nebylo-li jiné práce, jezdilo se ke dvoru Kamenci “rovnati svět”. Rozvážel se totiž nános říční
z místa, kde byl nahromaděn do vydřených jam.
Zvláštní robotu vykonávali domkaři městečka Hustopeč. Tam byl totiž zrovna pod zámkem
rybník, ve kterém měly sídlo v nesčetném množstvížáby. K tomuto rybníku byli tedy v létě

komandováni robotníci, abyšleháním do vody žáby plašili, aby svým skřehotáním
neburcovaly milostivou vrchnost z libých snů.
Milada Davidová

BŘEZEN – AMNESTIE V KNIHOVNĚ!
Milí zapomnětliví čtenáři!
KNIHOVNA MĚSTA KELČE uděluje AMNESTII
VŠEM NEPOŘÁDNÝM ČTENÁŘŮM !
Každý dlužník, který ve dnech 16. – 30.3.2003 knihovnu navštíví
a knihy v pořádku vrátí,bude osvobozen od zaplacení všech pokut
z prodlení.
Půjčujeme :
Pondělí 13-17
Středa 13-17
Pátek 13-17
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké jaro !
* Využijte šanci, kterou čtenář na obrázku neměl ! *

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
Program výstav:
13.2. – 13.4. Kouzelný svět dětského divadla 19. století– výstava ve spolupráci s OVM
Nový Jičín a soukromým sběratelem
6.3 – 30.4. Beskydská krajina – panoramatické fotografie valašské přírody

Kulturní dům v Kelči
Program akcí:
sobota 15. března – STAROBRNO ROCKFEST –vystoupení rockových skupin, půlnoční
losování o ceny – trička, půllitry, kšiltovky, pivo. Pořádá Dreifis – Hranice.
Připravujeme :
Neděle 13. dubna 2003 - divadelní představení Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka
AFRIKA ( Divadlo Járy Cimrmana Praha)- Městské divadlo Zlín.
Představení začíná v 17 hodin. Přihlášky nejpozději do 15. března 2003na MěÚ Kelč.

KOMÁROVICE - Setkání důchodců dne 21. 2. 2003
Přinášíme několik fotografií ze setkání důchodců.

Kino
Program kina Kelč na měsíc březen 2003
Neděle 2. 3. v 18 hodin - ENIGMA
Jaro roku 1943, nacistické ponorky náhle změnily kód. Bitva o Atlantik tím získala nové
rozměry a britský dešifrovací tým má zamotanou hlavu. Ale někdo přece dokáže kód Enigma
dešifrovat….Romantický thriller Velké Británie, 111 minut, vstupné 29 a 31 Kč.
Středa 5. 3. v 18 hodin !!!!!!! - HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
Brzy začne školní rok a Harry se už nemůže dočkat. V Bradavicích ho ale čeká nebezpečný
učitel obrany proti černé magii a škole hrozí uzavření ! Druhá kapitola nejúspěšnější ságy
USA, 151 minut, vstupné 47 a 49 Kč.
Neděle 9. 3. v 18 hodin - BRAK
Po odjezdu rodičů uspořádali tři kamarádi párty, kde zlatým hřebem má být návštěva
prostitutky. Vzápětí je tu její mrtvola a přibývají další svědkové….Český pokus o drsnou
černou americkou komedii, 83 minut, vstupné 29 a 31 Kč.
Středa 12. 3. v 19,30 hodin - DNES NEUMÍREJ
Po čtrnácti měsících vyšel z korejského vězení a teď mu chtějí vzít povolení zabíjet. A tak

James Bond bojuje proti mladému zbohatlíkovi a kazí mu jeho plány. Nejnovější bondovka s
Piere Brosnanem v hlavní roli, 112 minut, vstupné 35 a 37 Kč.
Neděle 16. 3. v 18 hodin - KOSTKA II
Tentokrát se osm náhodně vybraných jedinců musí utkat s ještědůmyslnějšími silami. Kdo
nezešílí, nemá vyhráno, protože vyhrát může jen jeden…. Hororový film USA, 90 minut,
vstupné 29 a 31 Kč.
Středa 19. 3. v 18 hodin !!!!!! - PÁN PRTENŮ : DVĚ VĚŽE
Druhá část trilogie je svědkem bitvy, která posune osud Středozemě zase o něco blíž k
určenému cíli…Dobrodružný film USA, 170 minut, vstupné 47 a 49 Kč.
Neděle 23. 3. v 18 hodin - MYŠÁK STUART LITTLE II
Druhá část komedie o malé Myšce, která zakotví v lidské rodině, má opět šťávu. Postará se o
to malá ptačí holčička Margalo, kterou myšák Stuart ochraňuje před zlým Sokolem.
Vynikající Martin Dejdar hlasem myšáka Stuarta v komediální kombinaci kresleného a
hraného filmu , 77 minut, české znění, vstupné 31 a 33 Kč.
Středa 26. 3. v 19,30 hodin - SEXY PÁRTY
Wilder je věčný student, který se už sedmý rok drží na jedné škole a stará se jen o to, kde se
pořádá nějaká ta párty. Ale jeho otci jednoho dne dojde trpělivost….Šílená komedie USA, 90
minut, vstupné 29 a 31 Kč.
Neděle 30. 3. v 18 hodin - DĚVČÁTKO
Příběh sedmnáctileté Emmy, která žije se svou matkou na sídlišti na okraji velkoměsta,
prodává v sekáči a hledá svoje štěstí. Její svérázná cesta je plná experimentů a očekávání.
Český legrační film se smutným koncem, 83 minut, vstupné 31 a 33 Kč.
Na duben je připraveno zpracování knižní klasiky Quo Vadis.
Tak se těšte, my se na vás taky těšíme !!!
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Kopaná
Výsledky fotbalových halových turnajů mladší přípravky TJ Kelč.
Valašské Meziříčí 8.12.2002
Mužstva: Sk.A- Nový Jičín
SK.B- Vsetín
Valašské Meziříčí
Rožnov
Kelč
Podlesí
Valašská Bystřice
Juřinka
Přípravka TJ Kelč obsadila celkově 6.místo.

Výsledky zápasů:
Kelč - Val.Bystřice 1:1
Nový Jičín - Kelč 5:1
Val.Meziříčí - Kelč 0:3
Kelč - Rožnov 4:0
Kelč - Val. Bystřice 0:1
Střelci branek Kelče: A.Hrdlička-6x, L.Lasovský,J.Hlavica,T.Pivovarčík-1x
Tomáš Sofka z Kelče byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Kelč 25.1.2003
Mužstva:
Valašská Bystřice
Valašské Meziříčí
Hranice
Rožnov
Bystřice pod Hostýnem
Kelč
Přípravka TJ Kelč obsadila celkově 2. místo.
Výsledky zápasů TJ Kelč :
Kelč – Hranice 1:1
Kelč – Val. Bystřice 3:2
Kelč – Rožnov 3:1
Kelč – Bystřice pod Host. 3:2
Kelč – Val. Meziříčí 2:3
Střelci branek Kelče : J. Hlavica – 4x, T. Pivovarčík – 4x, L. Lasovský – 2x, O. Dobeš – 1x,
A. Hrdlička – 1x.
Tomáš Sofka z TJ Kelč byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Mgr. Rost. Nepustil, trenér

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2002 – 2003
Výsledky 14. - 17. kola
Zubří - Kelč 8 : 4 1589 : 1518 0
Kelč - Frenštát “B” 10 : 2 1598 : 1516 2
Val.Mez. “D” - Kelč 2 : 10 1553 : 1607 2
Lipník “C” - Kelč 4 : 8 1576 : 1596 2
Tabulka po 17. kole :

1. Kelč

17

15

0

2

1605

155:49

30

2. Zubří

17

14

0

3

1581

148:56

28

3. Vsetín "C"

17

12

0

5

1592

135:69

24

4. Hranice "B"

17

12

0

5

1557

129:75

24

5.

Lipník "C"

22 bodů

6.

Sedlnice "B"

20 bodů

7.

Frenštát "B"

19 bodů

8.

Bílovec "B"

17 bodů

9.

Val. Mez. "D"

12 bodů

10. N. Jičín "B"

12 bodů

11. Lipník "B"

9 bodů

12. Sedlnice "C"

8 bodů

13. Bílovec "C"

7 bodů

14. Val. Mez. "C"

6 bodů

Severomoravský oblastní přebor dorostenců 2002 – 2003
8. kolo: Kelč - Michálkovice 6 : 2 1099 : 1076 2
9. kolo: Přerov - Kelč 6 : 2 1128 : 1089 0
1. Ostrava Hlubina "A"

15 bodů

5.

Odry

7 bodů

2. Přerov

14 bodů

6.

Ostrava - Michálkovice

7 bodů

3. Kelč

11 bodů

7.

Hlubina "B"

5 bodů

8 bodů

8.

Val. Mez "B"

3 bodů

4. Opava "B"

Josef Gassmann

FINANCE – AKTUALITY
Ve svém příspěvku se chci zaměřit na stavební spoření – v současné době stále ještě
nejvýhodnější způsob zhodnocování vlastních úspor.
Bohužel, dnes je již téměř jisté, že v průběhu roku 2003 bude přijata novela zákona o
stavebním spoření, která přinese zhoršení stávajících podmínek.
Návrh ministerstva financí zahrnuje tyto body:
1.
2.
3.
4.
5.

snížení státní podpory z 25% na 15%
zvýšení vyměřovacího základu z 18 000,- na 20 000,- Kč
prodloužení spořícího cyklu z 5 na 6 let
neposkytování státní podpory dětem do 15 let
nezasahování do smluv, které byly uzavřeny před datem platnosti nového zákona

V posledním období také stavební spořitelny snižovaly úrok, kterým se zhodnocují vklady
klientů.

K 1.4.2003 končí u Raiffeisen stavební spořitelny zvýhodněné podmínky pro mládež do 25
let, kdy je po celou dobu trvání smlouvy vedení účtu zdarma (úspora 1 400,- Kč). U smluv
uzavřených do tohoto data zůstává výhoda bezplatného vedení účtu zachována až do ukončení
smlouvy.
Bližší informace o stavebním spoření, ale také o jiných finančních produktech (včetně
možnosti sepsání smlouvy) Vám mohu poskytnout každý čtvrtek a pátek v kanceláři na
náměstí v Kelči.
Ing. František Hloch
Tel. 604 686 082

SME Ostrava oznamuje občanům
ve čtvrtek 6. 3. 2003 bude od 7 do 15 hodin
vypnut elektrický proud v obci Kelč, Němetice, Komárovice.

Základní škola informuje
Lyžařský kurz
Ve dnech 27.1.- 2.2. 2003 jsme uspořádali pro žáky 7. ročníku lyžařský výcvik v rekreačním
středisku Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Výcviku se letos zúčastnilo celkem 45 sedmáků,
kteří pod dohledem pěti lyžařských instruktorů, a to Mgr. Romana Blahy, Mgr. Rostislava
Nepustila, pana učitele Pavla Vaigla, paní Ivany Vlčkové a pana Vladimíra Havrana
zvládali úskalí lyžování. Někteří stáli na lyžích poprvé, ale strach z tohoto zimního sportu
překonali velmi brzy. Během kurzu zvládli všichni základy sjezdového lyžování a případné
nedostatky vyvážili ohromnou vůlí, odhodláním a zápalem.
Sněhové a lyžařské podmínky, stejně jako zázemí a služby na chatě a při obsluze vleků, byly
bezvadné, takže nezbývá než na závěr dodat, že se letošní lyžařský výcvik vydařil a děti, které
se ho zúčastnily, mají na co vzpomínat.
Výsledky zápisu dětí do 1. třídy
Zápis do 1. třídy Základní školy Kelč proběhl 12. února 2003. Probíhal opět trochu
netradičně, protože jsme pro děti připravili celou řadu zábavných aktivit a her a mezi tím děti
prokazovaly svou připravenost pro vstup doškoly od září 2003. Děti si ze školy odnesly také
drobné dárečky, takže si myslíme, že jejich první setkání se školou pro ně bylo příjemné a
budou se tedy těšit na skutečný nástup v novém školním roce.
A jak je to s počtem nových prvňáčků?
Prozatím je do první třídy pro školní rok 2002/2003 zapsáno 29 dětí.
Vedení Základní školy v Kelči děkuje panu Svatupluku Hýžovi za materiální pomoc při
zápisu.

Uplatňování prvků enviromentální výchovy ve škole
O potřebnosti ekologického chování nás všech jsme se již na stránkách Zpravodaje zmínili.
Nyní bychom vás chtěli postupně seznámit s uplatňováním prvků enviromentální výchovy u
nás ve škole v jednotlivých předmětech, a to na 1. i 2. stupni.
1. Matematika – umožňuje nám využívat slovní úlohy s aktuální problematikou, z hlediska
statistiky a počítání s procenty mohou matematici pracovat s informacemi a zprávami z tisku
(růst populace, nárůst množství odpadu úměrně růstu počtu obyvatel měst a vesnic, rostoucí
nebo klesající náklady na likvidaci odpadu pro domácnost, spotřeba potravin, problematika
škodlivin v ovzduší, problémy s pitnou vodou apod), mohou využívat údaje dětí, protože řada
rodin našich žáků podporuje svým chováním ekologii v praxi, námětů je opravdu hodně a
záleží na vyučujícím, jaké vhodné metody a formy práce zvolí pro tento předmět.
2. Český jazyk – motivaci k ekologickému chování poskytuje tento předmět ve všech svých
částech, a to v mluvnici, slohu i literární výchově. Jde jen o to, aby vyučující zvolil vhodný text
a dovedl jej maximálně využít pro dané účely, tzn. aby děti nejlépe samy došly např. přes
procvičování mluvnických jevů také k obsahu a uvědomily si danou problematiku. Obrovské
možnosti poskytuje sloh, protože děti samy mohou vyjádřit postoj k této problematice,
zvládnou to malé děti na 1. stupni, např. při popisu Jak se staráme v zimě o zvířátka, ti starší
už mohou vyzkoušet i úvahu na ekologické téma.

Literárních textů o lidech spjatých s přírodou, o správném přístupu k přírodě, ale i o
tom nesprávném, je opravdu hodně, takže stačí jen číst s porozuměním a pak hlavně
povídat, povídat a povídat a vést dětské myšlení správným směrem.
3. Cizí jazyky – pracují s aktuálními pojmy v němčině a angličtině, využívají křížovky, osmisměrky
aj. úkoly k řešení, v nichž tajenka odhalí slovo – pojem z dané problematiky,

na základě znalostí reálií naší republiky a Německa a Velké Británie lze srovnávat
situaci v oblasti ekologie u nás a výše uvedených zemích, ve vztahu ke členským
zemím Evropské unie apod. V hodinách cizích jazyků využívají vyučující cizojazyčné
časopisy, které obsahují i informace o ekologii dané země.
Pokračování příště.
PhDr. Pavla Čučková, zástupce ředitele školy

Ples Sdružení rodičů při ZŠ Kelč
Výbor Sdružení rodičů při Základní škole v Kelči děkuje všem, kteří se hmotnými nebo
finančními dary podíleli na organizaci letošního plesu a zároveň děkuje také těm, kteří svou
účastí tuto akci podpořili a přišli se 17. ledna pobavit do Kulturního domu v Kelči.
Výbor Sdružení rodičů při ZŠ Kelč

Mateřská škola informuje
Zápis dětí do Mateřské školy v Kelči

Ředitelství Mateřské školy v Kelči oznamuje rodičům, že
zápis dětí do mateřské školy pro celý školní rok 2003 - 2004
se uskuteční
ve středu 26. března 2003
v době od 10.00 do 16.00 hodin
v budově Mateřské školy Kelč / pavilon I. oddělení /.
O zařazení dítěte do Mateřské školy v Kelči budou rodiče
informováni písemným “ Rozhodnutím o zařazení dítěte do
MŠ”.

V měsíci březnu se děti z Mateřské školy Kelčzúčastní výtvarné soutěže “Požární ochrana
očima dětí -2003”, kterou již několik let vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Soutěž má přispět k preventivnímu působení na děti, k ochranědětí před požáry a jejich
následky. Při této příležitosti děti navštíví Hasičskou zbrojnici v Kelči, kde se seznámí s
požární technikou.
V pondělí 24.března 2003 nás navštíví divadlo “SLUNÍČKO”z Malše na Českomoravské
vrchovině s pohádkou “O Šípkové Růžence”.
Tento měsíc se děti v mateřské škole budou pomalu loučit se zimou a těšit na přicházející
jaro.
Výchovně vzdělávací program na březen je také zaměřen k tématu : “Jaro ťuká na vrátka,
probouzí se příroda i zvířátka”.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Společenská kronika
Naši jubilanti

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

65 let
Ocelíková Ludmila Kelč
70 let
Hlavicová Růžena Kelč
Bambuchová Jaroslava Kelč
80let
Volfová Ludvika Kelč
Nyklová Helena Lhota
82 let
Pajdla Miroslav Kelč
84 let
Tajchlová Aloisie Lhota
90 let
Hradil Ferdinand Kelč
97 let
Jiříčková Františka Kelč
Narození

Matěj Chramosta Kelč
Martin Vavřík Kelč
Úmrtí

Bedřich Hradil 71 let Kelč
Ing. Bedřich Kunovský 79 let Kelč
Marie Sochorová 79 let Kelč
Karel Stříteský 54 let Kelč

