ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

6/2009

XIII. kelečský jarmark
27. - 28. 6. 2009

XIII. kelečský jarmark
27. - 28. 6. 2009
Sobota : zahájení ve 14,00 hodin
14 – 14,05 – Zahájení, průvod parkem
15,00 – představení divadelně improvizační skupiny OSTR.UŽ.I.NY Ostrava – Kino Kelč
14,05 – 22,25 – v parku program umělecké agentury LEV:
14,05 – Klaun Hopsalín
14,40 – Žonglér Nešika
15,00 – Lancknechti
15,35 – Klaun Hopsalín
16,10 – Historická hudba
16,45 – Žonglér Křupino a Drákula
17,20 – Rytířský turnaj
17,40 – Historická hudba
18,15 – Vojna a mír-pouliční divadlo
18,40 – Pojízdná katovna
19,15 – Historická hudba
19,50 – Žonglér
20,15 - Dezertér-pouliční divadlo
20,45 – Koncert kapely DoCuku
21,50 – Ohňová show
22,15 – Ohňostroj
22,30 – Taneční zábava – místní kapela Takzatrup
doprovodné programy - pohádkové soutěže *
historický kolotoč* hry a soutěže pro všechny
Neděle: zahájení v 9,00 hodin
4. ročník Festivalu Dětských country souborů:
Ruty Šuty –Kelč * Hazard –Ostrava * Kosatky- Velké Meziříčí * Sokol Dance- Valašské
Meziříčí * Hopsálek –Napajedla * Hanácké Prosének- Prostějov * Country kroužek
Opatovice * Country kroužek Hošťálková * Pálkovjánek -Frýdek -Místek
Dopolední program je veřejnou generální zkouškou programu především pro ty nejmenší
účastníky. Odpolední program začíná ve 13 hodin.
Tančit se bude clogging, step, country show, line dance a jiné country tance.
Karel Zich – revival – 11,30 – 13,00 hodin
FitTeam Kelč- děvčata vystoupí se svými novými sestavami – 16,00 hodin

Součástí jarmarku je starodávný jarmark s ukázkou lidových řemesel, stánkový prodej,
občerstvení.. Pro děti kolotoče, skákací atrakce – u KD – kolotoče, skluzavka aj..
Změna programu vyhrazena!

Usnesení z 31.zasedání Rady města Kelče dne 15. 4. 2009





















Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009 rozpočtu r. 2009 přesuny ve vybraných
kapitolách, celková výše schválených příjmů a výdajů rozpočtu se nemění. Zpráva bude
předána zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31.3.2009 a postupuje ji k projednání
zastupitelstvu.
Rada pověřuje ředitele ZŠ Kelč zajištěním nabídek a výběru dodavatele na akci oprava
parketových podlah v ZŠ Kelč v termínu do 15.5.2009.
Rada bere na vědomí informace starosty o průběhu a přípravě investičních akcí v roce 2009.
Rada byla seznámena s návrhem dohody o poskytnutí dotace ze SZIF na opravu lesních cest v
lesích města Kelč a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním.
Rada bere na vědomí žádost p. Bazalkové, Branky č.p. 239 o změnu územního plánu k
pozemku p.č. 649 v k.ú. Lhota u Kelče a odkládá ji k řešení při zpracování nového územního
plánu sídelního útvaru Kelč.
Rada schvaluje pronájem bytu č. 305 v penzionu pro důchodce v Kelči č.p. 290 paní Anně
Vykopalové, Kelč č.p. 188.
Rada bere na vědomí žádost p. Jaroslava Jiříčka, Kelč č.p. 316 a Zdeňka Šatrana, Kelč č.p. 378
o odkoupení obecních pozemků p.č. 833/1, 833/2, 840/1 a 840/5 v k.ú. Komárovice a žádost
předává k vyjádření osadnímu výboru v Komárovicích.
Rada bere na vědomí geometrické zaměření komunikace v Sázanech a vyhlašuje záměr
převodu částí obecních pozemků p.č. 2053 a 2023/1 v k.ú. Kelč – Nové Město a p.č. 1316 v
k.ú. Kelč – Staré Město.
Rada bere na vědomí žádost p. Libuše Němcové, Kelč č.p. 503 o pronájem parkovacího místa
a pověřuje MěÚ připravit návrh na vytvoření parkovacích míst v uvedeném prostoru.
Rada bere na vědomí informace starosty o jednání s manžely Radovými, Kelč č.p. 201 ve věci
řešení přístupové cesty a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním.
Rada souhlasí s umístěním kanalizační přípojky pro bytový dům č.p. 503 v Kelči v obecních
pozemcích p.č. 46 a 2023/3 v k.ú. Kelč – Nové Město dle předloženého projektu.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení 3ks borovic na obecním pozemku p.č. 193/13 v k.ú.
Kelč – Staré Město dle předloženého návrhu p. Michalíka.
Rada schvaluje poskytnutí odměn strojníkům SDH Kelč a místních částí za provádění údržby
hasičské techniky v roce 2008.
Rada byla seznámena s dopisem vlastníků domů č.p. 36, 37 a 40 v Kelči a pověřuje starostu
odpovědí na tuto žádost.
Rada byla seznámena s opětovnou žádostí advokáta JUDr. Štefana Adama, Němetice č.p. 44
o vyměření obecních polních cest a předává ji k řešení právnímu zástupci.

VÝZNAMNÁ UDÁLOST
Koncert k sedmdesátinám kelečského rodáka, hudebního skladatele Jana Slimáčka ...
V neděli 3. května 2009 se konal ve farním kostele Petra a Pavla koncert k
sedmdesátinám kelečského rodáka, hudebního skladatele Jana Slimáčka. Smíšený
pěvecký sbor Svatopluk z Uherského Hradiště přivítal správce farnosti Mgr. Piotr

Wardecki
1. Poté místostarosta ing. Karel David předal pamětní listy o udělení čestného občanství
města Kelče jubilantovi Janu Slimáčkovi a ing. arch. Otakaru Tvrdoňovi, oběma za
popularizaci rodného města.
Po zazpívání písně „Sto lat“ oslavenci pokračoval již smíšený sbor Svatopluk podle
stanoveného programu. Průvodního slova se ujal předchozí dirigent sboru a dlouholetý přítel
Jana Slimáčka Karel Dýnka. Z každého jeho slova byla patrná nejen láska ke sborovému
zpěvu a znalost klasické hudby, ale také jeho hluboké přátelství k Janu Slimáčkovi. V
provedení skladeb jubilanta byl sbor vynikající a v jeho projevu se rovněž odrazil přátelský
vztah k autorovi.
Z varhanní skladby Jana Slimáčka „Čtrnáct zastavení“ zaznělo celkem 7 částí - cyklus je
inspirován křížovou cestou. Varhanice Lucie Adamcová byla vynikající a autor byl nadšen.
Závěrem koncertu zazpíval smíšený sbor Svatopluk adventní mši Petra Ebena.
Citlivé průvodní slovo Karla Dýnky přispělo k vynikající atmosféře koncertu. Přítomní
posluchači odměnili všechny účinkující dlouhotrvajícím potleskem. Sbor navíc přidal ze
svého anglicky zpívaného repertoáru ještě dvě velmi pěkné skladby
Na závěr poděkoval místostarosta ing. Karel David celému sboru za vynikající zážitek a
předal kytice sbormistrům – Karlu Dýnkovi a Filipu Mackovi , varhanici Lucii Adamcové a
jednatelce sboru Janě Miklové. Z tváří všech návštěvníků bylo patrné, že koncert je obohatil a
přinesl jim potěšení a příjemný prožitek v nedělním odpoledni,
Po skončení koncertu se uskutečnilo neformální setkání čestných občanů města a jejich
nejbližších rodinných příslušníků se členy sboru Svatopluk. Atmosféra setkání jen dokreslila
přátelský duch svátečního odpoledne.
Na organizaci celého programu se podíleli Mgr Piotr Wardecki, František Pastrnek a sestra
Felicita za farní úřad, za MěÚ místostarosta ing. Karel David, Zdeněk Porazil, Marie
Baďuříková, Martina Schybolová, Anna Schillingová, Milena Chvatíková, Dáša Valchářová a
Zdeňka Smahlová.
autor : Ing. František Scholly

Různé
Gangsteři z městečka, Za brankou je drak, Tradiční výstava drobného zvířectva ...

Kulturní dům Kelč
Čtvrtek 11. června v 19 hodin komedie

Gangsteři z městečka
Docela velké divadlo Litvínov
Komedie o malém idylickém francouzském městečku Valance, kde se až do včerejška nic
nedělo a ode dneška se to v něm zločinci a novináři jen hemží.
Napsal Wolfgang EBERT, překlad, úprava a dramaturgie Jana GALINOVÁ, hudba Jan
TUREK, scéna Jurij GALIN a Milena DUBŠÍKOVÁ – ŘÍHOVÁ a Jan Ignác ŘÍHA, kostýmy
Tomáš KYPTA, režie Jurij GALIN.
Hrají: David SUCHAŘÍPA, Roman ŠTOLPA, Zuzana DŘÍZHALOVÁ, Lenka
LAVIČKOVÁ, Petr ERLITZ, Petr KOZÁK, Andrea TRAGANOVÁ, Jana GALINOVÁ a
Lukáš MASÁR
Vstupné 200 Kč

Čtvrtek 11. června v 10 hodin pohádka

Za brankou je drak
Vstupné MŠ a ZŠ 30 Kč, ostatní 50 Kč.

Český svaz chovatelů v Kelči Vás zve na
Tradiční výstavu drobného zvířectva, která se koná
27. a 28. 6. 2009
v prostorách chovatelského areálu.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Možnost nákupu chovných zvířat.
Na Vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.
Za ZO ČSCH předseda Jan Slimáček

Program kina Kelč na měsíc červen 2009
Neděle 7. června v 18 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Lásky, rozchody, návraty ... Romantická komedie Marie Poledňákové nám přiblíží Helenu,
profesorku na gymnáziu, a její milostný vztah k lékaři záchranné služby. Český film, vstupné
39Kč.
Neděle 14. června v 18 hod.
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: maturitní ročník
Po mimořádném úspěchu dvojice krotce romantických studentských muzikálů, natočených
pro televizi, se Disney rozhodl expandovat do kin dílem třetím, věnovaným cudným osobním
vztahům a přípravě závěrečné hudební veselice. Americký hudební film v českém znění,
vstupné 37Kč.
Neděle 21. června v 18hod.
VÉVODKYNĚ
Keira Knightley jako skutečná kontroverzní postava z Anglie 18.století - vévodkyně
Georgiana z Devonshiru, která si s konvencemi nijak hlavu nelámala ... Historický film Velké
Británie s českými titulky, 110min., vstupné 41Kč.
Začíná letní sezona, čas dovolených, opalování u vody, proto i my se v těchto letních
měsících odmlčíme a opět se na vás těšíme v měsíci září.
Pajdla Miroslav, ved.kina

Rozpis mistrovských utkání jaro 2009

Sobota 18.4.2009
starší dorost – Kelč – FC Valašský 2 : 0
mladší dorost – Kelč - FC Valašský 1 : 1
Neděle19.4.2009
starší žáci – Kelč – Nedašov 0: 8
mladší žáci – Kelč – Nedašov 1 : 12
muži – Valašské Meziříčí - Kelč 4 : 1 / 3 : 0 /
Kde jsou silácká slova ,, odčiníme porážku z Příkaz ve Valašském Meziříčí!“ Na umělé trávě
se hraje jiný fotbal než na přírodní, ale byla pro obě mužstva stejná. Páni hráči, myslím si, že
ze dvou utkání skóre 9 : 2 je pro mužstvo, které hraje o postup, silné kafe. Domácí šli do
vedení z pokutového kopu, po faulu Libora Nováka na domácího hráče.Vyrovnat mohl David
Pitrun, ale svoji tutovku zahodil. Druhá branka - chyba našeho brankáře Kubjata, domácí hráč
jej přehodil, špatně vyběhl. Do přestávky vstřelili domácí ještě jednu branku. Druhý poločas
začal z naší strany lépe, pomohlo tomu i vystřídaní hráčů. Žejdlík snižuje. Domácí kontrovali
další brankou. Ještě jeden postřeh, hráč našeho mužstva střídá v 80.min. a dres má
suchý!!!!!!!!!!
Sobota 25.4. 2009
starší dorost – Brumov - Kelč 3 : 1
mladší dorost – Brumov - Kelč 5 : 1
muži - Kelč - Zašová 2 : 0 / 1 : 0 / Naši hráči měli předvést,že na domácím hřišti body
nerozdávají, to také splnili, jen to skóre mohlo být vyšší na straně Zašové. V prvním poločase
se trefil Jarek Machač. Šance si naši hráči vytvořili, ale jejich proměňováním, to byl problém.
Druhou branku vstřelil Lukáš Machač.
Sobota 2.5.2009
starší dorost - Dolní Němčí - Kelč 1 : 4
mladší dorost - Dolní Němčí - Kelč kontumačně
muži - Horní Lideč - Kelč 1 : 3 Z hřiště domácího mužstva se jen tak body nevozí. Naši
hráči to ale dokázali. Již v prvním poločase si dal vlastní branku Libor Novák. Vyrovnat se
podařilo Radimu Pastrnkovi.Ve druhém poločase nasázeli branky do domácí sítě Lukáš
Machač a Radim Minář. Jelikož Zubří prohrálo v Loučce 2 : 1, vyhoupli se naši hráči do čela
tabulky
Vážení sportovní přátelé kelečského fotbalu, pokud máte počítač a internet, najdete tam na
adrese – www.fotbal-kelc.cz - seznam, příspěvky ze současnosti i z historie.
Čtvrtek 7.5.2009
muži – Prostřední Bečva - Kelč 2 : 5 dohrávka

Běžela 14.min. utkání a naši hráči vedli 0 : 3 !!! Domácí byli zralí na ručník. Hlavní postavou
byl Martin Pastrnek, autor tří branek. Domácí se nepoložili a snížili na rozdíl jedné branky.
Drama z naší strany nepřipustili Vašek Škařupa Tomaš Srkala.
Sobota 9.5.2009
muži - Kelč - Loučka 1 : 2 !!!!
Derby. Ostuda jako hrom. Hostující hráči si přijeli pro bod. Tomu podvolili defenzivní
taktiku. To nemění nic na faktu, že naši hráči toto utkání nezvládli.Ve druhém poločase poslal
náš tým do vedení Tomáš Srkala. Jenže se z vedení dlouho neradovali, chyba obrany i
brankáře Svobody a je vyrovnáno.V nastaveném čase hosté zahrávali trestný kop a opět chyba
brankáře, hosté dali branku. Překvapení bylo na světě. Naše hráče neomlouvá ani to, že
Loučka sebrala doma všechny body Zubří. Když hraje první Kelč a poslední Loučka, měla to
být jasná záležitost našich hráčů.
Miroslav Červek

Základní škola informuje
Krajské kolo v basketbalu dívek
Termín : 15.4.2009
Místo : ZŠ Zachar Kroměříž
Účastníci : 3 družstva
2 místo: ZŠ Kelč
Trenér: Mgr. Petr Zátopek, zapisovatelka: Petra Kašíková.
Družstvo hrálo ve složení:
Marie Ryšková, Silva Žákovská, Lenka Stašová, Katka Vitteková, Barbora Hlavicová, Ester
Pavlíková, Klára Matysková, Veronika Plesníková, Veronika Hegarová.
Fotbalové turnaje
V úterý 28.4. byla zahájena letošní série fotbalových zápasů turnaje McDonalds´Cup, který je
určen pro mladší žáky základních škol. V úterý své zápasy sehráli žáci 1. – 3. ročníku a ve
čtvrtek 30.4. pak čtvrťáci a páťáci. Ani v jednom případě naši žáci neobsadili postupové
místo. Trenéry byli Leona Máchová a Mgr. Pavel Faltýnek.
Akce pro žáky
Ve středu 16.4. navštívili žáci 8. tříd v rámci předmětu Volba povolání zdejší mlýn.
Seznámili se s provozem a chodem firmy, získali informace o jednotlivých profesích, které
jsou ve firmě tohoto zaměření potřebné.
Akci zajistily Mgr. Květoslava Václavíková, Mgr. Marcela Vozáková a Mgr. Iveta
Stržínková.
Dne 30.4. absolvovali žáci 6., 7. a 8. ročníku vzdělávací program s názvem Etiketa. V
průběhu dvou vyučovacích hodin se žáci seznámili a hlavně sami zapojili do následujících
témat:





Co je to etiketa a co je to první dojem
Projevy, kterými odradíme okolí
Prohřešky upravenosti, které narušují komunikaci
Pozdrav, oslovování








Praktický nácvik: vcházení do místnosti, vcházení do kabinetu
Vliv barev na komunikaci
Takt, ohleduplnost, úcta k lidem, estetičnost
Vztah = absolutní respekt druhé osoby
Kdy nastává zralost? - otázky pro žáky
Základní myšlenky potřebné k budování dobrého vztahu mezi lidmi.

Dne 13. května se žáci 9. tříd zúčastnili besedy na téma Prevence kriminality mladistvých.
Zajistila Mgr. Květoslava Václavíková a Ing. Michaela Davidová.
V průběhu měsíce dubna a pak na začátku května uspořádali učitelé 1. stupně (Mgr. Marie
Matysková a Mgr. Pavel Faltýnek) a vyučující 2. stupě (Mgr. Michaela Davidová, Mgr. Iveta
Stržínková a Mgr. Marcela Vozáková) pro žáky 1. i 2. stupně turnaj v badmintonu. Ukázalo se
totiž, že mezi žáky je o tento druh hry zájem (na 2. stupni např. soutěžilo 25 žáků).
Starší učí mladší
Projekt připravili žáci 9. tříd v dějepisném semináři.
Zapojené ročníky a třídy: Deváťáci (žáci tříd A i B navštěvující předmět Dějepisný
seminář)
Předmět: Vlastivěda
Učivo: Život ve středověku
Doba na realizaci: 5 vyučovacích hodin
Termín: 30.4.2009
Tentokrát si deváťáci připravili sedm témat ze života středověkého člověka a v každém z
témat se snažili různými úkoly a činnostmi přiblížit mladším spolužákům život a práci
člověka v 15. a 16. století. Zaměřili se spíše na zajímavosti z těchto oblastí, nikoli učebnicové
znalosti.
Čtvrťáci se tedy dozvídali poznatky z oblastí:
Výživa, jídlo, jídelníček, nemoci a zdraví,vzdělanost a školství, řemesla, zábava, pohyb a
dětské hry, odívání, život na vesnici a život rytířů.
Aktivity se střídaly, děti doplňovaly texty, řešily test o správném stolování, luštily slova
napsaná Morseovou abecedou, zjišťovaly významy cizích slov ve slovnících, řešily českoanglickou křížovku s tajenkou a dokonce hledaly latinské výrazy adekvátní českým (z oblasti
školy), hádaly koření, řemesla podle indícií, v osmisměrce hledaly názvy zemědělských
plodin a domácích zvířat, poznávaly pantomimu prací v zemědělství, řešily šifry, skládaly
puzzle a popisovaly části brnění středověkého rytíře, seznamovaly se s částmi běžného
středověkého oděvu mužů a žen a pojmenovávaly je anglicky, v tělocvičně dokazovaly svou
fyzickou a sportovní zdatnost, dokonce „mečovaly“ (meči z molitanu) atd.
Bylo to náročné pro připravovatele, ale i pro čtvrťáky. Se vším si ale poradili velmi dobře, a i
když nejlepší mohlo být pouze jedno družstvo, úspěšní a šikovní byli v tomto dopoledni
všichni.
Den zdraví
Ve středu 6.5. se všichni žáci školy zapojili do celoškolního projektu Den zdraví. Už sám
název napovídá, jaké bylo zaměření celé akce a tomu se také podřídily discipliny, se kterými
se žáci setkali. Této akci v úterý 5.5. předcházela soutěž
o zdravou svačinu, která probíhala ve všech třídách 1. vyučovací hodinu. Třídní
učitel spolu s dětmi rozhodl, kdo má v tento den nejzdravější svačinu (předcházelo povídání o
tom, co vlastně jíme, co je pro nás zdravé, co bychom měli naopak omezit), vítěz byl nakonec

odměněn „zdravou“ cenou.
Ve středu děti opustily své třídy a kolektivy a byly rozlosovány do nových skupin, v nichž se
setkal deváťák s prvňákem, druhák s osmákem atd. Každá z 15 dětských skupin měla své dva
patrony z řad osmáků nebo deváťáků a ti doprovázeli soutěžící po jednotlivých disciplínách.
Na stanovištích disciplín byli připraveni vyučující s úkoly, aby si děti tzv. proklepli.
Takto např. vypadal soutěžní list, se kterým skupiny putovaly od disciplíny k disciplíně.
Soutěžní list skupiny č. 1 (cukr) - název:
Discipliny: Bodový zisk
1. Základy 1. pomoci
2. Hledání na internetu (počítačová učebna)
3. Práce s textem (knihovna)
4. Zdravá svačina (kuchyňka)
5. Poznávání koření a pochutin
6. Poznávání obilovin a znalosti o nich
7. Pohybové aktivity (tělocvična)
8. Tepová frekvence
9. Anglický jazyk a jídlo: znáš pojmenování?
10. Znalostní test o lidském těle
11. Potravinový řetězec podle kcal (kJ) hodnoty
12. Doplň známá rčení, přísloví, pořekadla, v nichž se objevuje jídlo
13. Potravinová pyramida
14. Znáš to ?
15. Přesmyčky (látky důležité pro zdraví člověka)
A na závěr soutěžního dne čekal na děti v jídelně oběd, který si samy z nabídky čtyř jídel již
dva týdny dopředu vybraly, a to houbová polévka s kapáním, těstovinový salát s kuřecím
masem, zeleninová obloha, sojová tyčinka a džus.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola Kelč informuje
Červen je u nás v mateřské škole měsíc radostný. Začíná oslavou Dne dětí. Na 1. června jsme
připravili pro děti„Kašpárkovy kouzelné pohádky“, které jim zahrají paní učitelky v
našem„Kašpárkovém divadélku“. Bude to Den pohádkový. Pohádkový bude i 11. červen,
kdy děti navštíví Kulturní dům v Kelči, kde pro ně Docela velké divadlo Litvínov zahraje
pohádku plnou legrace a písniček s názvem„Za brankou je drak“. Dny máme pojmenovány
podle náplně činností a označeny obrázkovými symboly. Sportovní den čeká děti 2. června na
školní zahradě a bude plný závodů, her a soutěží o drobné ceny. Tohoto odpoledne se zúčastní
i rodiče dětí a nebude chybět ani táborák s opékáním špekáčků. Přitažlivý pro děti bude i Den
tajemný s hledáním pokladu v parku. Cesta k jeho objevení bude plná úkolů, překvapení a
nástrah. Každoroční radostí je pro děti výlet do ZOO. Letos se uskuteční ve středu 10. června
a pojedeme do ZOO na Svatý Kopeček u Olomouce. Bude to Den výletní. Děti se těší nejen
na exotická zvířata, ale i na společnou jízdu autobusem. Pěší výlet podnikly nejstarší děti také
do Zemědělského družstva v Kelči, kde se každoročně seznamují s chovem hospodářských
zvířat. Veškeré akce i náklady na výlety, včetně dopravy, hradíme dětem z prostředků
Sdružení rodičů při naší mateřské škole. Máme i Dny slavnostní , v nichž děti ze
třídy„Berušek“ vystupují s programem. V sobotu 30. května děti zpestřily svým vystoupením
„Vítání nových občánků“ na kelečské Radnici. V neděli vystoupily s programem na„Kácení

máje“, které pořádal Český Junák Kelč v Areálu chovatelů. V neděli 7. června se zúčastníme
kulturní akce„Sedmikráska“, pořádané Občanským sdružením Anděl. V posledním týdnu
června nastane čas loučení a těšení se na prázdniny. V úterý 23. června se přijede s dětmi
rozloučit Divadlo Smíšek s„Pohádkovým cestováním“. A ve středu 24. června se v
Hasičském domě v Kelči rozloučíme s 35 dětmi, které navštěvují mateřskou školu poslední
rok a po prázdninách nastoupí do Základní školy v Kelči. Slavnostní rozloučení se uskuteční
již tradičně za účasti rodičů dětí, zástupců Městského úřadu v Kelči a Základní školy v Kelči.
Pasovat děti na školáky bude Divadelní společnostTilia. Létem a prázdninami také ukončíme
celoroční projekt „Mateřská škola podporující zdraví“. Projekt charakterizuje přirozený
běh přírody v jednotlivých ročních obdobích. Hlavním záměrem projektu bylo přispět k tomu,
aby dítěpochopilo, že prostředí je vše kolem nás – rodina, společnost, příroda, aby bylo
schopno orientovat se v jednoduchých dějích a jevech, které ho obklopují, aby je dovedlo
zhodnotit, zvažovalo rizika a přínosy a podle toho jednalo. Projekt byl směřován v maximální
míře do přírody a tím, díky prožitku u dětí podporoval pozorovací i vyjadřovací schopnosti.
A na závěr už jen poděkování všem zaměstnancům naší mateřské školy za vynaložené úsilí
při práci, které nám přineslo ovoce v podobě šťastných dětí. Poděkování patří také zřizovateli
Městu Kelč za spolupráci, bez níž by se nám nepodařilo vytvořit pro děti krásné prostředí v
nově rekonstruované mateřské škole.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Odborné učiliště Kelč informuje
Naše úspěchy v druhém pololetí školního roku 2008 / 2009
Školní rok 2008 / 2009 vstupuje do svého posledního měsíce, a proto již tak trochu hodnotíme
uplynulé období. Žáci si své vědomosti a dovednosti nejen rozšiřovali, ale díky soutěžním a
sportovním akcím porovnávali své výkony s žáky ostatních odborných učilišť.
Zúčastnili jsme se 13. ročníku soutěže učňů stavebních oborů, konaného 12.- 13. 3. 2009
regionálním kolem v Olomouci. Dva žáci našeho učiliště oboru zednické práce se umístili na
6. místě. Načerpali jsme tam nové zkušenosti a náměty, v jaké stavební činnosti se zlepšit.
Ve úterý 31. března 2009 se v areálu Odborného učiliště v Kelči uskutečnil 2.ročník jarní
soutěže v aranžování květin s názvem„Zámecké vázání“, kterou pořádalo Odborného učiliště
v Kelči ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem - ústředí Praha, místní organizací
ČZS v Kelči a pod záštitou náměstka hejtmana Zlínského kraje pro školství Mgr. Josefa
Slováka. Soutěžilo se ve třech kolech. První úkol byla„Volně vázaná kytka z gerber“,
druhým úkolem „Aranžmá na myslivecký klobouk“ a třetím úkolem bylo „Aranžmá ze
sušeného materiálu na závěsnou síť“. Účastníky soutěžního klání bylo Odborné učiliště
Račice u Vyškova a Soukromé odborné učiliště Velký Újezd. Speciálními účastníky byli
zahradníci ze Střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí a Odborné učiliště
internátní v Ladcích, jeden z našich zahraničních partnerů ze Slovenské republiky.
Konkurence byla velmi vysoká, a i když vítězství tentokrát nepatřilo našim žákům, nabyli
jsme nových poznatků a inspirací a „příště určitě zabodujeme“, shodli se jak pedagogové, tak
i žáci. Soutěžní výrobky byly vystaveny na MěÚ v Kelči a pak na velikonoční výstavě ve
Všechovicích a v Rouském, kde sklidily velký úspěch. Soutěž byla na vysoké úrovni, na čemž
se shodla celá odborná porota, která pracovala ve složení Jarmila Zlámalová z Ústředí ČZS
Praha, Ludmila Kuběnová, proslulá floristka a Pavel Strnadel, předseda místní organizace
ČZS Kelč.
Ve dnech 23. až 26. 4. 2009 proběhla v Olomouci 30.jarní výstava květin Flora 2009.
Letošním tématem bylo „ Květinové šapitó“. Také naše učiliště se přidalo k vystavujícím a v

pavilonu E návštěvníci nalezli malou expozici OU Kelč z balkónových rostlin vypěstovaných
našimi žáky a doplněnou o vypichované aranžmá z řezaných květin a o zahradní nábytek.
Hned ve čtvrtek proběhla tematická exkurze pro všechny ročníky oboru Zahradnické práce a
všichni byli příjemně překvapeni, jak krásná aranžmá, expozice a vazby lze z květin vytvořit.
Žáci z oboru Zámečnické práce ve stavebnictví začali dojíždět do Valašského Meziříčí na
svářečský kurz - metodu svařování elektrickým obloukem a svařování v ochranné
atmosféře (CO) . Zvyšují si tak svou kvalifikaci a lepší uplatnění na pracovním trhu.
Již několik let se zúčastňujeme módních přehlídek odborných učilišť, které jsou pořádány
každý rok v jiném městě České republiky. Letos, 21. května se děvčata z oboru Šití oděvů
zúčastnila 16. ročníku Celostátní módní přehlídky odborných učilišť v Chomutově.
Děvčata si pod vedením paní učitelky Jarmily Pavelkové sama zhotovila modely pro
společenskou příležitost i volný čas. Choreografii, kterou na molu v Chomutově švadlenky
předvedly, s děvčaty nacvičila paní vychovatelka Zdenka Jiříčková.
V měsíci dubnu se naši žáci a žáci ZŠ zúčastnili osmi lekcí „Kurzu společenského tance a
chování“, který pořádala ZŠ Kelč. Všichni si to moc pochvalují. „Našli jsme si mnoho
kamarádů, užili jsme spoustu legrace a také si už více zatancujeme“, řekli žáci našeho učiliště
po ukončení tanečních na závěrečné koloně 15. 5. 2009 v Kulturním domě v Kelči.
Závěrem bych pak chtěla vyzvednout zodpovědnou a především trpělivou a pečlivou práci
paní učitelky Černochové Zdenky, která je na OU Kelč preventistou a výchovnou poradkyní.
28.4.2009 proběhlo slavnostní vyhodnocení nejlépe zpracovaných minimálních preventivních
programů a ocenění z rukou Josefa Slováka, radního Zlínského kraje pro oblast školství,
mládeže a sportu a Taťány Nersesjan, radní pro oblast sociálních věcí, převzala také paní
učitelka Černochová, jejíž Minimální preventivní program byl vybrán jako nejlepší pro
speciální školy . „Ocenění kvalitních programů je naším poděkováním pedagogům za to, že se
této činnosti intenzivně věnují. „Považuji za důležité, aby programy byly pěkné nejen
papírově, ale hlavně, aby se podle nich na školách opravdu žilo a aby tak přispívaly ke
zdravému formování našich dětí a mládeže,“ uvedl radní Josef Slovák.
Pavla Honešová, učitelka OV

Různé
Soutěž o nejšikovnější holčičku z Kelče a okolí, POSEZENÍ SE SENIORY ...
Občanské sdružení Anděl
p o ř á d á ke Dni dětí
soutěž o nejšikovnější holčičku z Kelče a okolí
SEDMIKRÁSKA KELČ
Kdy: 7. června 2009 ve 15,00 hodin
Kde: areál ČSCHDZ Kelč
Přihlásit se na t.č. 604106835 mohou všechny šikovné dívenky (5. -7. třída), které mají rády
legraci a nebojí se soutěžit
Velké překvapení v podobě cen je nemine!!!
Přestávky budou vyplněny zábavným programem.
Bohaté občerstvení a tombola připravena
Vstupné dobrovolné

Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 25. června 2008 v 16.00 na faře v Kelči
PROGRAM :
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
DĚJINY NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz,
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské služby
Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Ruty šuty
Ruty Šuty v Táboře
I v letošním roce se koncem dubna v Táboře konala Celostátní přehlídka dětských country
tanečních souborů. Náš soubor tam byl již vloni, tak jsme věděli, že úroveň všech je velice
vysoká. Letos jela parta 17 tanečnic a tanečníků sbírat zkušenosti na lekcích coutry a lidových
tanců, moderních line dance, pohybové průpravy a cloggingu. Sobotní soutěž probíhala v
luxusním hotelu Palcát. Naše cesta do Tábora byla dosti náročná a dlouhá. Za Prahou směrem
na Tábor vykolejil nákladní vlak, a tak nás autobusy převážely přes toto místo a tím jsme
nabrali skoro dvě hodiny zpoždění. Do páté základní školy, kde byly ubytovány všechny
soubory, jsme místo v 18.00hod, přijeli až ve 20.00hod. Mile mně proto překvapily děti, když
jen co položily krosny, převlékly se do cvičebního a šly rychle tancovat. Lekce různých stylů
probíhaly současně ve dvou tělocvičnách vedle sebe, tak opravdu nebyl čas na nějaké velké
odpočívání.
V sobotu se vyučovalo do jedné hodiny. Poté jsme sbalili kostýmy a taneční boty a šli jsme
pěšky na oběd do hotelu Slovan, který byl kousek od hotelu Palcát a v němž ve 14.15 začínala
soutěž. Když jsme vešli do Palcátu, všude už pobíhali tanečníci. Někteří již v kostýmech, jiní
to nechávali na poslední chvíli jako překvapení pro porotu .Soutěž začala přesně podle
programu disciplínou úplně nejtěžší, a to cloggingem.
Do kategorií jsou tanečníci zařazováni podle věku. Začíná se od nejmladších a končí těmi
nejstaršími. Zde jsme měli jediné želízko v ohni a to duet„Sexy pistols“, který tančily
Veronika Hegarová a Tereza Jandová. V kategorii country mladší jsme přihlásili do soutěže
čtverylku „Kladerubská“, zde tančili tyto páry - Eliška Perutková a David Palát, Martina
Horáková a Aleš Klvaňa, Lucie Telingerová a Richard Honeš, Vilma Pavelková a Zuzana
Honešová (Zuzka musela zastoupit kluka).
V kategorii country show secvičili starší tanečníci choreografii „Buchty makový“ a tančili
Veronika Hegarová a Karel Tvrdoň, Veronika Jandová a Aleš Tvrdoň a Alena Pajdlová.
Soutěž probíhala až skoro do 18 hodin a porota opravdu neměla lehký úkol. Viděli jsme 53
chreografií, nápadité kostýmy i originální prvky, hlavně v kategorii country show. Od 19.00
začal country bál.
V přestávkách se vyhlašovali vítězové jednotlivých kategorií. Na vyhlášení cloggingu jsme
čekali velice nedočkavě, protože děvčata bojovala užv kategorii 18 + a zde už jsou zkušené
tanečnice stepující 10 i více let. Proto, když vyhlásili na třetím místě soubor Ruty Šuty Kelč,

úplně všem vyletěly ruce nad hlavu a křičeli jsme, jako kdybychom vyhrály místo první.
Děvčata si opravdu v těžké konkurenci odnášela krásný pohár a diplom, který je vystavený ve
výloze u pana Hýži (opravna obuvi).
Naši mladší tanečníci se umístili těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. V očích děvčat
jsem viděla slzy, že odjíždějí s prázdnou, ale já si myslím,že v žádném případě nezklamali, ale
byla to pro ně první velká soutěža hlavně cenná zkušenost.
V country show starší jsme obsadili také velice pěkné 6. místo. Škoda, že tančilo jen pět
tanečníků, tak malá sestava nestačila na velké choreografie jiných souborů. Všichni tanečníci
si uvědomili, že bez maximálního nasazení na zkouškách to opravdu nejde. Cesta domů už
byla pohodová a klidná. Závěrem děkuji všem, kdo byl v Táboře za bezvadné chování.
Opravdu nebyl s dětmi žádný problém. Veronice a Terezce děkuji za vynikající výkon a
pomoc s mladšími kamarády. Díky také pí. Perutkové, pí. Čechové a pí. Plesníkové za odvozy
k vlaku.
Jitka Hegarová
Ruty Šuty na udílení grantů nadace D+K+S
Orel jednota Kelč, pod kterou funguje již čtvrtým rokem náš soubor, získává prostředky na
činnost také z grantů Nadace „Děti+kultura+sport“ pana Ivo Valenty z Uherského Hradiště,
jejichž heslo je : „Normální je pomáhat“. Každým rokem tato nadace vyhlašuje grantová
řízení v pěti kategoriích, ve kterých rozdává neziskovým organizacím a spolkům celkem 25
000 000,-Kč.
Díky podpoře Nadace se naši tanečníci podívali do Francie, ušily se nové kostýmy, taneční
boty, atd. Letos se nám podařilo získat dva granty. Přebírání šeků je vždy velkou událostí a
jsou tam pozváni zástupci jednotlivých organizací a šeky předávají známé osobnosti z oblasti
sportu a kultury.
15. 3. 2009 jela děvčata Tereza Jandová a Veronika Hegarová převzít kulturní grant. Oblékly
se stylově do kostýmů i s klobouky na hlavě a ihned upoutaly pozornost všech přítomných.
Kulturní vystoupení zde měl zpěvák Ondřej Ruml, který se s holkami rád vyfotil. (Fotky
můžete vidět na http://www.spoluhraci.cz/ruty-suty/ ve fotogalerii ve složce VIP ).
Byli jsme proto mile překvapeni, když nás pozvali organizátoři sportovního grantu, abychom
zde předvedli i své taneční umění. Toto pozvání jsme velice rádi přijali a v neděli 3. 5. 2009
jsme jeli do Uherského Hradiště. Velké překvapení nás čekalo přímo na místě, když jsme si
přečetli že Tereza a Veronika vystupuji po skupině All X a mezi hosty, kteří budou předávat
granty, je hokejista Jiří Gureň a olympijský medailista veslař Jakub Hanák, legenda naší
hokejové reprezentace brankář Jiří Králík a olympijská vítězka, mistryně světa a jedna z ikon
českého sportu, lyžařka Kateřina Neumanová. Děvčata se ale nezalekla těchto zvučných jmen
a svoji cloggingovou choreografii s názvem,,Sexy Pistols“ zatančila výborněa velký potlesk
všech v sále nám ještě dlouho zněl v uších. Jsme rádi, že jsme alespoň takto mohli poděkovat
lidem z Nadace Děti+Kultura+Sport pana Ivo Valenty za podporu, které se nám od nich
dostává. Na závěr se děvčata se všemi vyfotila a odjeli jsme domů.
Moc vám, Terezko a Veroniko, děkuji.
Jitka Hegarová

Denní stacionář Anděl Kelč informuje

Denní stacionář Anděl Kelč byl založen 28.02.2002 jako odpověď na potřeby místního
regionu. Kelč leží na hranicích několika okresů i krajů a odedávná byla tak trochu i na okraji
zájmů těchto institucí. Přesto i zde žily a žijí rodiny se zdravotně postiženými dětmi, které
zůstaly v domácí péči. Tyto děti postupem času dokončily nějakou základní docházku do
školy, dále se již vzdělávat nemohly a v pracovním procesu o ně nebyl zájem. Setrvávaly i
nadále v domácím prostředí, kde sice měly velmi dobře uspokojeny citové vazby, ale velmi
jim chyběla vazba sociální.
To byl jeden z hlavních důvodů, proč Denní stacionář Anděl vznikl. Jeho zřizovatelem se
stalo Občanské sdružení Anděl, které založili rodiče handicapovaných dětí. Je to nestátní
nezisková organizace. Stěžejní myšlenkou zakladatelů tohoto zařízení je pomoc rodinám, ve
kterých jsou žijí lidé se zdravotním postižením.
Původní koncepcí stacionáře byla vize vytvořit společenství lidí, kteří se budou pravidelně každý den v týdnu scházet, pracovat a rozvíjet pod vedením vychovatele své schopnosti a
znalosti, pořádat společné kulturní, sportovní a zážitkové akce, mnohdy v doprovodu rodičů, a
tak smysluplně trávit čas.
Postupem doby se změnou zákonů se měnila i koncepce Denního stacionáře Anděl.
Do názvu našeho stacionáře jsme si dali anděla podle legendy o andělu s polámaným křídlem,
který nemůže létat. Musí proto přijít jiný anděl, obejmout ho a oba šťastně vzlétnou. Tato
legenda velmi pěkně popisuje situaci našich uživatelů, kteří mnoho dokáží, když se jim jenom
trošku pomůže.
V denním stacionáři Anděl se dnes poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení - tedy osobám, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Údaje o poskytované sociální službě:
Název a místo zařízení: Denní stacionář Anděl
Kelč – penzion 290
Druh poskytované sociální služby: denní stacionář
Kontaktní osoba: Marta Leinertová
Telefon: 571 641 270, 604 106 835
E-mail: sdruzeniandel@tiscali.cz
Okruh osob, pro které je sociální služba určena:
- lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení a lidé s
chronickým a duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby, bez ohledu na místo trvalého bydliště
- lidé od 18 do 64 let
- lidé, kteří jsou schopni zapojit se do nabízených aktivit
- lidé, kteří chtějí naše služby využívat dobrovolně
Popis realizace poskytování sociálních služeb:
Denní stacionář Anděl nabízí aktivity lidem s tělesným nebo mentálním handicapem, kteří
potřebují pravidelnou podporu v získávání a udržování schopností a dovedností potřebných k
dosažení co největší míry samostatnosti pro život v běžném prostředí.
Jeho cílem je, aby uživatelé zvládali péči o svou osobu, udržovali sociální kontakty, ovládali
praktické dovednosti potřebné pro vedení domácnosti a měli prostor pro seberealizaci a
osobní růst.

Časový rozsah poskytování sociálních služeb: PO-PÁ (6,30-15,00)
Kapacita poskytované sociální služby: 10 uživatelů
Finanční rozvaha k zajištění provozu:
Stacionář je nestátní nezisková organizace s ročním rozpočtem asi 450 000,-.
- Část této částky je hrazena z vlastních zdrojů za poskytované služby, výtěžek z prodejů
výrobků, nebo z veřejných vystoupení.
- Dále je rozpočet kryt z dotačního fondu MPSV.
- Část financí získáváme z různých grantů
Získáváme sponzory z řad komerčních společností sídlících v okolí Kelče
Cíle sociální služby:
Cílem služby je umožnění uživatelům pod odborným vedením podporu jednotlivých
uživatelů v naplňování svých osobních cílů, podporu a pomoc k soběstačnosti a seberealizaci,
při respektování práv a svobod, vycházet z vlastní vůle a přání uživatele, přispět tím k jejich
spokojenému a smysluplnému životu.
Cílem poskytované sociální služby v Denním stacionáři Anděl je nabízet zdravotně
postiženým občanům se specifickými potřebami programy se zaměřením na podporu sociální
integrity, udržení a rozvoj každodenních praktických dovedností, programy výchovné,
výchovně vzdělávací a výchovně pracovní, vytvořit podmínky a předpoklady pro postupné
zařazování klientů do programu „Podporované bydlení“ a „Chráněné bydlení“.
Dále je naším cílem zapojování uživatelů do různých kulturních akcí, aktivizačních a
zájmových činností, vytvářet podmínky k podpoře a rozvoji jejich schopností s možností
uplatnění svého nadání a talentu.
Dalším cílem služby je stálé zlepšování prostředí a vybavenosti denního stacionáře, aby se
zde uživatelé cítili bezpečně a dobře. Zaměstnanci se snaží o poskytování co nejlepší služby,
o vytvoření příjemného prostředí pro spokojenost uživatelů.
Poslání denního stacionáře Anděl:
Posláním poskytovaných služeb v denním stacionáři Anděl je snaha umožnit pravidelně
využívat tuto službu lidem se sníženou soběstačností z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu, jenž omezuje jejich smyslové a fyzické schopnosti s ohledem na jejich
individuální přání, potřeby a zájmy.
Umožnit těmto zdravotně postiženým spoluobčanům se specifickými potřebami smysluplné
prožívání času, který by vedl ke zvýšení kvality jejich života, dát jim šanci prožít svůj život
důstojně v blízkosti svých blízkých a pomoci rodinám, které se o takového člověka starají aby
byl plně integrován do společnosti.
Způsob poskytování sociální služby:
Denní stacionář Anděl se řídí těmito principy a zásadami:
- Princip dodržování lidských práv a svobod a uspokojování lidské důstojnosti bez ohledu na
míru postižení
- Princip respektování potřeb handicapovaných
- Princip aktivity a kreativity
- Princip jednoty výchovně vzdělávacího, rehabilitačního a sociálního působení
- Princip samostatnosti
Komunitní péče:

- V Denním stacionáři Anděl se podporují uživatelé v získání co nejvyšší míry soběstačnosti v
přirozených podmínkách s využitím běžných zdrojů společnosti a jeho vlastních možností.
Oboustranná sociální rehabilitace:
- V Denním stacionáři Anděl se snaží stejně jako lidem z cílové skupiny pomoci v
začleňování do společnosti, tak se i zároveň snaží působit na společnost a posilovat v ní
potenciál otevřenosti „k těm druhým“.
Individuální přístup:
- Služby Denního stacionáře Anděl jsou přizpůsobeny v maximální možné míře konkrétním
možnostem a potřebám uživatele.
Profesionalita:
- V Denním stacionáři Anděl pečují o to, aby nabízeli kvalitní a odborné služby při zachování
kontextu lidské vzájemnosti.
Mimo těchto základních principů klade Denní stacionář Anděl důraz na:
Smysluplnost aktivit:
- Dbá se zde na to, aby nabízené aktivity nebyly samoúčelné a uživatelé při nich mohli zažít
pocit užitečnosti a důležitosti vlastní práce.
Trvale udržitelný rozvoj:
- Upřednostňují se zde modely práce, ve kterých sociální, ekonomický a ekologický faktor
nejsou v protikladu.
Denní stacionář Anděl nabízí tyto služby:
- Poskytnutí stravy
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Sociálně terapeutické činnosti
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- Poradenství
Další činnosti, které Denní stacionář Anděl nabízí:
- aktivní účast na akcích pořádaných DS Anděl
- aktivní účast na prodejních výstavkách
- účast na výletech a exkurzích
Způsob uzavírání smlouvy
- Sociální služba DS Anděl je poskytována na základě písemné Smlouvy uzavřené mezi
uživatelem (zákonným zástupcem) a poskytovatelem. Smlouvu uzavírá vedoucí DS Anděl
nebo jím pověřená osoba, která při využití svých odborných znalostí a dovedností (zejména z
oboru metod a technik sociální práce a způsobů komunikace) postupuje tak, aby osoba
rozuměla obsahu a účelu Smlouvy
- Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená mezi uživatelem a sociální službou DS
Anděl, obsahuje rozsah a průběh poskytování sociální služby, který vychází z osobních cílů
uživatele závislých na jeho možnostech, schopnostech a přáních.

Dále tato Smlouva obsahuje:
- Rozsah poskytování služby
- Péče
- Místo a čas
- Úhrada za celkový pobyt
- Stravování
- Nebytové prostory DS Anděl
- Dodržování Provozního řádu
- Ukončení Smlouvy
- Doba platnosti
- Závěrečná ustanovení
Zpracovala: M.Leinertová, A.Hlavicová

Zákony psí látkové výměny
Máte doma psa? Tady je pár zákonů přímo pro vás.
Urinální zákon: Pes vždy močí na auto souseda, který se právě dívá z okna.
Fowlerův dodatek: Nedívá-li se z okna, sedí pravděpodobně v autě.
Zákon přitažlivosti kulturních památek: Pes s oblibou močí na významné budovy, je-li v
dohledu správce nebo příslušník policie.
Zákon o nutné přítomnosti davu: Pes močí pouze tehdy, je-li viděn alespoň pěti lidmi, z
nichž minimálně tři musí být nepřátelé zvířat.
Spillův zákon nutného opominutí: Vezmete-li si s sebou noviny nebo igelitový sáček na
zlikvidování psího exkrementu z veřejných prostor, ztratíte je dříve, než pes podřepne.
Zákon úklidu veřejného prostranství: Vykoná-li váš pes velkou potřebu, v okruhu nejméně
jednoho kilometru nebudou žádné pohozené noviny ani igelitové sáčky.
Zákon narůstání bobku: Psí exkrement je tím větší, čím více lidí je v bezprostřední
blízkosti.
Pozn.:
V Kelči se nachází prozatím 5 košů na psí exkrementy. Žádáme proto ty, kteří si pořídili
psí miláčky, aby si zvykli těchto košů využívat. Je to vaše povinnost, ale měla by to být
hlavně vaše morální samozřejmost.

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Tamara Ovčačíková
Josef Němec
65 let
Lubomír Kuběna
Anna Pitrunová

70 let
Josef Ševčík
Karel Hlavica
75 let
Jan Klečka
Anna Rýdlová
80 let
Květoslava Jiříčková
Alois Holub
Ladislav Drajsajtl
81 let
Radomír Slavík
Alois Škarka
Marie Ovčačíková
83 let
Antonín Petřkovský
85 let
Jiřina Bothová
87 let
Ludmila Hradilová
Narození
Tomáš Hrňa
Štěpán Kutálek
Úmrtí
Otilie Hradilová 83 let
Marie Pelcová 78 let
Josef Majdloch 57 let

