ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2007

Úvod
Vážení spoluobčané,
vstupujeme společně do nového roku 2007 a já bych se s vámi na prahu nastupujícího roku
rád podělil o několik myšlenek.
Snad už opadl vánoční stres a spěch, který nás, alespoň podle mého názoru, pohlcuje
každoročně víc a víc. Jako bychom si předvánoční dobu, čas adventu, rozjímání a oslav
nového roku už ani jinak neuměli představit a lépe zorganizovat. Kdyby každý z nás třeba jen
na okamžik zpomalil své tempo! Zamysleme se nad měřítkem životních hodnot a uvědomme
si, že existují na světě věci podstatnější a smysluplnější než ty, o kterých jsme v daném
okamžiku přesvědčeni, že jsou nepostradatelné a nezbytně nutné. Jistě potom ubude
vzájemných nedorozumění a krizových situací, které mnohdy pramení jen z toho, že na sebe
nemáme čas, neumíme se v klidu vyslechnout, pochopit myšlenku toho druhého.
Rok 2007 je také prvním rokem práce v dalším volebním období našeho městského
zastupitelstva. Věřím, že tak jako se nám podařilo věcně a s rozvahou ustavit nové orgány
obce, tak ve stejné pracovní atmosféře proběhne i celý následující rok. Tato skutečnost, ale
ostře kontrastuje s trapným licitováním a tápáním při sestavování nové vlády, které nám
předvádí snad všechny parlamentní strany. Jako by nás chtěly přesvědčit o tom, že novou
vládu snad ani nepotřebujeme. Ale opak je pravdou.
Přeji všem občanům a zároveň i čtenářům našeho Zpravodaje, aby letošní rok byl pro všechny
rokem plným pohody, spokojenosti, štěstí a zdraví. Ať kolem sebe potkáváme pouze lidi plné
optimismu, radosti ze života a ať tuto radost rozdáváme také jiným. Hodně úspěchů přeji
všem v práci i v osobním životě.
Ing. Karel David
místostarosta

Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
30.11.2006











Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MěÚ v Kelči k 30.09.2006.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku 2006 dle předložené zprávy v příjmové i
výdajové části na částku 49 841 000,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje městský úřad , aby do schválení rozpočtu na rok 2007 hospodařil s
rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu roku 2006 na každý měsíc.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny,a.s. pobočka Nový
Jičín na rok 2007 do výše 1 000 000,-Kč,se splatností nejpozději do 1 roku. Zastupitelstvo
schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 4 000 000,-Kč na akce „Stavební
úpravy-rekonstrukce kulturního domu čp.224 v Kelči“ a „Zasíťování stavebních parcel v
lokalitě státního statku v Kelči – 1. etapa“ se splatností nejpozději do roku 2012.
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města Kelč za rok
2006.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o kontrole hospodaření u příspěvkových organizací ZŠ a
MŠ Kelč za rok 2005 a 2006.






Zastupitelstvo schvaluje vstup města do občanského sdružení „Místní akční skupiny KelečskoStarojicko“ a souhlasí s návrhem stanov sdružení.
Zastupitelstvo schvaluje budoucí věcné břemeno na vybudování inženýrských sítí na
pozemcích parc.č. 2023/10 a 2051/2 v k.ú. Kelč-Nové město a parc.1312/1 v k.ú. Kelč-Staré
město.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Kelč nákup dlouhodobého hmotného
majetku dle žádosti a převod zůstatku rezervního fondu ve výši 150 092,36 Kč na provozní
náklady školy.

Usnesení z 2.zasedání Rady města Kelče dne 11.12. 2006






















Rada bere na vědomí oznámení p.Miroslavy Honešové, Rouské čp. 15 o odmítnutí pronájmu
bytu v penzionu pro důchodce a ruší své usnesení č.7/1 z 13.11.2006.
Rada zamítá žádost Jany Komárové, Kelč čp.504 o pronájem bytu v penzionu pro důchodce v
Kelči čp.290.
Rada pověřuje p.Martinu Schybolovou, Kelč čp.510, výkonem činnosti opatrovníka pro
p.Martina Engeho , Kelč- Babice čp.1.
Rada bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2006 a
jmenování členů inventarizačních komisí.
Rada schvaluje úpravu směrnic pro používání mobilních telefonů , pro poskytování
cestovních náhrad a pro stravování zaměstnanců města Kelč podle předložených návrhů.
Rada schvaluje finanční příspěvek 3 000,-Kč tanečnímu souboru RUTY ŠUTY Kelč na úhradu
cestovních nákladů a účastnického poplatku na Country Dance Festivalu v Praze dne 13.15.10.2006.
Rada bere na vědomí žádosti TJ Kelč, kroužku aerobiku při ZŠ Kelč a Diakonie ČCE- hospic
CITADELA Valašské Meziříčí o finanční příspěvky a odkládá je k řešení při přípravě rozpočtu na
rok 2007.
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku parc.č. 662/2 v k.ú. KelčStaré město podle geometrického odměření Sportovně střeleckému klubu Kelč.
Rada vyhlašuje záměr převodu obecních pozemků : parc.č. 1944/3 , trvalý trávní porost o
výměře 245m2 a pozemků PK parc. č. 1944 o výměře 7685 m2 a parc.č.1945 o výměře
565m2 v k.ú. Kelč-Nové město( areál ZD Kelečsko).
Rada schvaluje umístění zařízení pro provoz bezdrátové internetové sítě na obecním domě v
Němeticích čp.75 a uzavření nájemní smlouvy s provozovatelem sítě Občanské sdružení
Rozvoj internetu Skalička.
Rada bere na vědomí zápis z prověrky dat lesního hospodářského plánu města Kelč a nabídku
na výkup dřevní hmoty od KOTRLA a.s.Vsetín.
Rada odmítá finanční spoluúčast města Kelč,dle nabídky agentury ing.Krátký, Hranice, na
připravovaném vydání mapy města Valašské Meziříčí a okolí.
Rada bere na vědomí žádost AMK Vsetín o vyjádření k navržené trase motoristického
podniku“Valašská rally 2007“ dne 06.04.2007 a předává ji k vyjádření Osadním výborům v
Němeticích a Komárovicích.
Rada bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Zlínského kraje o zahájení zjišťovacího řízení
o posuzování vlivů na životní prostředí ,záměru stavby“Větrné elektrárny Kladeruby“.
Rada pověřuje starostu jednáním s provozovatelem Sběrny odpadových surovin v Kelči ve
věci rozšíření provozní doby sběrny.
Rada schvaluje žádost p.Libora Žalmánka , Kelč čp. 537 o změnu smlouvy o budoucí smlouvě
k pozemku parc.č. 242/3 v k.ú. Kelč-Staré město.

Městský úřad informuje

- Kontaktní místo státní sociální podpory
- Poplatky za odpad a psy
Kontaktní místo státní sociální podpory
Leden
Středa 3. 1. 2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 10.1.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 17.1.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 24.1.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 31.1.2007 8,00 – 16,00 hod.
Únor
Středa 14.2.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 28.2.2007 8,00 – 16,00 hod.
Březen
Středa 14.3.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 28.3.2007 8,00 – 16,00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory
ve Valašském Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny :
Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý,čtvrtek,pátek 8,00 – 13,00 hod.

Placení poplatku za odpad a psy
Poplatek za odpad činí 380 Kč na osobu s trvalým pobytem v Kelči podle evidence občanů ke
dni 30. listopadu 2006 a 380 Kč za objekt sloužící k rekreaci.
Splatnost poplatku je do konce března 2007 ( v případě rozdělení platby na polovinu je
splatnost 1. splátky do konce března 2007 a 2. splátky do konce června 2007 ).
Případné změny v evidenci je nutné nahlásit na MěÚ Kelč.
Psi – poplatek zůstává nezměněn :
100 Kč v rodinném domku, 500 Kč v bytových domech
Poplatek se platí za psa od 3 měsíců.
Každý druhý a další pes základní sazba + 50 % základní sazby navíc.
Upozorňujeme občany na ohlašovací povinnost, pokud dojde ke změně údajů – pořízení
psa, úmrtí psa, změna majitele apod.
Platit lze :
► složenkou na poště
► příkazem přes účet nebo sporožirový účet v ČS
► hotově do pokladny MěÚ Kelč –
od pondělí 8. ledna 2007 v úřední dny :

pondělí a středa –
od 8 do 11 hodin a od 12,30 do 16 hodin.
Po zaplacení poplatku obdržíte nálepku na popelnici svozové firmy Joga Valašské pro rok
2007.
Občanům místních částí nabízíme opět možnost platit hotově na obecních úřadech :
Lhota : úterý 16. ledna 2007 od 14 do 15,30 hodin
Babice : čtvrtek 18. ledna 2007 od 14 do 15,30 hodin
Němetice : úterý 23. ledna 2007 od 14 do 15,30 hodin
Komárovice : čtvrtek 25. února 2007 od 14 do 15,30 hodin

Program Kina Kelč na měsíc leden 2007
Vážení filmový diváci!
Rádi bychom vám v novém roce popřáli hodně štěstí ve vašem rodinném životě,škole či
zaměstnání. K vaší pohodě bychom i my rádi přispěli filmovými tituly,které vás potěší.
Se zahájením filmových představení se opět vracíme na 18hod., abychom umožnili návštěvu
kina i mladším divákům.
Neděle 7.ledna v 18hod.
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Krimikomedie Jana Kulhavého komentuje svět, kde normální lidské hodnoty ustupují
mamonu. Scénář Radek John, v hlavních rolích Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý, Michal
Suchánek, Marek Vašut, Gábina Partyšová, Eva Aichmajerová. Český film, vstupné 37Kč.
Neděle 14.ledna v 18hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU - TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
Jack Sparrow se zas jednou dostal do potíží, tentokrát s kapitánem lodi Bludný Holanďan, a
jestli sebou nehodí, může ho to stát duši.Není nic moc,ale je jeho. Americký film s českými
titulky, vstupné 39Kč.
Neděle 21.ledna v 18hod.
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Autorský tým režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského se vypravil do
hájemství červené knihovny, aby odsud vytěžil "realistický" příběh váhání hlavní hrdinky (
Anna Geislerová) mezi tělem a duší. Český film, vstupné 37Kč.
Neděle 28.ledna v 18hod.
LET ČÍSLO 93
11.září 2001 poprvé ve filmové podobě. Paul Greengrass natočil mistrovské, leč kruté drama
o lidech,
kteří bojovali o své životy a o letadlu, které díky nim nezasáhlo svůj cíl. Americká
rekonstrukce osudu pasažérů čtvrtého letadla, s českými titulky, vstupné 39Kč.
Na únor připravujeme ERAGON, KASÍNO ROYAL, POTOMCI LIDÍ
Pajdla Miroslav,ved.kina Kelč

Kultura
PROGRAM KONCERTU VE FARNÍM KOSTELE V KELČI, 7. 1. 2007
PROGRAM KONCERTU VE FARNÍM KOSTELE V KELČI, 7. 1. 2007
1. Vánoční koledové pásmo v podání souboru Black Ladies pod vedením prof. V. Janečky
(soubor příčných fléten)
2. Karel Stecker (1861-1918): Koleda, směs známých koled pro sóla, sbor a orchestr
3. Jaroslav Křička (1882-1969): Valašská jitřní mše pastorální, op. 80
Účinkující:
KPS Dvořák Olomouc a sólisté
(budou upřesněni na místě moderátorem)

Svatocecilský symfonický orchestr Olomouc
Varhany – Jiřina Navrátilová
Řídí – Jan Gottwald

Jaroslav Křička (27. 8. 1882 Kelč - 23. 1. 1969 Praha)
Významný český skladatel 20. stol., bratr básníka Petra Křičky. Studoval skladbu v Praze na
konzervatoři (1902-1905) a v Berlíně (1905-1906) Byl v úzkém kontaktu s V. Novákem,
neřadí se však k jeho přímým žákům. Po studiích odcestoval do Ruska (Jakatěrinoslav, dnešní
Dněpropetrovsk), kde působil jako učitel a propagátor české hudby. Stýkal se zde s
významnými osobnostmi ruské hudby Glazunovem a Tanějevem. Po návratu do vlasti (1909)
se stal sbormistrem pražského Hlaholu (Pražský filharmonický sbor), kde se věnoval převážně
soudobým autorům,( např. premiéra Věčného evangelia od L. Janáčka.)
V roce 1918 byl ustanoven profesorem skladby na Pražské konzervatoři, profesorem
mistrovské třídy od r. 1939 a rektorem (během německé okupace v letech 1943-1945).
Křička ve svých dílech vychází z folklóru (moravského i ruského) a z ruských skladatelů (M.
P. Musorgskij, N. A. Rimskij-Korsakov). Často se opírá o hudební humor, který se výrazně v
české poromantické tvorbě neprojevoval (např. v kantátě Tyrolské elegie, a baletní opeře Král
Lávra aj.). Jeho početné dílo zahrnuje skladby vokální (mše, opery, kantáty, písňové cykly) i
instrumentální (symfonické básně, suity aj.)
Valašská jitřní mše pastorální, op. 80 (1941)
Mše pro sóla, sbor a orchestr na neliturgický text od dr. Františka Táborského v úpravě
Františka Střížovského.
Dedikace díla (dle partitury): Jeho Excelenci, nejdůstojnějšímu pánu ThDr. Leopoldu
Prečanovi, knížeti-arcibiskupu olomouckému a metropolitovi moravskému, který v počátcích
své kněžské dráhy působil v Kelči, a v sousedství mé rodné školy a v přátelském styku s
mými drahými rodiči.
Tato nejslavnější Křičkova mše vznikala v těžkých dobách německé okupace. Vlastenecké
pohnutky jsou vyjádřeny nejen textem, ale i hudbou, která má v některých částech neobvykle
dramatický ráz (osobitá instrumentace, např. užití zvonu, trianglu, sólové hoboje atd.).

Premiéra se konala na půlnoční v roce 1941 v Bystřici pod Hostýnem v kostele sv. Jiljí (pěv.
sdružení Tregler, řídil J. Sládek, varhany C. Vrána), tedy necelý měsíc po dopsání (27. 11.
1941). Mše se brzy rozšířila po celé vlasti, již v roce 1943 byla provedena na 150 kůrech
(Lidových noviny 2. 2. 1944) a stala se velmi oblíbenou.
Dílo je rozvrženo do 9 částí:
Kyrie: Mohutný chorál („Bože Lásko, Bože Pravdo, štíte náš a pevná hradbo!“) v tónině gmoll za doprovodu smyčců a varhan.
Gloria: Úvodní ženský sbor v G-dur („Sláva na výsostech Bohu“) je uklidněn mluveným
zpěvem pastýřů. Následuje tutti sbor a a dohra orchestru ve forte („Slíbený náš Spasitel“).
Graduale: Koleda na slova anonymní v 6/8 taktu pro sbor v C-dur s houslovým sólem a s
použitím zvonu. („V Betlémě chlévě děťátko dřímá“)
Credo: Pevný pochod v d-moll („Věříme v Otce věčného“) s velkou gradací v závěru
(„Věříme v Církev a Pravdu nemylnou“), podpořenou sekcí žestě a bicí.
Offertorium: Koleda v tempu menuetu v B-dur. Ženský sbor („A co my pastýři valašští“) je
vystřídán sopránovým a tenorovým sólem. Po závěrečném sboru („A my každý, jak tu jsme,
dary sebou vezmeme“) následuje delší orchestrální dohra. Tato část je vlastně pastorální
jesličkovou hrou.
Sanctus: Nejmystičtější část celého díla. Úvodní sopránové sólo v
F-dur („S oblaků nebeská, aj, píseň dolů vlá“) je vystřídáno kvartetem flétny, hoboje, lesního
rohu a violoncella. Celá část končí sborem v pp a orchestrální dohrou v D-dur (smyčce v pp).
Benedictus: Sbor altů („Pán sestoupil. Ó lásky dive“) navazuje na klidnou smyčcovou
předehru v c-moll. Následuje vyvrcholení v tutti zvuku („Hosanna“) a celá část končí
smyčcovou dohrou v C-dur.
Agnus Dei: Několikadílná část začíná sólovým altem („Jde neviděn“) v pp a dórské stupnici
c. Úvodní téma přebírá ženský sbor a přechází do radostného tutti sboru v C-dur („V té kráse
slunce, kráse hvězd“). Následuje fuga v G-dur s tématem části Gloria („Sláva na výsostech
Bohu!“) a v mohutném závěru znovu zazní vůbec úvodní téma celé skladby, chorál „Bože
Lásko, Bože Pravdo.“
Jan Gottwald

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2006 – 2007
Výsledky 9. – 11. kola
Kelč- Bílovec „B“ 8 : 2 1549 -1506 2
Sedlnice „D“ Kelč 0 : 10 1439 -1595 2
Kelč- Sedlnice „B“ 10 : 0 1659 -1527 2
Tabulka po 11. kole :
1. Kelč 10 9 0 1 1605 79 : 21 18
2. Hranice „B“ 10 7 0 3 1563 58 : 42 14
3. Lipník „B“ 10 6 0 4 1563 66 : 34 12
4. Zubří 10 6 0 4 1569 59 : 41 12
5. Bílovec „B“ 10 5 1 4 1539 56 : 44 11

6. Sedlnice „B“ 10 5 0 5 1591 56 : 54 10
7. Odry „B“ 10 5 0 5 1528 48 : 52 10
8. Sedlnice „C“ 10 5 0 5 1553 43 : 57 10
9. N.Jičín „B“ 10 4 0 6 1553 44 : 56 6
10. Frenštát „B“ 10 1 1 8 1491 27 : 73 3
11. Sedlnice „D“ 10 1 0 9 1445 22 : 78 2
J.- Gassmann

Základní škola informuje


Minimaraton v aerobicu poprvé v Kelči

I přesto, že o této akci již bylo psáno v minulém čísle Zpravodaje, rádi bychom s k ní ještě
vrátili. Byla to první akce tohoto druhu u nás ve škole a hned napoprvé se velmi vydařila.
Spokojeni byli jak soutěžící, tak organizátoři a myslíme si, že tak byl položen dobrý základ
pro rozvoj této pohybové aktivity. Vedení Základní školy Kelč děkuje Kateřině Žilkové za
dobrý nápad a jeho úspěšnou realizaci a Mgr. Ivetě Stržínkové a Mgr. Petru Zátopkovi za
organizační zabezpečení akce a vytvoření kvalitního zázemí pro porotu i soutěžící. Dík patří
také sponzorům, kteří svými finančními nebo věcnými dary přispěli ke zdárnému průběhu
akce. Oceňujeme výkony našich děvčat a už nyní se těšíme na další ročník.


Turnaje ve florbalu dívek

Naše škola se opět stala organizátorem florbalového turnaje dívek 2. stupně ZŠ. Nejprve
27.11. proběhlo kolo okrskové, ze kterého jako vítěz vyšlo družstvo našich děvčat, a pak se
6.12. konalo kolo okresní. Zápasy sehrálo celkem pět týmů, v systému hry „každý s každým“
utrpěla naše děvčata dvě porážky a skončila na třetím místě. Vítězem se stalo družstvo ze ZŠ
Hošťálková a to také postupuje do kola krajského. Organizačně obě soutěže zajistili Vladimír
Havran a Jindřich Návrat.


Vánoční koncert

ve středu 29. listopadu vystoupila ve škole vsetínská skupina Réva, která nám koledami a
povídáním o adventu a vánočních tradicích zprostředkovala atmosféru téměř vánoční.
Program byl prokládán také soutěžemi pro žáky a ti, kteří rychle a správně odpověděli na
soutěžní otázky, si odnášeli také drobné dárečky. Všichni jsme tak strávili příjemnou hodinku.


Školní florbalový turnaj

4. prosince proběhl ve škole florbalový turnaj žáků 4., 5. a 6. tříd. Pořadatelem byla Jednota
Orel a Školní sportovní klub při ZŠ Kelč. Žáci sestavili čtyři týmy a utkali se ve vzájemných
zápasech. Jako vítězové vyšli z tohoto turnaje Samurajové ve složení Ondřej Klíma, Ondřej
Plesník, Lubomír Hroz, Lukáš Lasovský, Kateřina Vitteková, Veronika Hegarová, Veronika
Plesníková, Andrea Pitrunová, Tomáš Plesník a Tomáš Pitrun. Nejlepším hráčem byl
vyhlášen čtvrťák Jarda Orel a brankářem turnaje se stal Matěj Foukal, také ze 4. třídy. Další
pořadí družstev a jména hráčů naleznete na webových stránkách školy – zskelc.sweb.cz.
O týden později se akce opakovala, jen hráči byli žáci sedmých, osmých a devátých tříd. Ze
šesti týmů vyhrálo družstvo Borců ve složení Petr Mareček, Dalibor Plesník, Petr Minář,
Roman Jiříčk a Michaela Stašová. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš Sofka a nejlépe

chytajícím brankářem se stala Lenka Ondrušková.
Další pořadí družstev a jména hráčů naleznete na webových stránkách školy –zskelc.sweb.cz.


Starší učí mladší

Možná jste už někdy slyšeli o tzv. projektovém vyučování. Jedná se o takový způsob výuky,
při níž žáci sami řeší zadané úkoly a nacházejí možná řešení, přičemž si sami volí cestu a
způsoby, jak k řešení dojít. Učitel je při takovém vyučování pouze konzultant a rádce, nikoli
hlavní organizátor. Práci si organizují žáci.
Mgr. Kateřina Fabíková a Mgr. Marie Matysková si připravily projektové dopoledne pro žáky
3. třídy a pomáhat jim v tom měli deváťáci (třída 9.B).
Přinášíme ukázku takového vyučování:
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ – DEVÁŤÁCI UČÍ TŘEŤÁKY
Ternín: 13.12.2006
Úvod: Hra na seznámení – Vespolný pozdrav – žáci chodí volně po třídě a seznamují se tím
způsobem, že si podají ruce, představí se a ruku nepustí, dokud druhou rukou nechytí někoho
dalšího. Hra pokračuje, dokud se nepředstaví všichni.
Soutěž: Kdo z třeťáčků si zapamatoval nejvíc jmen deváťáků.
Písnička: Aneta Langerová – Voda živá v podání žáků devátých tříd, čímž je uvedeno téma
celého vzájemného vyučování – Voda.
Rozdělení do skupin – např. řada ze třeťáků podle data narození, pak podle toho, jak stojí za
sebou, utvoří dvojice, jež dostanou losem přiřazenu skupinu deváťáků, kteří je budou celým
dopolednem provázet.
Seznámení ve skupině – Hledání společných vlastností všech členů skupiny – arch papíru
A3, na něj společně nakreslit láhev, do dolní části papíru se všichni podepíší a dovnitř láhve
budou psát to, co je společné všem členům skupiny – např. lyžování, plavání... Kolem láhve
pak zakreslí kapky vody a do nich budou naopak psát to, čím je každý člen jejich skupiny
jedinečný, co dělá nebo umí pouze on ... takto si musejí navzájem povídat o tom, co dělají, co
je baví a co ne.
Vlastní vzájemné vyučování :











Význam vody – třeťáci zkouší sami psát o významu vody, pak deváťáci informace doplní
Motivační křížovky, kvízy, osmisměrky, rébusy...
Cyklus vody v přírodě
Vodní sporty
Pitný režim - soutěž : rozdělení do dvou skupin (všichni), společně mají přenést pouze v brčku
v ústech vodu z jedné nádoby do druhé
- kdo vypije po lžičkách první hrnek Vincentky
Voda užitková, pitná, minerální
Společná tvorba básničky – přednesou nakonec
Skupenství vody
Region Kelče

Test- Společný přednes básně
Přečtení textu písně Voda živá , nakonec si společně všichni tuto píseň zazpívají
Komunitní kruh – hodnocení, mluví pouze ten, kdo drží v ruce láhev s vodou – tzv. živá
voda

PhDr. Pavla Čučková, zástupce ředitele

Různé
- Tříkrálová sbírka 2007
- Rybářský kurz
- Hospic CITADELA
„Tříkrálová sbírka 2007“
Dne 6.1.2007 koná Charita ve Valašském Meziříčí již osmý ročník Tříkrálové sbírky, která je
určena na pomoc lidem a rodinám v nouzi, ale také na podporu charitního díla. Jedná se o
veřejnou sbírku povolenou ministerstvem vnitra ČR, díky níž se mnoho lidí podílí na pomoci
trpícím, lidem bez domova, ale také těm, kteří se nacházejí v kritické situaci.
Také město Kelč a přilehlé obce se v minulých letech aktivně zapojily do této sbírky. Staly se
tak velkými pomocníky, protože díky spolupráci mnoha ochotných dobrovolníků a dárců, bez
kterých by se tato akce nemohla uskutečnit, se vykoledovalo 70 279,50 Kč. Ještě jednou všem
velké díky! Charita tak mimo jiné mohla uskutečnit díla, která by se bez pomoci společnosti
nemohla zrealizovat. I letos budou obcí procházet skupinky koledníků, kteří budou mít u sebe
průkazku průvodce a zapečetěnou kasičku s logem Charity, do níž mohou lidé dobrovolně
vhazovat své dary.
Prosíme všechny, u nichž zazní koleda tří králů, aby na chvíli otevřeli nejen dveře svých
domů, ale i svá srdce pro potřeby ostatních. Vždyť vzít na sebe kostým jednoho ze tří králů a
jít koledovat, vyžaduje velkou dávku odvahy. Pokud byste se chtěli zapojit do Tříkrálové
sbírky 2007, můžete se přihlásit na číslo 605 179 402 u p. Táborské nebo na číslo 776 243
761 u p. Kondrátové.
Veronika Kondrátová ,Charita Valašské Meziříčí

RYBÁŘSKÝ KURZ
Místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči bude po roce opět pořádat rybářský kurz
pro zájemce o členství v ČRS.
Písemnou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 10.ledna 2007 na adresu: Český rybářský
svaz, místní organizace Kelč, 756 43 Kelč
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a spolehlivé
telefonní spojení na zájemce (popř. emailovou adresu).
U dětí je podmínkou věk narození. Přihlášku mohou podat děti od věku 10 let.
Poplatek za absolvování kurzu je stanoven na 300,- Kč. Poplatek bude uhrazen při zahájení
kurzu. Předpokládaný termín zahájení kurzu bude zájemcům písemně upřesněn. Kurz bude
probíhat v Kelči.
Jaroslav Orel

Hospic CITADELA
Nestátní neziskové zdravotnické zařízení
Posláním hospice je péče o nevyléčitelně nemocné pacienty způsobem, který zajišťuje co
nejvyšší dosažitelnou kvalitu života a zachování důstojnosti pacientů v jejich posledních
dnech. Proto je v hospici poskytována individuálně zaměřená paliativní ošetřovatelská péče,
neboli léčba bolesti. Paliativní péče smrt ničím neurychluje ani neoddaluje, mírní bolest a jiné
symptomy nemoci a začleňuje do komplexní péče i psychologický, sociální a duchovní
aspekt. Hospicová péče zahrnuje i podporu a pomoc rodině nemocného, která má možnost
svého blízkého stále doprovázet přímo u lůžka. Má-li být paliativní péče rozvinuta
odpovídajícím způsobem, je zapotřebí, aby pacient přišel včas a mohl v hospici pobýt alespoň
3 - 4 týdny. Důvodem přijetí pacienta do hospice jsou pokročilá stadia nádorových
onemocnění a terminální stadia i jiných nemocí. Navrhnout či doporučit tento způsob léčby a
péče o nemocného může praktický nebo ošetřující lékař. Umístění do hospice si však může
vyžádat i rodina nebo sám pacient. Podmínkou přijetí je odpovídající diagnóza potvrzená
ošetřujícím lékařem a písemný Informovaný souhlas nemocného, který je součástí Žádosti o
přijetí klienta. O přijetí pak rozhoduje odborná komise s ohledem na zdravotní stav žadatele a
aktuální kapacitní možnosti hospice.
Pokoje pro hospicové pacienty jsou většinou jednolůžkové, vybavené přistýlkou pro blízké
nemocného, nočním stolkem, stolem, poličkami a skříní. Postele jsou všestranně elektricky
polohovací. Součástí každého pokoje je i sociální zařízení. Pacient má možnost si pokoj
vybavit drobnými předměty, které má rád, včetně vlastního televizoru.
Režim dne v hospici se liší od nemocničního zejména tím, že se maximálně přizpůsobuje
potřebám a přáním nemocného. Ráno nemocného nikdo nebudí, večer mu nevypíná televizi,
dokonce i čas k jídlu si klienti určují sami. Příbuzní a přátelé mohou přicházet a zůstávat zde
24 hodin denně.
V případě volné kapacity je poskytována i respitní (odlehčovací) péče rodinám, které se
starají o své blízké v domácím prostředí a potřebují krátkodobou výpomoc.

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Bohumil Kopečný Babice
Ferdinand Hradil Kelč
Jiří Dorogi Kelč
Marie Kubešová Kelč
Josef Neradil Němetice
65 let
Pavel Plesník Komárovice
75 let
Zdeňka Ryšková Kelč
Jaromír Plesník Komárovice
80 let
Vlastimil Klabačka Kelč

81 let
Pavla Svobodová Kelč
82 let
Anna Pavlíková Komárovice
83 let
Ludmila Kunovská Němetice
Marie Sehnalová Kelč
84 let
Marie Mikesková Komárovice
Narození
Dominik Slovák Kelč

