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Přání faráře Piotra Wardeckiho
Milí spoluobčané,
dovolte mi napsat Vám několik slov přání a povzbuzení v našem Zpravodaji. Je prosinec,
zvláštní měsíc, plný různých svátků, dárků a přání. Budeme potřebovat trochu víc peněz a
nápadů, abychom udělali radost svým blízkým. Jsou přece Vánoce. Sedneme si u společného
stolu, někde blízko bude vánoční stromek, a u někoho i betlém. U některých z Vás jenom
televize nebo počítač…
U stolu Vaše rodina, ti, které máte rádi. Ta patří do Vašeho života. Na stole tradičně kapr,
bramborový sálat. Pod stromečkem ponožky, knížky, parfém nebo pro děti hračky a sladkosti.
Ale co bude ve Vašem srdci? Co se tam odehrává? Někdo bude šťastný, protože bude mít
vedle sebe někoho blízkého nebo se mu podařilo v životě dosáhnout něčeho důležitého…
Někdo bude smutný, protože je sám, nemocný nebo prožívá nějaké trápení…
Vánoce, to je oslava narození Ježíše Krista. Boží Syn přichází k nám, slabým a obyčejným
lidem, aby nám řekl o štěstí, po kterém touží každý z nás! Přichází jako malé a bezbranné
dítě, aby nám ukázal, že není důležité být velkým a za každou cenu být prvním a vždy
obdivovaným! Chce nám říct, že není důležité, jak kdo vypadá, jaké má vzdělaní nebo
akademický titul před příjmením! Kristus-Boží Syn se stává člověkem, aby nám řekl, že
nejdůležitější je prostě být člověkem! Takovým obyčejným, slabým člověkem. Někdy
radostným a optimistickým, ale někdy smutným a skleslým!
A to Vám přeji o Vánocích: abyste vždy byli lidmi!a
Lidmi, kteří dokážou velkoryse odpouštět, nezávidět, pomáhat těm, kteří Vaši pomoc
potřebují! Tomu jsem zasvětil celý svůj život a jsem šťastný! I když to někdy bolí, i když
někdy ochutnávám svou slabost a cítím, že jsem ten poslední z Vás. I když jsem opustil svou
vlast, svou rodinu a jsem tady jenom pro Vás: stojí to za to:
Být vždy člověkem!
Krásné Vánoce Vám přeje: Piotr Wardecki, farář

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kelč
konaného dne 01.11.2006
Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva města Kelč.
Zastupitelstvo stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2,zákona č.128/2000Sb., o
obcích ,ve znění pozdějších předpisů,počet členů rady města Kelč na 5 členů.
Zastupitelstvo volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2,zákona č.128/2000 Sb., o obcích,ve
znění pozdějších předpisů do funkce :
starosta Ing.Stanislav Pitrun , nar. 01.03.1947 bytem Kelč čp.85
místostarosta Ing.Karel David , nar.20.02.1968 bytem Kelč čp.501
člen rady p. Lubomír Pavelka , nar.22.05.1952 bytem Kelč čp.538
člen rady p. Jaroslav Staša, nar. 27.08.1969 bytem Kelč čp.393
člen rady Ing.Jaroslav Orel , nar. 06.10.1969 bytem Kelč čp. 370
Zastupitelstvo určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2,zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ,
ve znění pozdějších předpisů, funkci pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn a to starosta.
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením §84 odst.2,zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

pozdějších předpisů zřizuje finanční a kontrolní výbor zastupitelstva a volí tyto předsedy a
členy výborů:
Finanční výbor :
předseda Ing.Vlastimil Orel bytem Kelč čp.556
členové Mgr. Renata Ryšková bytem Kelč čp. 480
p.Svatopluk Hýža bytem Kelč-Komárovice čp.43
p. Stanislav Hlavica bytem Kelč čp.190
Ing.Radek Sommer bytem Kelč čp.544
Kontrolní výbor :
předseda p. Břetislav Vlček bytem Kelč čp.100
členové p. Vlastimil Pitrun bytem Kelč čp.503
p. Věra Pavlíková bytem Kelč-Komárovice čp. 1
p. Tomáš Holčík bytem Kelč – Babice čp.6
p. Marie Kettnerová bytem Kelč – Němetice čp. 86
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2,zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů zřizuje osadní výbory v místních částech Babice , Komárovice, Lhota a
Němetice. Volba předsedů a členů výborů bude provedena na schůzích občanů místních částí.
Přípravou návrhu pověřuje zastupitelstvo radu města. Tyto návrhy budou předloženy na
příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo v souladu s ustanoveními § 72 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů schvaluje poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev , ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 96,zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů schvaluje jednací řád zastupitelstva města Kelč.

Usnesení z 1.zasedání Rady města Kelče dne 13. 11. 2006











Rada schvaluje v souladu s ustanovením § 101 odst. 4,zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů „jednací řád Rady města Kelč“.
Rada zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní
zřízení ) ve znění pozdějších předpisů , tyto komise rady a jmenuje jejich předsedy :
sociální komise – předseda p.Marie Masaříková , Kelč čp. 281
kulturní komise – předseda p.Anna Schillingová ,Kelč čp. 291
Členové komisí budou vybráni předsedy komisí a jmenováni na příštím zasedání rady.
Rada bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření MěÚ Kelč ke dni 30.09.2006 a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí předložený návrh úpravy rozpočtu roku 2006 a tento postupuje k
projednání zastupitelstvu s doporučením odsouhlasit navýšení půjčky od ČS a.s. na 4 mil.Kč .
Rada byla seznámena se zápisem dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2006,
provedeného ve dnech 09. – 13.10.2006 pracovníkem kontrolního oddělení Krajského úřadu
Zlínského kraje a pověřuje MěÚ provést zjištěná doporučení.
Rada byla seznámena s protokoly o výsledku kontroly hospodaření příspěvkových organizací
Základní a Mateřské školy Kelč za rok 2005-2006 , provedené v říjnu 2006 p.Zbyňkou
Sýkorovou ,U hřiště 1231,Vsetín a postupuje je k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje pronájem bytu č.205 v penzionu pro důchodce v Kelči čp.290 paní Miroslavě
Honešové ,Rouské čp.15.















Rada zamítá žádost p.Marie Machačové o výměnu bytu v penzionu pro důchodce v Kelči
čp.290.
Rada schvaluje finanční příspěvek 2 500,-Kč oddílu aerobiku při ZŠ Kelč na úhradu
startovného při vystoupeních a zajištění“Kelečského minimaratonu v aerobiku“dne
22.11.2006.
Rada schvaluje finanční příspěvek místní organizaci Českého svazu včelařů na zvýšené
náklady při léčení včelstev, ve výši 10,-Kč na jedno včelstvo dle předloženého seznamu.
Rada schvaluje finanční příspěvek 1 000,-Kč Regionálnímu sdružení ČSTV Vsetín na organizaci
ankety o nejlepšího sportovce a kolektivy roku 2006.
Rada bere na vědomí žádosti Občanského sdružení ANDĚL Kelč,Římskokatolické farnosti Kelč
a Junáka Kelč o finanční příspěvky a odkládá je k řešení při přípravě rozpočtu na rok 2007.
Rada bere na vědomí žádost p.Josefa Tvrdoně,Kelč 228 o projednání změny územního plánu
k pozemku parc.č. 307/1 v k.ú. Němetice a záležitost odkládá k řešení při další změně ÚP.
Rada bere na vědomí žádost p.Libora Žalmánka,Kelč čp.537 o prodloužení termínu zahájení
stavby rodinného domu,který byl stanoven ve smlouvě v budoucí kupní smlouvě a pověřuje
starostu a místostarostu osobním jednáním s žadatelem.
Rada bere na vědomí žádost p.Rostislava Nepustila o výměnu vstupních dveří do bytu v
mateřské škole Kelč čp.59 a pověřuje MěÚ řešit záležitost v příštím roce.
Rada schvaluje účast města Kelč ve společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp.291 v
Kelči.
Rada byla seznámena s návrhem stanov občanského sdružení, místní akční skupina KelečskoStarojicko a doporučuje zastupitelstvu ke schválení vstup města Kelč do tohoto sdružení.
Rada byla seznámena se statickým posouzením objektu kuželny u kulturního domu v Kelči.

Slovo starosty
Končí rok 2006 a nedávno začalo funkční období nového zastupitelstva města.
Chtěl bych proto zrekapitulovat naši práci v uplynulém roce.
Kromě menších oprav a údržbových prací, které bylo nutné provést, musím připomenout
hlavní investiční akce, které nejvíc ovlivňují život obce.
Jako první bylo dáno do provozu víceúčelové hřiště v Němeticích. Myslím, že tato investice
byla velmi úspěšná a toto sportoviště je využíváno hlavně němetickou mládeží.
Další akcí byla rekonstrukce základní školy. Tato stavba přinesla rozšíření učeben ve škole,
vybudování nových šaten pro žáky, dokončení rekonstrukce tělocvičny a zateplení a novou
fasádu na přístavbě školy.
Poslední velkou investicí je rekonstrukce kulturního domu. Tato oprava je velmi náročná,
hlavně na koordinaci jednotlivých dodavatelů. Firma Javorník, Štítná nad Vláří, která je
hlavním garantem této stavby, provádí koordinaci jednotlivých subdodavatelů. Přes veškeré
potíže se podařilo stavbu dovést ke konci. Tato první etapa však celou rekonstrukci kulturního
domu nevyřeší. Proto město požádalo o další pomoc ministerstvo financí. Doufám, že naše
žádost bude kladně posouzena a že v příštím roce bude stavba dále pokračovat. Proto se také
rada města rozhodla, že kulturní dům nebude na plesovou sezónu 2007 v provozu. Když jsme
zvážili náklady, které bychom museli vynaložit na přestěhování uloženého zařízení ( stoly,
židle, nádobí, textilie apod.) a po zhruba jednom měsíci znovu stěhování všeho vybavení do
skladů, dospěli jsme k názoru, že bude lepší tuto plesovou sezónu oželet. Není to jistě ideální
řešení, ale věřím, že občané tuto situaci pochopí.
V příštích letech nás čekají ještě další investiční akce, které přinesou zlepšení infrastruktury
města. Jde např. o odkanalizování Němetice a Komárovice o rekonstrukci komunikací a

chodníků procházejících Kelčí.
Tyto akce se připravují. Projekty jsou zpracovány, probíhá stavební řízení a zajišťování
finančního krytí. Pevně věřím, že tyto investice budou přínosem pro všechny obyvatele Kelče
a místních částí.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Městský úřad informuje
SDĚLENÍ OBČANŮM
V prosinci 2006 proběhne stěhování pobočky okresního soudu ve Valašském Meziříčí z
budovy na Nádražní ulici č. 425 do budovy na ulici Legií č. 1374 v areálu bývalých kasáren,
čímž dojde v uvedené době k částečnému omezení jejího provozu. Od 1.ledna 2007 bude
zahájena obvyklá činnost soudu již v novém objektu. Telefonní čísla i faxové číslo pobočky
soudu zůstanou nezměněny.
JUDr. Josef K r a m á ř, předseda Okresního soudu ve Vsetíně

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. , Jesenická 1106, 755 11 Vsetín
Cena vodného a stočného pro rok 2007
Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně DPH
Vodné 27,30 28,66
Stočné 18,90 19,85
Vodné+stočné 46,20 48,51
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. uplatňuje jednotnou cenu vodného a stočného
pro celou oblast podnikání mimo vody předané jiným provozovatelům. Navýšení ceny
vodného a stočného se uplatňuje jak u kategorie domácností, tak u kategorie ostatní
odběratelé.
Upozornění pro odběratele:
Po zkušenosti z posledních let, kdy nebyly zaznamenány zásadní nesrovnalosti ve fakturaci,
nebude ani v letošním roce přijímáno sdělení o stavu vodoměrů k 31.12. Stav bude stanoven
technickým propočtem.
Děkujeme za pochopení.
Tato informace je uvedena přímo na cenovém oznámení.

Informace k poplatkům pro rok 2007 pro občany Kelče a místních částí
Poplatek za odpad a za psy zůstává stejný jako v roce 2006.

Odpad : 380 Kč za osobu na rok s TP v Kelči, 380 Kč za rok za rekreační objekt
Pes : 100 Kč za 1 psa, 100 Kč + 50% za druhého a každého dalšího psa
Splatnost : do 31.3.2007. V případě dvou splátek je splatnost druhé splátky do 30.6.2007.
Úhradu lze provést složenkou, přes účet nebo hotově v pokladně MěÚ Kelč vždy v pondělí a
středu od 8 do 11,30 a od 12,30 do 16 hodin.

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z PRVNÍCH DOB HRADU ŠAUMBURKA
František B. Vídenský cituje roku 1913 pro pověst o Templářích na bývalém hradě Obřanech
u Sv. Hostýna a v Podhradní Lhotě a o zachránění jednoho z nich roku 1312 v kostelíčku sv.
Anny „Farní paměti“ z Podhradní Lhoty, při čemž je popsáno také sousoší na hlavním oltáři
(Sv. Hostýn, str. 14).
Toto památné sousoší chová se dosud na hlavním oltáři chrámu v Podhradní Lhotě ve
skleněném příkrovu nad tabernáklem. Hlavní figuru tvoří sv. Anna, podřadné figury Ježíšek a
P. Maria, rovněž klečící rytíř.
Ale všechno to,pověst o Templářích na hradě Šaumburku a o zachránění jednoho z nich roku
1312 v kostelíčku sv. Anny, imposantní barokový poutní chrám, památné sousoší na jeho
hlavním oltáři, blízká studánka u sv. Anny na úpatí hory Klince (667 m), četné kdysi
navštívené pouti lidu, to všechno je výtvorem XVIII. věku, jeho první poloviny, a nikterak
nesouvisí s dějinami hradu Šaumburka a Podhradní Lhoty.
Z bezpečných souvěkých pramenů víme přesně, že hrad Šaumburk Templáři v letech 1272 až
1312 nedrželi, známe z té doby, kdo na hradě seděl a můžeme se tedy přesvědčit, že pověst o
Templářích na Šaumburku a o zázračném zachránění jednoho z nich nemá historického
podkladu, že památné plastické sousoší ze zázračně zachráněným Templářem na hlavním
oltáři chrámu v Podhradní Lhotě nemá historického oprávnění, a že pouti v Podhradní Lhotě ,
jestli byly založeny pouze na této zázračné události, neměly nikdy ideové a morální sankce.
Třeba také odmítnout pověst, že Templáři sídlili na bývalém hradě Obřanech mezi
Javorníkem Kelečským a Hostýnem. V době, kdy Templáři působili nba Moravě, hrad
Obřany pod Hostýnem ještě nestál. Vystavěl ho teprve v šedesátých letech XIV. Věku Boček
z Kunštátu. Listem, daným a psaným 3. listopadu roku 1366, nařídil však císař Karel Iv.
Bočkovi z Kunštátu, aby úplně zbořil tento hrad, poněvadž ho vystavěl v nově beze svolení
moravského markrabí Jana, císařova bratra (Kodex Moravice IX. 366).
Templáři měli pouze dvě kommendy na Moravě: Čejkovice u Hodonína a majolice s hradem
Tempelsteinem u Moravského Krumlova. Tuto skutečnost prokázal už v letech 1836 a 1837
Řehoř Volný (Die Markgrafschaft Mähren II. 1. str. 355, III. 318.322.323.347.348), a
podrobně doložil roku 1906 Michael Simböck (Zeitschrift des Vereines für die Geschichte
Mährens X. 180-187).
Ukončení.
Tento článek je poslední zastávkou na toulkách kelečskou minulostí. Milí čtenáři děkuji
Vám tímto za projevenou přízeň.

Milada Davidová

Pozvánky na vánoce
Pozvánka na vánoční besídku –
Vánoční zvonění ,
která se uskuteční 21.12.2006, v 16 hodin v tělocvičně ZŠ Kelč.
Po programu se bude konat diskotéka pouze pro žáky ZŠ.
Přezutí nutné, šatna zajištěna.
Žáci ZŠ

ŽIVÝ BETLÉM
neděle 24. prosince na Štědrý den ve 12 hodin na náměstí v Kelči

Schola Kelč Vás všechny srdečně zve na
Vánoční vystoupení,
které proběhne v kostele sv. Kateřiny dne 26. 12.2006 ve 14,30 hod.
Moc se na Vás těšíme
Schola Kelč

Program Kina Kelč na měsíc prosinec 2006
Měsíc prosinec je měsíc Vánoc a my bychom chtěli dětem zpříjemnit předvánoční neděle.
Proto zařazujeme dva dětské filmy, které potěší zvláště malé diváky.
Neděle 3. prosince v 17 hod.
GARFIELD 2
Jednoho kocoura by bylo dost, natož dvou: Garfield se s pánem vydá do Anglie, kde je
zaměněn s kocourem jménem Princ.Ten má zámek –
a potíže... Volné pokračování kresleného filmu v českém znění,
vstupné 35Kč.
Neděle 10. prosince v 17hod.
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
John A.Davis režíroval kreslený příběh o tom, co se vám může stát, když se svévolně
navezete do mravenčí kupky.
Americký kreslený film plný humoru, v českém znění, vstupné 35Kč.
Neděle 17. prosince v 19hod.
SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH
Zapomeňte na Top Gun. Nastupují Sky Fighters !!! Fascinující letecké akrobacie.Na letecké
základně "ochránců" vzdušného prostoru je stále rušno. Elitní piloti střeží, trénují a milují.

Francouzský film s českými titulky, vstupné 37Kč.
Přejeme vám radostné Vánoce a těšíme se na setkání s vámi v novém filmovém roce 2007, v
němž připravujeme:
PRACHY DĚLAJÍ ČLOVĚKA, PIRÁTI Z KARIBIKU 2, nebo LET 93.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
a

Kopaná
Sobota 14.10.2006
Mladší žáci – Kelč vs. Holešov 2 : 7
Starší žáci – Kelč vs. Holešov 0 : 3
Dorost – Kelč vs. Štítná nad Vláří 1 : 3
Neděle 15.10.2006
Mladší přípravka – Kelč vs. Juřinka 3 : 3
Starší přípravka – Kelč vs. Juřinka 8 : 0
Muži – Kelč vs. Zubří 2 : 1 / 1 : 1 / Hostující mužstvo se pohybuje v tabulce uprostřed.
Takže to měl být pro naše hráče snadný zápas. Nebyl !!! Hosté vstoupili do utkání nebojácně.
Vytvářeli si šance. Jednu z nich se jim podařilo proměnit. Tato branka naše hráče probudila.
Začali hrát fotbal. Výsledkem toho byla vyrovnávající branka Jarka Machače. Ve druhém
poločase udělal trenér změnu v mužstvu. Ta se mu podařila. Byl to střídající Adam Hlavica ,
který provětral obranu hostů. Po jeho akci vstřelil branku Martin Pastrnek.
Sobota 21.10. 2006
Muži- Střítež nad Bečvou vs. Kelč 0 : 3 / 0 : 2 / O vítězství našich hráčů se zasloužili Petr
Tomášek, Martin Hegar, Vašek Škařupa.
Neděle 22.10.2006
Dorost – Mladcová vs. Kelč 4 : 4
Mladší žáci – Napajedla vs. Kelč 2 : 4
Starší žáci- Napajedla vs. Kelč 1 : 0
Sobota 28.10. 2006
Dorost - Kelč vs. Hulín 4 : 3
Neděle 29.10.2006
Muži – Kelč vs. Choryně 2 : 4 Očekávané derby! V tomto utkání šlo o přední místa tabulky.
Utkání začali lépe hostující hráči. Zatlačili naše do pokutového území. Po hrubé chybě našeho
stopera vstřelil hostující hráč, pro nás nepříjemný L. Hadvičák, úvodní branku zápasu.
Druhou branku vstřelil tentýž hráč po nedorozumění obrany s brankářem. Na hřišti nebylo v
našem mužstvu hráče, který by jej uhlídal. Naše branky vstřelili Martin Pastrnek a Adam
Hlavica. Diváci očekávali ze strany našich zodpovědnější výkon a větší nasazení. V tomto
utkání byl navíc vyloučen, jak jinak než za faul na unikajícího L.Hadvičáka, Petr Tomášek.
Neděle 12.11.2006
Dorost – Lužkovice vs. Kelč 1 : 4
Muži – Lidečko vs. Kelč 4 : 3 /1 : 3/ Utkání, ve kterém se hrálo o první místo v tabulce.

Domácí začali utkání drtivým náporem. Ten jim vynesl pouze jednu branku a to z pokutového
kopu. Naše hráče tato branka do kolen nesrazila. Z penalty vyrovnal Jarek Machač. Domací
toto neočekávali. Jejich tlak zeslábl. Toho využili naši hráči. Martin Pastrnek vstřelil druhou
branku zápasu. Před koncem poločasu se pak nádherně trefil, z přímého kopu, Petr Mizera.
Celý první poločas pískal rozhodčí fér, i když uděloval jednu žlutou kartu za druhou. Začátek
druhého poločasu opět patřil domácím. Naše obrana začala chybovat. Toho využili domácí a
otočili skóre ve svůj prospěch. Po druhé žluté kartě musel hřiště opustit Jarek Machač. Ve
druhém poločase byl na hřišti úplně jiný rozhodčí. Stal se dvanáctým hráčem domácích.
Oddíl kopané děkuje všem trenérům, asistentům, hráčům a fanouškům za jejich obětavý
přístup k podzimním utkáním a za dobrou reprezentaci klubu. Také přeje, aby se v zimní
přípravě dařilo. Všem pak přeje příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v novém
roce.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2006 – 2007
Výsledky 5. – 8. kola
Kelč- Hranice „B“ 8 : 2 1627 - 1558 2
Frenštát - Kelč 0 : 10 1568 - 1685 2
Kelč- Lipník „C“ 6 : 4 1558 - 1516 2
N.Jičín „B“ - Kelč 4 : 6 1609 - 1619 2
Tabulka po 8. kole :
Kelč 7 6 0 1 1 609 51:19 12
Sedlnice „B“ 8 5 0 3 1 590 46:34 10
Hranice „B“ 7 5 0 2 1 604 42:28 10
Bílovec „B“ 7 4 1 2 1 558 42:28 9
Lipník „C“ 8
Zubří 8
Odry „B“ 6
N.Jičín „B“ 6
Sedlnice „C“ 6
Frenštát „B“ 3
Sedlnice „D“ 2
J.- Gassmann

Různé
Děti fitness 2006, aneb sportem proti drogám!!!
Každý rok agentura CA Impuls Kopřivnice pořádá jedno ze čtyř semifinálových kol soutěže
Děti fitness, aneb sportem proti drogám v ČR. Na tuto soutěž v aerobiku jednotlivců si 11.
listopadu 2006 jela zasoutěžit také děvčata z kroužku aerobiku na ZŠ Kelč.

Soutěže se zúčastnilo 29 dívek ze ZŠ Kelč, které soutěžily ve čtyřech různých věkových
kategoriích a podpořit je jelo také 10 rodičů, takže jsme naplnili téměř celý autobus.
Konkurence mezi soutěžícími byla opravdu veliká, ale na to, že děvčata se kroužku věnují
pouhopouhý jeden rok, předvedla na soutěži opravdu úctyhodný výkon. Výsledkem roční
práce děvčat a velkým úspěchem našeho kroužku je postup čtyř dívek do celostátního finále
soutěže „Děti fitness“, které se uskuteční v lednu příštího roku v Brně. Do Brna si pojedou
zasoutěžit: Andrea Hadašová ze 4.třídy, Magdaléna Hlavicová a Kateřina Tomášková
z 5. třídy a Veronika Tomášková z 8. třídy.
Kateřina Žilková
I. Kelečský minimaraton v aerobiku jednotlivců
Ve středu 22. listopadu 2006 se na ZŠ Kelč uskutečnil historicky I. Kelečský minimaraton v
aerobiku pro děti od první až po devátou třídu.
Do Kelče si přijelo zasoutěžit celkem 108 děvčat!!! 38 dívek soutěžilo ze ZŠ Kelč, ostatní
přijely ze ZŠ Choryně, ZŠ Loučka, ZŠ Rajnochovice, ZŠ Velké Karlovice, ZŠ Žerotínova z
Val. Meziříčí, ZŠ Lešná a ZŠ Videčská z Rožnova pod Radhoštěm.
Celá soutěž byla nabitá energií a velkým soutěžním nadšením děvčat. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích, a to I. kategorie 1. – 3.třída, II. kategorie 4. – 5.třída, III. kategorie 6. – 7.třída a
IV. kategorie 8. – 9.třída. Výkony všech děvčat hodnotila 9tičlenná porota složená ze
zástupců jednotlivých základních škol a také pozvaných hostů, kteří se věnují aerobiku.
A tady jsou výsledky:
I. kategorie: 1. místo Veronika Sedlářová ZŠ Loučka
2. místo Andrea Kalusová ZŠ Velké Karlovice
3. místo Tereza Greplová ZŠ Loučka
4. místo Aneta Zajíčková ZŠ Loučka
5. místo Klára Stržínková ZŠ Kelč
II. kategorie: 1. místo Magdaléna Hlavicová ZŠ Kelč
2. místo Kateřina Tomášková ZŠ Kelč
3. místo Andrea Hadašová ZŠ Kelč
4. místo Barbora Šilerová ZŠ Velké Karlovice
5. místo Kateřina Surovcová ZŠ Kelč
III. kategorie 1. místo Markéta Vostárková ZŠ Videčská, Rožnov p.R.
2. místo Petra Manová ZŠ Lešná
3. místo Lucie Randýsková ZŠ Lešná
4. místo Veronika Pobořilová ZŠ Žerotínova, Val. Meziříčí
5. místo Nikola Klestilová ZŠ Videčská, Rožnov p.R.
IV. kategorie: 1. místo Monika Vostárková ZŠ Videčská, Rožnov p.R.
2. místo Veronika Tomášková ZŠ Kelč
3. místo Klára Knedlová ZŠ Žerotínova, Val. Meziříčí
4. místo Štěpánka Sováková ZŠ Loučka
5. místo Jitka Blinková ZŠ Žerotínova, Val. Meziříčí

Chtěla bych blahopřát všem vítězkám a také poděkovat všem děvčatům z kroužku aerobik ze
ZŠ Kelč, protože byla moc šikovná. Svědčí o tom také to, že jich celkem 15 postoupilo ze
základní části do finále.
Na soutěži se sponzorsky podíleli: Pekárna VIVA, Kelč, Městský úřad Kelč, Manželé
Hlavicovi (f. Probi), manželé Ondruškovi (řeznictví U Ondrušků), slečna Dobra Kutálková(f.
Wella) a paní Ivana Hlavicová. Všem sponzorům a rodičům velmi děkujeme.
Závěrem bych chtěla poděkovat také paní učitelce Ivetě Stržínkové za velkou pomoc při
organizaci celé soutěže a panu řediteli Mgr. Romanu Blahovi za zaštítění celé akce.
Kateřina Žilková

Mateřská škola informuje
Už s prvními prosincovými dny začíná u nás v mateřské škole vánoční rozjímání.
Těšíme se a připravujeme na tradice a zvyky, které se váží k tajemnému předvánočnímu
období. Je to doba plná citu a něžných mezilidských vztahů. Pro nás je to také doba tvůrčího
nadšení. Vyrábějí se adventní věnce, kalendáře, vytvářejí se různé ozdoby a dárečky pro
nejbližší.
Atmosféru Vánoc nám připomene také Divadlo Úsměv, které dětem přiveze 5. prosince
vánoční pohádku„O dvou sněhulácích“.
6. prosince přijde do mateřské školy Mikuláš s nadílkou.
Potom si ozdobíme nasbíranými přírodninami a nasušeným ovocem vánoční stromeček na
školní zahradě, který společně rozsvítíme.
V úterý 12. prosince k nám přijede Divadlo „V batohu“ s pohádkou „Kašpárek a ježibaba“.
Kouzelné pohádky zahrají dětem i paní učitelky v mateřské škole.
V pondělí 18. prosince se uskuteční vánoční setkání našich dětí se žáky Základní školy v
Kelči, kde se každý představí se svým programem.
Součástí vánočních příprav bude také pečení a zdobení perníčků a cukroví.
A pak už nastane výzdoba tříd na vánoční posezení u stromečku s rozbalováním dárků, na
které se děti těší nejvíce. Tento slavnostní den se uskuteční v úterý 19. prosince v Mateřské
škole v Kelči. Odpoledne pozveme do mateřské školy i rodiče dětí, aby se společně s námi
podělili o to krásné a tajemné kouzlo Vánoc.
Vám všem přejeme klidné a spokojené Vánoce
a do nového roku hodně zdraví, lásky a vzájemného porozumění !
Za celý kolektiv
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Základní škola informuje
Výuka na dopravním hřišti
I v tomto školním roce pokračuje pro žáky naší školy výuka na dopravním hřišti. Letos zatím
dva dopolední bloky absolvovali čtvrťáci. Výuka je rozdělena do dvou částí – teoretické a
praktické a vše směřuje k tomu, aby si děti osvojily pravidla bezpečného provozu na

komunikacích a hlavně aby je také dodržovaly.
Veletrh vzdělávání
Ve dnech 7. a 8. listopadu se v prostorách Domu kultury ve Vsetíně konal již po několikáté
Veletrh vzdělávání, dříve Burza povolání. Celou akci uspořádal Úřad práce ve Vsetíně,
Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně, Zlínský kraj a zaměřil se touto akcí nejen na
širokou veřejnost, ale hlavně na žáky 9. tříd ZŠ, neboť ti stojí před nelehkým rozhodnutím,
totiž jakou školu či učební obor zvolit, aby nalezli po ukončení studia uplatnění na trhu práce
a možnost seberealizace.
Této akce se účastní vždy žáci všech škol okresu, naši deváťáci měli tuto možnost
7. listopadu. Přímo na veletrhu strávili dvě hodiny, což je dostatečně dlouhá doba na
seznámení s nabídkou jednotlivých školských zařízení. Ta tady prezentovala nejen své
vzdělávací možnosti, ale také výsledky práce studentů a učňů, tedy praktické ukázky. Podle
slov našich pedagogů, kteří žáky doprovázeli, byla nabídka bohatá, informací byl dostatek a
žáci i jejich rodiče se dozvěděli opravdu vše důležité.
K informovanosti našich žáků v této oblasti slouží také každoroční pravidelné návštěvy Bc.
Vítězslava Adámka ze vsetínského Úřadu práce, dále osobně do naší školy přijíždějí výchovní
poradci jednotlivých škol, aby poskytli informace o svých zařízeních a popř. pozvali na tzv.
Dny otevřených dveří, kam my jako škola své žáky pouštíme a uvolňujeme je pro tuto
příležitost z vyučování. Nezastupitelnou roli v této oblasti plní také naše výchovná poradkyně
Mgr. Květoslava Václavíková, která zprostředkovává žákům 9. tříd množství dalších
informací, pomáhá jim v rozhodování, při vyplňování a podávání přihlášek apod. Žáci mají
zatím relativně dost času na rozhodování o tom, kam po základní škole, ale v žádném případě
by neměli tuto záležitost podceňovat ani v souvislosti s časem, ani po stránce přípravy na
přijímací zkoušky či pohovor. Přejme jim, ať se dobře rozhodnou a ať jim vyjde tato první
důležitá životní zkouška.
„Keramické“ dopoledne
Ve středu 8. listopadu se ve škole modelovalo a pracovalo s hlínou. Blíží se totiž Vánoce a
pan Švehlík, který již několikátým rokem u nás ve škole provozuje kroužek Keramika hrou ,
nabídl našim žákům možnost vyrobit si svůj vlastní originální vánoční dárek z keramické
hlíny. Děti 1. stupně využily této nabídky téměř všechny, z 2. stupně jen někteří sedmáci.
Všichni ti, kteří se zapojili, budou mít určitě radost z vlastního výrobku a možná ještě větší
radost bude mít ten, kdo tento dárek dostane.
Činnost školního klubu
Na začátku měsíce listopadu bylo do kroužků školního klubu zapsáno 117 dětí,
31 z 1. stupně a 86 z 2. stupně. Tradičně je zájem o sportovní kroužky a o práci na počítači,
ale pozadu nezůstávají ani ruční práce.
Jak by měl vypadat Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV)
Již 2. rokem pracujeme na tvorbě vlastního vzdělávacího programu, podle kterého začnou
všechny školy v České republice učit od školního roku 2006/2007, a to v 1. a 6. ročníku.
Pro informaci rodičovské i ostatní veřejnosti přinášíme následující údaje, např. jaká bude
struktura ŠVP (ta je pevně daná Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
a nelze ji proto měnit). Obsah si již každá škola naplňuje podle svých možností a potřeb.
Struktura ŠVP pro základní vzdělávání
1. Identifikační údaje

- název ŠVP:
- předkladatel:
- název školy, adresa školy, jméno ředitele, kontakty
- zřizovatel:
- název, adresa, kontakty
- platnost dokumentu od:
- datum, podpis ředitele, razítko školy
Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora
tvorby ŠVP
2. Charakteristika školy
- úplnost a velikost školy
- vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)
- charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
- dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
- spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními,
místními a regionálními institucemi aj.)
Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků
3. Charakteristika ŠVP
- zaměření školy
- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i
mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
- zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
- začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů;
uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy
průřezových témat realizovány
4. Učební plán
- tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích
předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro
volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a
celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň
- poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika
realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního
plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací předmět vytvořen,
pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV;
uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)
5. Učební osnovy
- název vyučovacího předmětu
- charakteristika vyučovacího předmětu:
- obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o
předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých vzdělávacích oborů,
jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen);
- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího
předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
- vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
- distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších

časových úseků
- výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků, ve
vazbě na očekávané výstupy
- průřezová témata - výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících
Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky upřesňující
realizaci vzdělávacího obsahu
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
- pravidla pro hodnocení žáků:
způsoby hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
kritéria hodnocení
- autoevaluace školy:
oblasti autoevaluace
cíle a kritéria autoevaluace
nástroje autoevaluace
časové rozvržení evaluačních činností
O čem vás budeme informovat v lednu ? Např.:
o exkurzi žáků 8. tříd do ZOO Lešná * o zájezdu prvňáčků do divadla ve Zlíně *
* o okrskovém kole ve florbalu dívek * o koncertu skupiny Réva *
PhDr. Pavla Čučková,zástupkyně ředitele školy

Různé
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 rozhodující 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

PŘÍRODOPISNÁ EXKURZE
Ve dnech 13. –14.10. jsme pod vedením paní učitelky Kateřiny Fabíkové a pana učitele Petra
Zátopka absolvovali přírodopisnou exkurzi na téma „Fauna a flóra Hostýnských vrchů“. Akce
probíhala v rekreačním středisku Archa v Rajnochovicích. Během této exkurze jsme se učili
vnímat přírodu opravdu všemi smysly (dívali jsme se, poslouchali, čichali, chytali,
fotografovali, někteří dokonce i ochutnávali).
Naším úkolem bylo zjistit, jaké rostliny a jací živočichové se vyskytují na kopcích

Hostýnských vrchů a získané informace ztvárnit do koláže. Byli jsme rozděleni do 5 skupin
podle těchto kopců: Čerňava, Hostýn, Tesák, Troják a Kelčský Javorník. Koláž, která
znázorňovala náš kopec, jsme zhotovovali z rostlin, listů, kreseb nalezených živočichů a
pozorovaných hvězd. Ve škole ji ještě doplníme o snímky, které jsme nafotografovali. Hotové
koláže si můžete prohlédnout na nástěnce v prostorách školy.
Během celého pobytu jsme také hráli spoustu her a soutěží na skvělém hřišti v areálu, ale také
jsme využili své síly k práci. Pomáhali jsme čistit ocelovými kartáči starý lak z chatek, a tak
je připravovali k novému nátěru.
Celá akce se nám velmi vydařila a líbila. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, co nám
jakkoli pomohli. Byli to především naši rodiče a firma Viva, která nás bohatě zásobovala
pečivem. Už teď se těšíme na další akci.
Žáci sedmých tříd

Nestlé basket cup 2007
V úterý 14. listopadu 2006 se v tělocvičně základní školy sešli příznivci a fandové basketbalu
z šestých a sedmých ročníků, aby se utkali v turnaji, který je brán jako školní kolo
celorepublikové soutěže NBC (Nestlé basket cup 2007), do kterého se naše škola přihlásila.
Hrálo se systémem každý s každým, 2x7 minut. Všechny týmy urputně bojovaly, neboť šlo o
hodně - sladké ceny a nominaci do školního basketbalového družstva. Po sečtení všech
výsledků vyšlo následující pořadí:
1. místo Brumíci 6.B
(Pivovarčík Tomáš, Jiříček Robert, Plesníková Jana, Pavlíková Ester, Vybíral Tomáš, Dobeš
Ondřej, Hlavicová Kristýna )
2.místo Tučňáci 7.B
(Hlavica Jan, Ryšková Marie, Kašíková Petra, Ryška Stanislav, Pelcová Barbora, Rohleder
Antonín )
3. místo Plesníci 6.A
(Plesník Ondřej, Klíma Ondřej, Vitteková Kateřina, Hegarová Veronika, Plesník Tomáš,
Laurenčíková Sabina, Hroz Lubomír, Zábranský Martin )
4.místo Čoko-tým 7.A
(Kubieň Jakub, Greš Radek, Žákovská Sylvie, Staša Aleš, Holčíková Radmila, Gába
Vlastimil )
Závěrem je potřeba poděkovat všem soutěžícím za hladký průběh soutěže a pořadatelům z
basketbalového kroužku při ZŠ Kelč, paní Markétě Dobešové, panu Renku Hegarovi a Petru
Zátopkovi.
Zapsal: Petr Zátopek

POUŤ DUŠIČKOVOU NOCÍ
Byl pozdní večer pátek 3.11.2006 a u areálu chovatelů se konala „Pouť dušičkovou nocí“
připravená kelečskými skauty. Pro děti byla nachystaná trasa, na které se setkaly s „dušemi“

smyšlených lidí. Měly za úkol pomoci těmto duším, třeba udělat nějaký dobrý skutek, a tak je
vysvobodit z věčného toulání. Od duší děti dostaly za záchranu obálku se jménem
zachráněného nebo větvičku a ty pak spálily na konci pouti v ohni, aby tak duše dosáhly
věčného klidu.
Děti si na této cestě mohly vyzkoušet, jak je těžké překonat svůj strach a i přesto pomoci
druhým. Proto děkujeme všem, kteří překonali svůj strach a přišli J.Jako občerstvení všichni
účastníci dostali „hada“ na opečení a teplý čaj. A pro rodiče bylo připraveno svařené víno. Na
památku, že prošli touto poutí, obdržely ručně vyrobený přívěšek.
Skauti z Kelče

Jednota Orel Kelč informuje:
Dne 30. května 2006 byla v našem městě založena Jednota Orel Kelč. Jedná se o sportovněkulturní organizaci založenou na křesťanských principech. Ve své činnosti se zaměřujeme
zejména na mládež v těchto aktivitách – country tance a florbal. Rádi bychom do budoucnosti
rozšířili naši činnost o další sporty. Během letošního roku se nám podařilo uskutečnit :






Orelská pouť na svatý Hostýn spojená s turistickým pochodem
Slavnostní členská schůze konaná 29.9.2006
Založení florbalového oddílu (tréninky v pondělí a středu od 18:00 do 19:30)
Pravidelné zkoušky country tanců s častým vystupováním na veřejnosti
Zajištění sponzorských příspěvků na činnost oddílu

Jedním z hlavních cílů Jednoty je oprava Lidového domu v Kelči, který chceme přeměnit na
Orlovnu, tedy místo, kde bychom mohli rozvíjet i nadále svoji činnost. K dnešnímu dni máme
67 členů. Další zájemci se mohou hlásit u členů Rady Jednoty. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách sweb.cz/Orel.Kelc nebo na nástěnce Jednoty Orla u
Lidového domu v Kelči.
Zapsal: René Hegar, starosta Jednoty Orel Kelč

COUNTRY SOUBOR RUTY ŠUTY KELČ
V neděli 15.10.2006 jsme vystoupili na setkání důchodců v Choryni. Tanečníci předvedli čtyři
choreografie. Těmto starším občanům se vystoupení moc líbila a v mnoha očích jsem viděla i
slzy dojetí. Na závěr jsme si všichni společně zatančili na známou píseň „Rovnou jo tady
rovnou“.
Jitka Hegarová

Má to smysl.Třiďte odpad.
3.část

Je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
Nikoliv. PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším
zpracování odstraněno. Rádi bychom ale upozornili, abyste PET láhve vždy sešlápli! Jinak
jsou objemné, čímž zdražují přepravu i následnou recyklaci.
Musíme kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin před vhozením do kontejneru
důkladně vymýt?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí kelímek vyškrábat. Zbytek nečistot bude odstraněn při
dalším zpracování.
Vadí kancelářské svorky na časopisech a jiných dokumentech?
Kdepak! Svorky není třeba odstraňovat. Při zpracování se takzvaným rozvlákněním odloučí.
Z papíru se stane hladká kaše a svorky i sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány
magnetickou separací.
Lze odložit PVC do žlutého kontejneru na plasty?
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří! Komplikuje následné zpracování směsných
plastů a energetické využití. Navíc PVC obsahuje chlor, který při zahřátí může uvolňovat
nebezpečné zplodiny.
Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetických přípravků, které často
obsahují chemikálie?
Ano. Zbytky tekutých mýdel, gelů, šamponů a krémů z obalů důkladně vylijte. Nádobky
budou dočištěny při dalším zpracování.
Některé dopisní obálky mají foliové okénko. Je třeba ho odstraňovat?
Do modrého kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení,
která si s fóliovými okénky poradí za vás.
A co se skartovaným papírem?
Není-li mokrý, mastný nebo jinak znečištěný, k další recyklaci je vhodný.
Vadí u nápojového kartónu umělohmotný uzávěr?
Nevadí. Pokud se ve vašem bydlišti nápojové kartony sbírají, pouze je vypláchněte vodou,
stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je pro tento odpad
určen.
(VTA) (Více informací na www.jaktridit.cz)

Společenská kronika
Naši jubilanti
V sobotu 18. listopadu 2006 jsme v obřadní síni Městského úřadu v Kelči přivítali
děti narozené v druhé polovině roku 2006 :
Karolína Gerlová * Karolína Husáková * Bedřich Maceček * Kateřina Pitrunová * Jan Šatran
* Arnošt Baďuřík *
Martina Stříteská * Johana Hradilová * Nikola Krutílková

60 let
Eliška Střítežská Kelč
Karel Machač Kelč
František Perutka Kelč
Milan Rada Babice

Ludmila Wranová Kelč
70 let
Ludmila Pavelková Kelč
Jaroslava Matějíčná - Komárovice
75 let
Jarmila Pavlů Kelč
81 let
Jiřina Porazilová Kelč
Ludmila Palatová Kelč
82 let
Ludmila Pavlištíková Lhota
Ludmila Příleská Babice
Úmrtí
Stanislav Blažek 68 let Kelč
Marie Fábriová 69 let Kelč
Marie Strnadlová 86 let Babice

