ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

11/2006

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 20.10. – 21.10. 2006
Do Zastupitelstva města Kelč byli zvoleni tito kandidáti :
Strana Poř.č. Příjmení, jméno,titul
1. Kelč 2000 1 David Karel,Ing.
2. Kelč 2000 4 Staša Jaroslav
3. Kelč 2000 2 Večeřa Roman
4. Kelč 2000 3 Blaha Roman,Mgr.
5. Kelč 2000 5 Pavelka Lubomír
6. Kelč 2000 6 Orel Vlastimil,Ing.
7. Kelč 2000 7 Pitrun Vlastimil
1. KDU-ČSL 1 Pitrun Stanislav, Ing.
2. KDU-ČSL 3 Masaříková Marie
3. KDU-ČSL 10 Vlček Břetislav
4. KDU-ČSL 7 Orel Jaroslav, Ing.
5. KDU-ČSL 2 Hlavica Stanislav
6. KDU-ČSL 4 Pavlíková Věra
7. KDU-ČSL 5 Žalmánek Vladimír
1. KSČM 2 Miškaříková Ludmila
Výsledky v jednotlivých okrscích
Volební okrsek Zapsaní voliči Vydané obálky Vol.účast v % Odevzdá. Obálky Platné hlasy
1. Kelč
759
362
47.69
362
4 841
2. Kelč
761
376
49.41
375
5 066
3. Němetice
217
122
56.22
122
1 525
4. Komárovice
115
72
62.61
71
929
5. Lhota
140
55
39.29
55
633
6. Babice
84
61
72.62
61
801
Okrsek

1. Kelč

2. Kelč

3. Němetice

Kandidátní listina
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM

Hlasy
Abs.
v%
2264
46.77
2244
46.35
333
6.88
2603
51.38
2106
41.57
357
7.05
579
37.97
784
51.41
162
10.62

4. Komárovice

5. Lhota

6. Babice

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM

352
481
96
466
90
77
427
323
51

37.89
51.78
10.33
73.62
14.22
12.16
53.31
10.43
6.37

V době uzavírání Zpravodaje nebyly známy výsledky druhého kola voleb do Senátu
Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 27.-28. října 2006.

Městský úřad informuje
Provozní řád dětského hřiště – Kelč, sídliště
Vlastníkem hřiště je Město Kelč, správcem MěÚ Kelč.
Provozní doba je od 8:00 do 20:00 hod celoročně.
1. Hřiště je určeno dětem od 3 do 12 let.
2. Děti do 6 let musí mít doprovod dospělé osoby.
3. Využívání herních prvků je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či
jiná dospělá osoba.
4. Vstup na hřiště je zakázán, pokud je povrch zařízení kluzký, namrzlý, popř. rozpálený
sluncem nebo na něm zjistíte závadu.
5. Užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání zařízení je zakázáno a
provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného využívání
zařízení.
6. Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní
návštěvníky.
7. V prostoru hřiště je zakázáno kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, úmyslné
poškozování a ničení zařízení hřiště, vstup se psy a jinými zvířaty.
8. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii pro jakou jsou hračky určeny
:
Věžička se skluzavkou - pro děti od 3 do 6 let
Hračky na pružině – pro děti od 3 do 6 let
Vahadlová houpačka – pro děti od 5 do 12 let
Lávka s kmitajícími trámky – pro děti od 6 do 12 let
9. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do
určených nádob.
10. Správce hřiště zajistí pravidelný úklid, údržbu zeleně v okolí, pravidelnou kontrolu stavu
dětského mobiliáře.

V případě úrazu, požáru, poškození zařízení hřiště, porušování provozního řádu se obraťte na
:
MěÚ Kelč : 571 665910-15
Policie : 158
Hasiči : 150
Záchranná služba : 150
Tento Provozní řád schválila Rada města Kelč
na svém 53. řádném zasedání dne 4. září 2006.

Vážení občané, rodiče dětí a hlavně děti,
Určitě jste si všimli, že se na sídlišti u kotelny začalo opravovat hřiště a místo starých a
rezavých herních prvků se objevily herní prvky zcela nové , modernější a bezpečnější. Zaráží
mě, jak si může někdo dovolit začít sám o své vlastní vůli určovat dobu zprovoznění. Děvčata
ve věku přibližně od 12 do 14 let prostě jednoho dne přišla na staveniště a rozhodla se, že už
je čas začít nové hračky používat a dala se do zběsilého trhání igelitů, ve kterých byly tyto
hračky zabaleny a chráněny tak před poškozením. Podotýkám, že to bylo vlastně ještě stále
staveniště. Budiž, nedočkavost chápu. Co už ale pochopit nelze, je, že přes několikeré
upozornění na naprosto nevhodné chování odrostlejších děvčat a kluků, se někteří z nich
chovají stále neurvale a ničí úplně nový majetek obce, tedy nás všech.
Proto se obracím jak na maminky nebo babičky, které si budou chtít hřiště užít se svými
malými dětmi a vnoučaty, aby si tak trochu pohlídaly hřiště samy, tak na rodiče dětí starších
12 let, aby svým dětem vysvětlili, že tyto prvky opravdu nejsou určeny starším dětem.
Nové hřiště je opravdu pro děti pouze do 12 let a malé houpačky a skluzavka jsou jen
pro děti do šesti let. Těm starším je určeno víceúčelové hřiště, které je bohužel snad
nejčastěji opravované a nejhůře vypadající ze všech hřišť v širokém okolí. Kdyby si mládež
od těch 12 let dokázala slušně hrát na hřišti, na kterém se dá provozovat spousta her, možná
by pro ně mohlo vyrůst další menší hřiště s velmi zajímavými prvky, určenými právě pro
jejich věk.
Hřiště u kotelny má být místem pro vyžití těch nejmenších, ale i místem pohody pro jejich
rodiče, prarodiče. Přibudou lavičky k sezení, místo pro odpočinek, okolí se bude rovněž
upravovat tak, aby se tam všichni cítili příjemně. Proto by nemělo být lhostejné nikomu to,
jestli hřiště sotva postavené budou ničit děti, kterým určené není.
( MS)

„Smlouva o nájmu hrobového místa“
Začátkem roku byly rozesílány smlouvy o nájmu hrobového místa na 10 let a složenky na
zaplacení nájmu hrobového místa. Smlouvy byly poslány ve dvojím provedení, z nichž jedno
byla pro majitele hrobového místa a druhá smlouva s podpisem nájemce měla být vrácena
zpět na městský úřad.
Prosím o kontrolu smluv, protože někteří z občanů sice provedli úhradu nájmu včas, ale
smlouvu neposlali zpět. Žádáme proto občany o navrácení jednoho podepsaného vyhotovení
co nejdříve zpět na adresu MěÚ Kelč.
Děkuji .

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KELČI
MěÚ Kelč v souladu s §93, odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
oznamuje konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kelč, které se koná ve
středu
1. 11. 2006 v 18 hodin v hasičském domě v Kelči.
Program :
1. Zahájení
2. Složení slibu člena zastupitelstva obce
3. Volba volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Volba orgánů zastupitelstva obce
5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z PRVNÍCH DOB HRADU ŠAUMBURKA
Brandejský prohlašuje tedy roku 1736 Podhradní Lhotu za poutní místo mariánské. Tamní
kostel, s jehož stavbou započal biskup Schrattenbach roku 1716, má všechny atributy
poutního kostela. Ještě dnes zaujme svou barokovou honosností, tím spíše v době svého
vzniku. Celé okolí jeho je jako stvořeno pro poutní místo.
O chrámu v Podhradní Lhotě, zasvěceném sv. Anně, a o tamních poutích ví roku 1786
dvoudílné anonymní (ve skutečnosti Schwoyovo) „Topographische Schilderung des
Markgrafthum Mahren“ (I. 216) rovněž dvojdílná Schwoyova „Topographie vom
Markgrafthum Mahren“ (III.110) z let 1793 a 1794.
Ale už roku 1806 představoval obraz hlavního oltáře Narození P. Marie a sv. Annu, a na
tomto hlavním oltáři stál tehdy také skleněný příkrov s postříbřenými dřevěnými figurkami
Ježíše, Marie a sv. Anny, před nimiž klečel rovněž postříbřený rytíř. Byl považován za
Templáře, kterémužto řádu připisuje se pověst držení hradu, vystavěného kdysi na kopci nad
Podhradní Lhotou, ale už dávno zbořeného , a dodává, že, když po zrušení tohoto řádu roku
1312 Templáři na hradě byli od jakéhosi nepřítele přepadeni a pobiti, tento rytíř jediný se
zachránil útěkem do kostelíčka sv. Anny a jako poustevník u něho žil až do své smrti (Řehoř
Volný, Kirchliche Topographie von Mahren, olomoucká diecése roku 1859,III. 348).
Uvedené tři svaté figurky měly kdysi stříbrné a pozlacené korunky, které však byly
odevzdány roku 1809 rakouské státní pokladně ( Volný III. 348).
Pověst o Templářích jako držitelích hradu Šaumburka a o zachránění jednoho z nich roku
1312 v dřevěném kostelíčku sv. Anny, doloženou sousoším hlavního oltáře, zaznamenal
Volný skepticky už roku 1835 ve svém díle „Die Markgrafschft Mahren“ (I. 208).
Podhradní Lhotu jako poutní místo uvádí roku 1888 také Karel Eichler ve své dvoudílné

publikaci „Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku“ (II.313-315).
Tvrdí, že pravdivost pověsti o Templářích na hradě a o zachránění jednoho z nich roku 1312
nedá se zjistiti, že nynější kostel byl původně zasvěcen ke cti a chvále Boží, P. Marie a sv.
Anny, že nyní nese titul P. Marie, že Podhradní Lhota je vlastně poutním místem mariánským
a svatoanenským a to podnes (psáno roku 1888), a že věřící tam konají pouti čtyřikrát v roce,
a to v pondělí velikonoční a svatodušní ( pro poutníky z nejbližšího okolí), v neděli po
Rozeslání apoštolů, připadajícím na 15. července (přichází ze slibu veliký průvod z Bystřice
pod Hostýnem) a hlavně v neděli po sv. Anně, kdy sejdou se tam průvody z Loukova a z
okolních farností. Eichler popisuje také sousoší na hlavním oltáři.
Pokračování příště. Vyhledala: Milada Davidová

Kultura
Taneční odpoledne pro seniory
ve Valašském Meziříčí
Zveme Vás ve čtvrtek 9. listopadu 2006 v 16 hodin do sálu Kulturního zařízení města
Valašské Meziříčí na taneční odpoledne s dechovkou. K tanci a poslechu hraje„Valašská
kapela“. V průběhu tanečního odpoledne vystoupí dětská country skupina „Ruty-Šuty“ z
Kelče.
Ukončení v 19 hodin.
Doprava tam i zpět zajištěna autobusem.
Čas svozu bude uveden na plakátech.
Doprava : zdarma
Přihlášky : MěÚ Kelč - 571 665910, 571 665913
***************************************************************************
**************
Čtvrtek 16. listopadu v 17 hodin
V hasičském domě v Kelči
Tradiční přátelské posezení s důchodci
Program :
Pásmo dětí z MŠ Kelč * Hudební vystoupení *
Tanec a zábava * Hraje Pavel Kuráň * občerstvení *
***************************************************************************
**************
Sobota 18. listopadu 2006 v 10 hodin
v obřadní síni městského úřadu
Vítání občánků
Pokud někteří rodiče nedostanou pozvánku, kontaktujte prosím MěÚ Kelč
Tel. : – 571 665910.
***************************************************************************
**************
Akce v prosinci :
Mikulášská nadílka, Živý Betlém
***************************************************************************

**************
Upozornění :
Z důvodu pokračování rekonstrukce Kulturního domu nebude v Kelči v roce 2007 plesová
sezóna.

Program Kina Kelč na měsíc listopad 2006
Neděle 5. listopadu v 17hod.
DOBA LEDOVÁ 2
Doba ledová pomalu končí a Manny, Sid a Diego musí vzdorovat dalšímu ohrožení: tající led
hrozí proměnit jejich rajské údolí v jeden veliký rybník... Pokračování hitu studia Blue Ski a
nepochybujte o tom, že své si v záplavovém dobrodružství užije i šavlozubá veverka.
Americký kreslený film v českém znění, vstupné 35Kč.
Neděle 12. listopadu v 19hod.
SUPERMAN SE VRACÍ
Muž z oceli je zpět a i přes astronomický rozpočet je to pořád ten starý dobrý superman,
kterého jsme si oblíbili před 20 lety, což je pravděpodobně dobře. Hrdina z planety Krypton
se tedy po dlouhé nepřítomnosti vrací...Co ho čeká?
Americký dobrodružný film s českými titulky, vstupné 39Kč.
Neděle 19. listopadu v 19hod.
POSEIDON
Když hodně veliká vlna pohladí hodně velikou loď, je z toho hodně mrtvých a jeden
katastrofický thriller. Wolfgang Petersen vyslal znovu na moře parník, který nikdy neměl
doplout k cíli.
Americký katastrofický film s českými titulky, vstupné 41Kč.
Neděle 26. listopadu v 19hod.
DŮM U JEZERA
Remake romance o dvou osamělých lidech, kteří se sblíží pomocí dopisů - problém je v tom,
že ona ( Sandra Bullocková ) žije v roce 2006 a on ( Keanu Reeves ) o 2 roky dříve...
Americký romantický film s českými titulky, vstupné 39Kč.
V prosinci jsme připravili zvláště pro děti pohádky - GARFIELD 2 a MRAVENČÍ
POLEPŠOVNU a pro milovníky letadel - AKCE V OBLACÍCH.
Pajdla Miroslav, ved.kina

Kopaná
Sobota 16.9.2006
Mladší žáci, Kelč – Velké Karlovice 0 – 4
Starší žáci, Kelč – Velké Karlovice 0 – 1
Neděle 17.9.2006
Mladší přípravka, Kelč – Hulín 10 – 1
Starší přípravka, Kelč – Hulín 6 – 3
Muži, Kelč – Loučka 5 – 2 / 3 – 0 / Derby jak má být. Naši hráči se na utkání vrhli s velkou

vervou. Hostující hráči si nevěděli rady. Skóre zahájil Radim Pastrnek. Uklidnění do našich
řad přinesla branka Zbyňka Vinklera. Tato branka s hosty docela zacloumala. Snažili se o
zvrat, že se jim to nepodařilo, o to se postaral Martin Pastrnek. Do druhého poločasu přišli
naši hráči s vědomím, že se nemůže nic stát. Opak byl pravdou. Hosté snížili a byli na koni. K
zemi je srazila krásná hlavička Jarka Machače. Hosté ještě odpověděli. To ale z jejich strany
bylo vše, na co se zmohli. Konečnou podobu výsledku vytvořil Martin Pastrnek. Naši hráči se
dokonale otřepali po porážce v Podlesí a ukázali, že umí hrát kvalitní kopanou.
Sobota 23.9.2006
Muži, Horní Lideč – Kelč 3 – 2 / 2 – 0 / Utkání prvního s posledním. Měla to být jasná
záležitost pro naše hráče. Než se stačili rozkoukat, dostali branku. Snažili se vstřelit branku,
ale nervozita jim svazovala nohy. Naši hráli pohledný fotbal. Branku vstřelil Martin Pastrnek.
Ovšem, byli to domácí, kteří nám utekli o dvě branky. Na konečný stav upravil Vašek
Škařupa.
Neděle 24.9.2006
Mladší přípravka, Holešov – Kelč 0 – 5
Starší přípravka, Holešov – Kelč 1 – 0
Dorost, Nedašov – Kelč 1 – 4
Čtvrtek 28.9.2006
Mladší žáci, Horní Bečva – Kelč 1 – 3
Starší žáci, Horní Bečva – Kelč 2 – 2
Sobota 30.9.2006
Mladší žáci, Kelč - Kvasice 1 – 3
Starší žáci, Kelč – Kvasice 2 – 2
Dorost, Kelč - Rajnochovice 6 – 0
Neděle 1.10.2006
Muži, Kelč – Hovězí 0 - 3 / 0 – 1 /Pro domácí hráče lekce jako hrom. Hostující hráči byli od
začátku utkání lepším mužstvem. Zatlačili naše hráče na jejich polovinu a stříleli na bránu
jednu střelu za druhou. Jen díky našemu brankáři Petru Kubjatovi nebylo konečné skóre vyšší.
Ten uváděl hostující hráče svým výkonem do rozpaků. Zato naši vystřelili na hostujícího
brankáře za celé utkání pouze dvakrát !!! Věřme, že si vezmou ponaučení do dalších utkání.
Pátek 6.10.2006
Mladší žáci, Kelč – Slušovice 6 – 0
Starší žáci, Kelč – Slušovice 2 – 2
Neděle 8.10.2006
Mladší žáci, Štítná nad Vláří – Kelč 0 – 6
Starší žáci, Štítná nad Vláří – Kelč 2 – 2
Mladší přípravka, Bystřice pod Hostýnem – Kelč 2 – 3
Starší přípravka, Bystřice pod Hostýnem – Kelč 0 – 5
Dorost, Zašová - Kelč 6 – 3
Muži, Zašová – Kelč 2 – 2 branky : Libor Novák, Jarek Machač
Horní Lideč - Kelč 0 – 3 KONTUMACE !!! Do utkání nastoupil domácí hráč, ač neměl. Po

udělení červené karty sice potřebný počet utkání „stál“, avšak nesplnil vůči svazu povinnosti
– neposlal prohlášení hráče k přestupku, a tak nemohl nastoupit.
Miroslav Červek
Utkání v listopadu :
Družstvo den dat. Začátek Odjezd Utkání
Muži Ne 5.11. 14,00 12,00 SK Lidečko – TJ KElč
Dorost Ne 5.11. 11,30 09,30 FK Lužkovice – Kelč
Muži Ne 12.11. 14,00 TJ Kelč – TJ Prostřední Bečva

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2006 – 2007
Výsledky 1. – 4. kola
Zubří - Kelč 8 : 2 1563 -1517 0
Kelč - volno
Kelč - Odry „B“ 10 : 0 1562 -1442 2
Sedlnice „C“- Kelč 1 : 9 1599 -1642 2
Tabulka po 4. kole :
1. Hranice „B“ 4 3 0 1 1634 28 : 12 6
2. Kelč 3 2 0 1 1573 21 : 9 4
3. Zubří 4 2 0 2 1590 20 : 20 4
4. Sedlnice „B“ 4 2 0 2 1569 20 : 20 4
5. N.Jičín „B“ 3 2 0 1 1491 18 : 12 4
6. Sedlnice „C“ 4 2 0 2 1554 17 : 23 4
7. Lipník „C“ 3 2 0 1 1497 16 : 14 4
8. Bílovec „B“ 4 1 1 2 1556 19 : 21 3
9. Frenštát „B“ 4 1 1 2 1494 17 : 23 3
10. Sedlnice „D“ 4 1 0 3 1456 12 : 28 2
11. Odry „B“ 3 1 0 2 1547 12 : 18 2
J. Gassmann

Konec hasičské sezóny
Konec hasičské sezóny
V sobotu 30.září se v Pravčicích uskutečnil 2.ročník soutěže v požárním útoku starších žáků
„Pohár vítězů poháru“. Na start se postavilo celkem 13 předních družstev ze střední a
severní Moravy (dvě družstva startovala i na Mistrovství ČR v Liberci). Soutěž proběhla
dvoukolově a my jsme na tomto prestižním závodě nechyběli.
V prvním kole jsme měli možnost zhlédnout několik neplatných pokusů. Naopak první část
závodu vyšla našim mladým hasičům, prokázali své kvality a dostali se průběžně do vedení s

časem 13,68. V druhém kole se však zlepšili tři naši soupeři a druhý pokus našich žáků byl
hodnocen jako neplatný. Nakonec jsme obhájili čtvrté místo z loňského roku. Vyhrálo
družstvo z Brumova, následováno Pravčicemi a Ludslavicemi.
Vzhledem k nádhernému počasí se domácí pořadatelé rozhodli vypsat dodatkovou soutěž, do
které se přihlásilo 11 družstev. Vítězem se stalo družstvo SDH Ludslavice s časem 12,49, na
druhém místě skončilo družstvo SDH Tečovice, třetí žáci z Pravčic a my jsme opět obsadili
čtvrté místo. Závěr soutěžního dne obstaral Dream team vedoucích družstev, jehož velkou
posilou byl i náš trenér Jaroslav Staša na postu pravého proudaře a ing.Karel Gába na proudu
levém.
S dětmi jsme se rozloučili posezením a malým občerstvením. Jelikož celá tato úspěšná sezóna
by nebyla možná bez sponzorů, děkujeme jim touto cestou za podporu. Velké poděkování
také patří manželům Stašovým za jejich obětavost. Bez nich by se mladým hasičům
nepodařilo dosáhnout takovýchto úspěchů.
Teď nás čeká zimní příprava, která se bude odehrávat v tělocvičně. Přes zimu nabereme
novou sílu a motivaci a budeme se těšit opět na jaro.
Mgr.Dagmar Syryčanská,
SDH Kelč

Základní škola informuje
Kroužky školního klubu a školy
Od začátku měsíce října zahájily svou činnost kroužky školního klubu i školy.Mezi zájmové
kroužky školního klubu letos patří:
Šikulka a Ruční práce (batikování, malování na sklo, mramorování, práce s moduritem,
drhání háčkování, vyšívání) – 2x týdně, celkem 4 hodiny.
Ke sportovně zaměřeným kroužkům se řadí Sportovní hry ( pro 1. – 5. ročník, vždy hodinu a
půl) a Florbal ( 4. - 6. ročník, 7. – 9. ročník, vždy po hodině a půl).
Zájemci o práci na počítači a s internetem se mohou zapojit do kroužků Práce na počítači a
počítačové hry (3x týdně odpoledne, celkem 4,5 hodiny), dále každé ráno v době od 6.50
hod. do 7.50 hod. je žákům k dispoziciinternet.
Kromě pravidelné činnosti kroužků patří do programu školního klubu akce měsíce, které jsou
vždy tematicky zaměřené (např. podzim, Vánoce atd.).
Škola podporuje činnost jazykového Kroužku angličtiny pro žáky 1. stupně, dále kroužku
Hry na zobcovou flétnu a sportovních kroužků basketbalu, volejbalu aflorbalu.
I letos mohou děti navštěvovat Keramiku hrou.
Zabezpečení výuky žáků se specifickými potřebami
a) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení žáci, u kterých je diagnostikována pedagogicko-psychologickou poradnou tzv. porucha učení
(dyslexie, dysortografie, apod.), jsou zařazeni do tzv. reedukační péče. S dětmi pracují
vyškolení pedagogičtí pracovníci jak v hodinách vyučovacích předmětů, tak ve zvláštních
hodinách dyslektické nápravy, a to se souhlasem a za spolupráce rodičů. Na žádost zákonného
zástupce je vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se v průběhu roku s
dítětem pracuje.
b) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných tyto žáky je potřeba více motivovat hlavně v těch předmětech, které reprezentují jejich nadání.
Na vyučujícího to klade samozřejmě vyšší nároky na přípravu, neboť zaměstnává tyto žáky
náročnějšími úkoly, volí různé metody a techniky práce, využívá více jejich schopností
pracovat samostatně, pověřuje je vedením skupin a řízením práce ve skupinách apod.

c) Logopedická péče
je věnována dětem s vadami řeči a řídí ji zkušená logopedická asistentka.
Program Školní mléko
V rámci tohoto programu mají všichni žáci plnící povinnou školní docházku ve školách na
území České republiky nárok na 0,25 l mléka nebo mléčného výrobku denně. V praxi naší
školy to znamená, že si žáci mohou dvakrát týdně zakoupit toto množství výrobků. Sortiment
tvoří neochucené a čtyři druhy ochuceného mléka za 3,50 Kč (příchutě banán, čokoláda,
jahoda, vanilka), jogurt jahodový a čokoládový, smetanový krém vanilkový a čokoládový – za
4,00 Kč.
Projekt pro 7. třídy – Když příroda jde spát
Na dny 13. a 14. října připravili třídní učitelé 7. tříd Mgr. Kateřina Fabíková a
Mgr. Petr Zátopek pro své žáky přírodopisnou exkurzi. Místem konání se stala základna RS
Archa Rajnochovice.
Program byl motivovaný místem (Hostýnské vrchy) a vším, co tuto oblast charakterizuje, tzn.
ráz krajiny, rostliny a živočichové tohoto regionu. Všechny informace, které žáci během
exkurze sesbírali a získali, se staly součástí jejich portfolií, která vystavili i pro ostatní ve
škole.
Žáci se ale také bavili při různých hrách a soutěžích.
Internetové stránky školy
Na adrese http://zskelc.sweb.cz si lze prohlédnout stránky Základní školy Kelč, které jsou
ovšem ještě ve „výstavbě“ a stále se na nich pracuje. Zatím tam naleznete základní údaje o
škole a o jejich zaměstnancích, rozvrhy jednotlivých tříd, připravují se přehledy o činnosti
kroužků, fotogalerie, informace ze školní jídelny a další. Samozřejmě očekáváme i vaše
náměty a připomínky, proto je součástí i e-mailová pošta pro vás. Doufáme a věříme, že
spuštěním stránek naší školy přispějeme k informovanosti nejen rodičů našich žáků, ale i
široké veřejnosti.
Pavla Čučková, zástupkyně ředitele ZŠ

Mateřská škola informuje
„Chceme žít zdravě“ – to je jeden z cílů našeho výchovně vzdělávacího programu. Proto také
postupně zavádíme cvičení těla a relaxaci s názvem„Jóga s dětmi“, která se zaměřuje na
rozvoj dětského pohybového aparátu a na vytváření správných pohybových návyků.
Používáme krátké sestavičky s říkadly, cvičíme se zpěvem nebo s vyprávěním„Cvičení s
pohádkou“ .
Vyzkoušeli jsme už také Pilatesovu metodu, zvláště dechová cvičení, cvičení na správné
držení těla a protažení svalů končetin.
Pohádka je našim pomocníkem při všech činnostech.
9. října navštívily děti Kino Kelč, kde se hrála kreslená pohádka „Divočina“, postavičky z
pohádky pak děti nakreslily a obrázky si vyzdobily třídy. Bez výtvarných činností si program
vzdělávací práce v mateřské škole neumíme ani představit.
V listopadu /9.11./ čeká děti další pohádka s ÚSMĚVEM „Jak dědeček tahal řepu“ .
I v letošním školním roce se naše nejstarší děti zapojily do kulturního života města.
Ve středu 25. října vystoupily děti s krátkým programem na náměstí při lampiónovém
průvodu u příležitosti státního svátku.
16. listopadu se děti postarají o dobrou zábavu svým vystoupením při „Posezení s důchodci“

v Hasičském domě v Kelči.
V sobotu 18. listopadu také přivítají svým pěkným pásmem nové občánky Kelče na kelečské
radnici.
Teď nás čekají ještě „podzimní hrátky a čarování“ v nádherně zbarvené přírodě a pak už
příprava a společné „těšení“ na zimu.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
COUNTRY SOUBOR Ruty Šuty Kelč
na country bále ve Skaličce.
16.9.2006 jsme na pozvání pořadatelů Festivalu trampských písní „Trampský mlýn“ ve
Skaličce vystupovali na sobotním Country bálu.
K tanci hrála nám již dobře známá kapela Gympleři ze Vsetína a colerování tanců se ujala
taneční skupina ze Strážnice, která už na festivalu účinkuje několik let. Naši tanečníci
vystoupili s Line Dance a Cloggingem „Suzana“. Opět jsme měli veliký potlesk a pizza od
pořadatelů byla zaslouženou odměnou.
na mezinárodním festivalu Jasana Bonuše 2006 v Praze.
Ve dnech 13.10-15.10.2006, jsme se zúčastnili semináře a festivalu v Praze. V sálech Sokolu
Žižkov probíhaly od pátečního večera taneční lekce ve stylu country, irské a mexické tance a
clogging. Přes polední přestávku jsme se společně vydali na procházku Prahou. Po odpolední
výuce začala nesoutěžní přehlídka . Za náš soubor se přehlídky zúčastnily s novou
choreografíí cloggingu „Nebuď hloupá“ Iveta Ondrušková a Veronika Hegarová. Jejich
vystoupení se setkalo s kladným ohlasem a vedle souborů z USA, Anglie, Mexika, Dánska a
dalších souborů z Česka se holky neztratily. Pochvala od Jitky Bonušové z pořádající
agentury Dvorana nás velice potěšila a dodala chuť do dalšího tancování.
Festivalu se účastnili: Patrik, Veronika, Jitka a René Hegarovi, Aneta a Roman Kolečkovi ,
Iveta Ondrušková a Libor Nenutil.
Hegarová Jitka

Nová naučná stezka Lysá hora
Ve čtvrtek 12. října dopoledne, v krásný podzimní den, byla otevřena nová Naučná stezka,
která vede na Lysou horu. Stezka má ve znaku sedmikvítek evropský (Trientalis europaea),
který se u nás vyskytuje hojně v jehličnatých lesích vyšších horských poloh.
Co se na naučné stezce můžete dozvědět?
- o zbojníkovi Ondrášovi - pánovi Lysé hory
- o pozoruhodných původních obyvatelích hor - rostlinách i zvířatech
- o beskydských lesích a těch na Lysé hoře obzvláště
- o vývoji krajiny a živobytí zdejšího lidu , o dřevorubcích a pastýřích
- o nebezpečí a obětech hor
- o pozoruhodných osudech obou obcí, kde stezka začíná
- o největším vodopádu Beskyd, o sesuvech a jeskyních

Naučná stezka Lysá hora má na trase dlouhé 16,5 km celkem 15 zastávek. Vyrazit po ní lze ze
dvou míst - od nádraží na Ostravici a z Malenovic, od parkoviště u Rajské boudy. Obě větve
se spojují na hřebeni Lukšince a stezka pokračuje na vrchol. Proto, chcete-li shlédnout
všechna zastavení, naplánujte si výlet z jedné obce přes vrchol do druhé.
Trasa NS je vedena po turistických značených cestách. Z Ostravice až na vrchol po červené, z
Malenovic po Lukšinec po žluté. Trasa je poměrně náročná, celkové převýšení je asi 800 m.
Prohlídka Vám zabere cca 4 až 6 hodin (v období bez sněhové pokrývky). Je určena
především pro pěší!
Správa CHKO Beskydy upozorňuje, že stezka prochází také přes národní přírodní rezervaci
Mazák, kde pohyb mimo značenou trasu není dovolen.
Další informace: Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy: Nádražní 36, 75661 Rožnov
pod Radhoštěm, tel. 571 657407 , e-mail: beskydy@schkocr.cz
Naučná stezka vznikla za přispění Severomoravská plynárenská, a.s., pivovar Radegast, Lesy
České republiky. Texty a vzhled tabulí připravil a vyhotovil ČSOP Salamandr. Mediálním
partnerem je its Beskydy, s.r.o. -Beskydy.cz.

Bezpečné užití zemního plynu
1. Co dělat, když ucítím ZP ?
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a neškodné
jsou i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití
se provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí látek,
odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při
jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.
Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme si
jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak
projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada - k vyhledávání místa úniku
nesmíme nikdy použít otevřený oheň!
Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na
linku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a.s., a dále provést tato
bezpečnostní opatření:
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!

• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou službu!
Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a.s. ..... 1239
Hasičský záchranný sbor: .................................................... 150
Záchranná služba: ............................................................... 155
Policie ČR: .......................................................................... 158

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Ludmila Pajdlová Kelč
Milan Buberník Němetice
Anna Machačová Kelč
65 let
Milan Pavlištík Kelč
Anna Jasná Kelč
70 let
Milan Kašpar Komárovice
75 let
Marie Foltánová Kelč
a
81 let
Vlasta Orlová Kelč
86 let
Marie Mašlaňová Kelč
Jan Jiříček Kelč
Marie Strnadlová Babice
Vojtěška Vykopalová Kelč
87 let
František Jiříček Kelč
91 let
Emilie Jurková Kelč

Narození
Nikola Krutílková Němetice

Sňatky
Ondřej Zela * Věra Jiříčková

Úmrtí
Jaroslav Pajdla 82 let Kelč
Anna Soušková 65 let Kelč
Petr Pčelovský 52 let Kelč
Alois Kurfürst 73 let Kelč
Jindřich Vinklar 66 let Kelč

