ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

6/2006

Úvod
X. Kelečský jarmark
24. – 25. června 2006 v parku
Program:
Sobota – 24. června 2006
zahájení ve 14 hodin
rytířský turnaj na koních
šermířská, rytířská, jarmareční vystoupení
koncert skupiny LAURA A JEJÍ TYGŘI
večerní ohňové show * ohňostroj
taneční zábava se skupinou Pohoda z Hranic
Neděle 25. června 2006
zahájení v 9 hodin
program v country stylu + divadla
country soubor RUTY ŠUTY KELČ * country soubor HAZARD Ostrava * country soubor z
Valašského Meziříčí Sokol Dance pod vedením pí. Vlčkové * country soubor KALIFORNIE
ze Všechovic pod vedením pí. Kývalové
hrát budou Gympleři ze Vsetína + Hazard Zlín
objeví se kovbojové s lasováním a kolty
pro děti jsou připraveny soutěže a hry
vystoupí divadelní soubor Štěk z Hranic se svým jarmarečním představením a na závěr se v
kině odehraje něco, co tu ještě nebylo – divadelní soubor Ostružiny a jejich hra – podrobněji v
rubrice Kultura
Podrobný program bude na plakátech
Sobota 24. června 2006
Program k oslavám 120. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Kelči
8,00 – 8,30 budíček dechové hudby
9,00 mše svatá a svěcení praporu
10,00 společné kladení věnce k pomníku T.G.Masaryka
10,30 – 11,30 slavnostní zasedání
11,30 – 12,30 oběd
12,30 – 14,00 ukázka hasičské techniky
zásah profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí

Oznámení
V sobotu 10. června 2006 proběhne v Obřadní síni Městského úřadu v Kelči
slavnostní Vítání občánků.

Novým občánkům přednesou a zazpívají děti z Mateřské školy Kelč pod vedením paní
učitelky Mileny Pajdlové a zahrají a zazpívají děvčata Scholy Kelč pod vedením Alžběty
Pastrnkové.
( Pokud někteří z rodičů dětí narozených od prosince 2005 neobdrží pozvánku, přihlaste
prosím se na MěÚ v Kelči).

Usnesení z 49.zasedání Rady města Kelče dne 02. 05. 2006
Usnesení z 49.zasedání Rady města Kelče dne 02.05.2006



















Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle programu“Regenerace MPZ Kelč“ na
opravu kostela sv.Kateřiny v Kelči v roce 2006 ve výši 20% nákladů a tento návrh doporučuje
zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč k 31.03.2006 a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o spolupráci od firmy VENTUREAL,s.r.o. Brno na
výstavbu a provoz větrných elektráren na katastru města Kelč a Lhota u Kelče a pověřuje
MěÚ Kelč zajistit v této věci průzkum veřejného mínění formou ankety.
Rada bere na vědomí návrh dohody Ředitelství silnic Zlínského kraje o podmínkách umístění
stavby „Kanalizace Němetice – 2.část“ v silnici III/43911 a tento odkládá k řešení v souvislosti
s návrhem majetkoprávního vypořádání k pozemkům města Kelč zasahujícím do silnice III /
43911 a III / 4387dle zpracovaného geometrického zaměření. Dalším jednáním pověřuje
starostu a místostarostu.
Rada schvaluje finanční příspěvek 10 000,- Kč hudebnímu sboru Schola Kelč na pořízení
materiálního vybavení sboru.
Rada schvaluje finanční příspěvek 8 000,-Kč pro SDH Kelč na pořízení materiálního vybavení
pro družstva starších a mladších žáků,kteří se zúčastňují soutěží v požárním sportu.
Rada bere na vědomí žádost pana Antonína Pavelky , Kelč 504 o odprodej trámků z demolice
domu čp.,248 v Kelči a postupuje ji k řešení městskému úřadu Kelč v průběhu demolice.
Rada schvaluje odepsání pohledávky vůči p.Janu Poláškovi,Kelč čp. 418 ve výši 5 300,-Kč za
pronájem nebytových prostor z roku 2003 a 2004.
Rada schvaluje žádost Sportovních rybníků,s.r.o. ,Hranice o zřízení dočasné štěrkové
komunikace na pronajatém pozemku parc.č. 627 v k.ú. Němetice dle předložené
dokumentace.
Rada schvaluje poskytnutí odměn strojníkům SDH Kelč a místních částí za provádění údržby
hasičské techniky v roce 2005.
Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na realizaci staveb“Rekonstrukce kulturního domu
čp.224 v Kelči“ a „Rekonstrukce a dostavba víceúčelového hřiště,okres Vsetín,město Kelč“ s
dodavateli těchto staveb dle výsledku výběrových řízení.
Rada byla seznámena s návrhem Osadního výboru ve Lhotě na úpravu jízdního řádu na
autobusových linkách Kelč-Kunovice a doporučuje jej předat ČSAD Vsetín,a.s.
Rada bere na vědomí informace starosty a místostarosty o jednání s Osadním výborem ve
Lhotě.Projednané požadavky bude řešit městský úřad v rámci finančních možností rozpočtu
města.

Usnesení z 19.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
03.05. 2006
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Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku dle programu“Regenerace městské památkové
zóny Kelč“ na opravu kostela sv.Kateřiny v Kelči v roce 2006 ve výši 20% nákladů sjednaných
prací.
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč k 31.03.2006.
Zastupitelstvo schvaluje delegování tajemníka MěÚ Kelč p.Zdeňka Porazila zástupcem města
Kelč, na řádnou valnou hromadu akciové společnosti VaK Vsetín, která se koná dne
08.06.2006. Náhradníkem určuje místostarostu města Kelč Ing.Karla Davida.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o spolupráci od firmy VENTUREAL,s.r.o. ,
Brno na výstavbu a provoz větrných elektráren na katastru města Kelč a Lhota u Kelče a
pověřuje MěÚ Kelč zajistit v této věci průzkum veřejného mínění formou ankety a dále
požaduje ,aby MěÚ Kelč zajistil bližší informace.

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z PRVNÍCH DOB HRADU ŠAUMBURKA
Takový druh léna existoval už za biskupa Bruna, jak se o tom dočítáme roku 1277, kdy
biskup Bruno udělil Dětřichovi Stangovi svému maršálkovi a jeho dědicům, určité léno, avšak
s povinností, že za ně bude bydlet na biskupském hradě Pustiměři u Vyškova, ius. Guod
Borglen vulgariter appellatur, de gua villa in castro nostro facere debes residenciam
personalem (Codex Moraviae IV. 199.)
Biskup Dětřich vystavěl tedy na výškovém bodě 530 m pod Šaumburkem Nový hrad, Novum
castrum a jeho ochranu a obranu svěřil Burgmanům.
Např. ves Komárné pod Šaumburkem dal biskup Dětřich Jenčovi neboli Janovi, bratru pana
Franka neboli Františka, aby bydlel na Novém hradě, ut in Novo castro resideret , jak uvádějí
manské knihy olomouckého biskupství (vydal je Karel Lechner I. 8). Jeně a Frank byli synové
Mikuláše ze Šaumburku.
Také otec pana Franka , tedy sám Mikuláš ze Šaumburka, držel ve Staříči u Místku čtyři lány,
za které bydlel na Novém hradě (resedit in Novo castro), za stejnou povinnost držel také ves
Provodovice severně od hradu Šaumburku (Lechner I.8). Tuto službu na Novém hradě mohl
konat Mikuláš buď osobně nebo skrze náhradníka.
Tím je nesporně prokázáno, že Novum castrum, Nový hrad, dnešní Bašta nebo Vala,
vystavěný na výškovém bodě 530 m nad Podhradní Lhotou, byl zbudován ještě za biskupa
Dětřicha (zemřel 10. října 1302), a že jeho účelem bylo krýt vlastní hrad Šaumburk před
útokem ze severu.
Uvážíme-li, že se stavbou hradu Šaumburku bylo započato roku 1272 a že Nový hrad pod ním
na severní straně byl roku 1302 už hotov, že tedy vznik obou těchto staveb spadá do období
třiceti let, pochopíme, proč stavební materiál, stavební technika a stavební sloh je na obou
architekturách stejný, jak dokazují nalezené architektonické detaily.
Při této příležitosti vracím se opět ke kamennému, slohově opracovanému stavebnímu detailu,
který pochází ze Šaumburku a je nyní uložen v muzeu arcibiskupského zámku v Kroměříži a
byl předmětem sporů v otázce svého původu, svého stáří, svého slohu a svého účelu.

Byla vyslovena pochybnost, pochází-li detail vůbec ze Šaumburku. Vznik jeho kladen do
XIII., XV. A XVI. století. Jeho sloh prohlašován za románský (XIII. věk), za pozdně gotický
(XV. století) a za produkt XVI. vsehěku, kdy se v našich zemích setkáváme s obnovou anebo
ožitím románských tvarů neboli s románskou renesancí na sklonku středověku. Detail je
považován za část okenní kružby.
Kdo byl na Šaumburku, kdo zná jeho polohu a těžkou dostupnost a kdo zná z vlastního názoru
vzpomenutý stavební detail, uzná zajisté bez váhání, že detail byl kdysi nesporně součástí
hradu Šaumbuka a že z tohoto hradu skutečně pochází.
Ve svých dosavadních statích o hradě Šaumburku přiklonil jsem se původně k názoru o
románské provenienci tohoto stavebního detailu a o jeho vzniku ve XIII. století, kdy hrad byl
založen (roku 1272). Později jsem se pokusil i o výklad, nepochází-li detail z let 1468-1507,
kdy hrad Šaumburk byl obnoven, a nenese-li na sobě známky slohu raně renesančního.
Když jsem však poznal z vlastního názoru (dne 14. srpna roku 1933), přesvědčil jsem se , že
jde o sloh gotický, a že detail byl vytvořen buď v době, kdy byl vystavěn hrad, tedy ve XIII.
věku, ještě přesněji řečeno roku 1272, anebo v pozdně gotické době, kdy v druhé polovině
XV. věku došlo k obnově hradu. Způsobem svého opracování hodí se však gotický detail
spíše do roku 1272, nežli do pozdně gotické doby.
Tímto detailem by také bylo prokázáno, že celý hrad byl vystavěn roku 1272 ve slohu raně
gotickém tehdy běžném (z lomového zdiva, s tesanými architektonickými detaily).
Ale ještě jedna věc z té doby je nápadná. Biskupové Bruno a Dětřich cestovali s oblibou po
statcích olomouckého biskupství, jak je patrno z jejich listináře. Nezachovala se však ani
jedna jejich listina , která by byla dána psaná na hradě Šaumburku. Kdykoli oba biskupové
zavítali do tohoto kraje, pobývali vždy v Kelči, kde se připomíná rok 1282 Marguardus,
castellanus domini Olomucensis episcopi de Kelez, Markvard, kastelán pana olomouckého
biskupa v Kelči (Codex Moraviae IV. 268-269). A kde byl kastelán, tam byl i hrad. Zbudoval
ho v Kelči už biskup Bruno.
Pokračování příště. Vyhledala : Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc červen 2006
Neděle 4. června v 18 hodin
PRVNÍ PO BOHU
Finsko, rok 1944. Na ruskou základnu ponorek v Baltském moři přijíždí mladičká Táňa. Je
zdejším životem naprosto fascinována a tiše obdivuje vojáky a důstojníky zdejší posádky.
Ruský válečný film s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 11. června v 18 hodin
PRIME
Chlapec potkal dívku a byla z toho láska jako trám….jenže jí bylo sedmatřicet a jemu
třiadvacet. A to ještě netušili, že jeho matka je psychiatrička.
Americký psychologický thriller s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 18. června v 18 hodin
TYGR A SNÍH
Když báječnou ženskou balí báječný Roberto Benigni, život může být docela krásný, jestli
ovšem přežijí válku v Iráku.
Italský film s českými titulky, vstupné 35 Kč.

Přejeme Vám příjemnou dovolenou a těšíme se na shledání s Vámi 10. září při zhlédnutí
velkofilmu „ Tristan a Isolda“.
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Kultura
Ve čtvrtek 8. června 2006 v 18 hodin
vystoupí na náměstí v Kelči
Dechový orchestr
Základní umělecké školy A. Dvořáka Karlovy Vary
pod vedením kapelníka a dirigenta Milana Veselého

FANOUŠCI SPORTU A DIVADLA POZOR!
Pamatujete si na „Ruskou ruletu“, televizní pořad s improvizacemi Jiřího Kaisera a Jiřího
Lábuse ? Říkali jste si kolikrát, jak by improvizovali na téma, které byste jim určili vy?
Věděli jste, že kromě zápasu ve volném stylu a zápasu v pojídání švestkových knedlíků se
zápasí také v improvizaci? A dokonce podle pravidel ledního hokeje? Že sport a divadlo nejde
dohromady? Přijďte se přesvědčit a procvičit své břišní svaly smíchem! Na vaše témata bude
improvizovat divadelní skupina OSTR.U.ŽI.NY z Ostravy.
ZÁPAS V DIVADELNÍ IMPROVIZACI „OSTR.UŽ.I.NY versus OSTR.UŽ.I.NY“ začíná v
17 hodin v neděli 25.6.2006 v kině Kelč.
Čeká vás představení divadelní improvizace, které se nikdy nebude opakovat, neboť vznikne
před vašima očima díky vašim námětům. Dva týmy, jeden rozhodčí, který improvizátorům na
scéně píská fauly, a překvapení nepočítaně. Jste srdečně zváni! Dětem i dospělým přístupno!

Country soubor Kelč – „ RUTY ŠUTY KELČ“
( nový název)
Všechovice 19. – 21. 5. 2006
soutěž O MORAVSKÝ COUNTRY POHÁREK 2006
Díky obětavým rodičům, kteří zajistili odvoz, jsme se mohli s dětmi zúčastnit soutěže O
MORAVSKÝ COUNTRY POHÁREK 2006 ve Všechovicích.
V pátek 19. 5. se začalo výukou country tanců a cloggingu. Tančilo se až do půlnoci, zvláště
se všem líbily skotské tance.
V sobotu se od rána opět tančilo a stepovalo. Vlastní soutěž, jíž se zúčastnilo 6 souborů,
začala ve 14 hodin. Na výsledky poroty se
čekalo až do 17 hodin. Vybojovali jsme dvě 3. místa a obdrželi jsme pochvaly a uznání za to,
že jsme za krátkou dobu udělali kus práce. ( tančíme teprve od října).
V neděli dopoledne jsme ještě tančili country a clogging a v poledne jsme odjeli s rodiči

domů.
Děkujeme všem tanečnicím a tanečníkům za perfektní výkon, paní Vybíralové za ušití
krásných kostýmů a všem rodičům za dopravu.
Díky Jitka a René Hegarovi

Kopaná
Zima se nechtěla dlouho vzdát své nadvlády a dost nás potrápila. Odnesla to i fotbalová hřiště.
Na trenérském postu doznali muži výměny. Místo p. Jursíka, který odešel do Hranic, přišel p.
Nejedlý. Panu Jursíkovi je třeba poděkovat za jeho práci. I když podzim 2005 nebyl jistě
podle jeho představ. Do kádru se vrátil Petr Tomášek. Po třech odložených mistrovských
utkáních na hráče čekal zápas s Loučkou.
Sobota 25. 3. 2006
Dorost, Kelč – Bylnice 0 : 3 – kontumačně!!!
Neděle 2. 4. 2006
Muži Kelč „B“ – Ústí 2 : 2
Sobota 8. 4. 2006
Dorost, Hulín – Kelč 3 : 0
Sobota 15. 4. 2006
Starší žáci, Kelč – Val. Klobouky 3 : 1
Mladší žáci, Kelč – Val. Klobouky 3 : 0 – kontumačně!!!
Dorost, Kelč – Rajnochovice 2 : 0
Neděle16. 4. 2006
Mladší přípravka, Kelč – Val. Meziříčí 2 : 3
Starší přípravka, Kelč – val. Meziříčí 4 : 3
Muži, Kelč „B“ – Val. Senice 1 : 0
Muži, Kelč – Loučka 1 : 0 ( 1 : 0). První jarní utkání a hned derby. Obě mužstva potřebují
body jako sůl. Potácejí se na chvostu tabulky. Utkání začalo za pěkného počasí. To jako by
nahrávalo našim hráčům. Od začátku byli lepším mužstvem. Náš brankář Petr Kubját si ani
moc nezachytal. Branku vstřelil Petr Tomášek, pak měl šanci Radek Pajdla, ale neproměnil.
Ve druhém poločase začalo pršet. To jako by polilo živou vodou hostující hráče. Naráz jich
bylo plné hřiště. Branku však dát nedokázali. Černou tečku v nastaveném poločase udělali
hostující a náš hráč. Po vzájemné strkanici byli vyloučeni.
Sobota 22. 4. 2006
Dorost, Mladcová – Kelč 0 : 0
Neděle 23. 4. 2006
Mladší žáci, Vel. Karlovice – Kelč 0 : 4
Starší žáci, Vel. Karlovice – Kelč 1 : 0
Muži, Prlov – Kelč „B“ 4 : 0
Muži, Hovězí – Kelč 1 : 1. Je jen škoda, že z nedostatku finančních prostředků nejezdí hráči
autobusem. Jezdí auty. Branku vstřelil Libor Novák.

Neděle 30. 4. 2006
Muži, Kelč „B“ – Branky n/M. 4 :1
Muži, Kelč – Semetín 3 : 0. Přestože hrací plocha byla dosti podmáčená, hlavní rozhodčí ji
uznal za způsobilou. A tak nastoupila proti sobě mužstva z konce tabulky. Poslední Semetín a
předposlední Kelč. Naši hráči se pustili s vervou do soupeře. Od první minuty se hrálo na
polovině soupeře. Voda nedovolovala kombinační hru. Hráči většinou nakopávali míče na
útočníky. První přesnou střelu na branku vyslal Petr Tomášek. Po zmatku před hostujícím
brankářem vstřelil druhou branku Tomáš Srkala. I když se hostující hráči ve druhém poločase
snažili s výsledkem něco udělat, nedařilo se jim. Náš brankář Petr Kubját měl málo možností
k vyniknutí. Po většinu utkání v bráně mrzl. Třetí branku „vymyslel“ Petr Tomášek. Unikl po
křídle a přihrál před bránu, kde stál osamocený Martin Sarkézy.
Sobota 6. 5. 2006
Dorost, Mysločovice – Kelč 0 : 1
Neděle 7. 5. 2006
Mladší žáci, Hulín – Kelč 6 : 0
Starší žáci, hulín – Kelč 3 : 4
Muži, Poličná „B“ – Kelč „B“ 2 : 2
Muži, Choryně – Kelč 1 : 0 ( 1 . 0). Derby! Na toto utkání se museli diváci dostavit svými
auty, zdatnější na kole. Úvod utkání patřil domácím hráčům. Tato převaha jim nebyla nic
platná, naši hráči po krátké době hru vyrovnali a hrál se pohledný fotbal. Jen rozhodčí Kypr
st. nechtěl nechat hře hladký průběh a tahal z kapsičky jednu žlutou kartu za druhou. Bylo jen
otázkou času, koho pošle předčasně do sprch. Domácím se po zmatku v naší obraně podařilo
vstřelit branku. Naši hráči odpověděli pouze neproměněnou tutovkou. Ve druhém poločase
byli naši hráči lepším týmem. Ani zlepšený výkon ale ke kýžené brance nevedl, naopak
předčasně se šel osprchovat Petr Tomášek.
Středa 10. 5. 2006
Muži, Kelč – Lidečko 4 : 0 ( 3 : 0 ). Dohrávka prvního jarního mistrovského utkání. Naši
hráči vlétli na soupeře jako roj včel. Ti se toho lekli tak, že nevěděli, co mají hrát. A bylo jen
otázkou času, kdy do soupeřovy brány začnou padat góly. Vše začal Jarek Machač, uklidnění
přinesl Vašek Škařupa. Aby toho nebylo málo, prezentoval se pěknou střelou Martin Pastrnek.
První poločas byl zcela v naší režii. Druhý poločas již naši povolili soupeři hrát. Ten byl
ovšem neškodný. Vytvořil si dvě tutovky, ovšem netrefil ani prázdnou bránu. Nejhezčí akci
předvedli naši hráči. Petr Tomášek kopal rohový kop, přihrál na šestnáctku Martinu
Pastrnkovi a ten dělovkou stanovil konečné skóre.
Sobota 13. 5. 2006
Mladší žáci, Kelč – Podlesí 5 : 2
Starší žáci, Kelč – Podlesí 4 : 1
Dorost, Kelč – Podlesí 1 : 4
Neděle 14. 5. 2006
Muži, Kelč „B“ – Střelná 2 : 2
Muži, Kelč – Prostřední Bečva 1 : 1 ( 1 : 0). Kvalitní utkání za nepříznivého počasí. V prvním
poločase byli naši hráči lepším týmem. Hosté byli překvapeni naší aktivní hrou. Jenže branky

do soupeřovy sítě nepřicházely. Až v poslední minutě Martin Šarkézy dotlačil míč za
soupeřova brankáře. Druhý poločas nastoupili hosté s odhodláním urvat alespoň bod, což se
jim také podařilo. Vytvořili si ještě několik tutovek, ale vyšli naprázdno, což potěšilo naše
hráče i diváky.
Miroslav Červek

Rozpis mistrovských utkání jaro 2006
Družstvo Den Datum Začátek Odjezd Utkání
Muži Ne 4.6. 16,30 14,00 TJ Nedašov – TJ Kelč
Muži B Ne 4.6. 16,30 15,00 Jiskra Krhová – TJ Kelč B
Dorost So 3.6. 16,30 14,30 TJ Vlachovice – TJ Kelč
Žáci So 3.6. 16,30st.,15 ml. 13,15 TJ Horní Bečva – TJ Kelč
Přípravka So 3.6. 10,00 Ohrada 08,30 FC Vsetín – TJ Kelč
Muži Ne 11.6. 16,30 TJ Kelč – TJ Zašová
Muži B Ne 11.6. 10,00 TJ Kelč B – Tatran Janová
Dorost So 10.6. 16,30 TJ Kelč – TJ Zašová
Žáci So 10.6. 13,00st., 14,45ml TJ Kelč – TJ Zašová
Muži So 17.6. 16,30 15,15 TJ Střítež n/B. – TJ Kelč
Dorost Ne 18.6. 13,30 12,00 TJ Kostelec u Hol. – TJ Kelč

Základní škola informuje
(z akcí školy v 2. polovině měsíce března a 1. poloviny měsíce dubna)


Mapa školy
V měsíci prosinci 2005 proběhla u nás ve škole dotazníková akce s pracovním názvem Mapa
školy, kterou pro nás připravila společnost SCIO. Na otázky odpovídali žáci 1. i 2. stupně,
jejich rodiče a také učitelé. Zpracované dotazníky jsme obdrželi v březnu 2006 a výsledkem
celé této akce je pohled výše uvedených skupin dotazovaných na školu a na práci učitelského
sboru a pak také srovnání s ostatními školami, které se do tohoto projektu zapojily.
Důležité pro nás jsou následující závěry:
Na velmi dobré úrovni je materiální vybavení školy, především vybavení počítačových
učeben, což kladně hodnotí všechny tři skupiny a ve srovnání s ostatními školami této oblasti
přikládají větší význam než je republikový průměr. Stejný názor mají tyto tři skupiny také na
vzhled školy – budovy, na výzdobu tříd a chodeb. Dotazovaní se také kladně vyjadřovali o
akcích pořádaných školou, o výběru kroužků, o přístupu učitelů k žákům i rodičům.
Přínosem pro nás jsou odpovědi na otázky, co by se ve škole mohlo změnit, s čím nejsou žáci,
rodiče nebo učitelé spokojeni. Všichni dotazovaní se
například shodují v tom, že by se mohla zlepšit kázeň žáků (některých), chování žáků
(některých) k učitelům, překvapující je to, že sami žáci upozorňují na tento negativní jev a ve
srovnání s ostatními školami tomu přikládají velký význam. Podle učitelů by se měla
prohloubit spolupráce s rodiči žáků, rodiče by uvítali širší nabídku volitelných předmětů, u
žáků se objevila nespokojenost s jídlem ve školní jídelně.







Je zajímavé, že v oblasti vzdělávání kladou rodiče stále velký důraz na teoretické znalosti a na
kvalitní přípravu na přijímací zkoušky. Naopak učitelé by rádi rozvíjeli samostatnost žáků při
řešení problémů, chtěli by vést žáky k aktivnímu vyhledávání informací, k dovednostem
pracovat s informacemi, umět je třídit na podstatné a méně důležité, chtěli by žáky naučit
diskutovat, argumentovat, umět obhájit svůj názor, tedy připravit žáky na situace v životě a
pro život. V této oblasti se budeme snažit přesvědčit rodiče o tom, že nezáleží na množství
teoretických poznatků, ale na schopnostech a dovednostech pracovat s nimi, umět je použít,
dokázat přemýšlet v souvislostech, propojovat informace atd.
Z dotazníků také vyplynulo naučit žáky spolupracovat a vést je k práci v týmu. V podstatě vše,
v čem se učitelé v oblasti vzdělávání shodli, odpovídá hlavním myšlenkám Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z něhož bude vycházet náš školní vzdělávací
program (od školního roku 2007/2008).
Jak hodnotili oblast vzdělávání žáci a jejich rodiče? Obě skupiny se shodly na dobré kvalitě
výuky, kterou škola poskytuje. Je zajímavé, že jak žáci, tak rodiče uvádějí jako hlavní překážku
zlepšení školních výsledků vlastní pohodlnost (žáků). Pro nás je to výzva k uplatnění větší
motivace a k zavádění zajímavějších a lákavějších aktivit v hodinách.
Z hlediska oblíbenosti předmětů vedou přírodovědné předměty, hlavně matematika, mezi
humanitními předměty patří mezi oblíbené dějepis.
Závěrem:
Na základě zpracovaných výsledků chceme nadále stavět na tom dobrém, co u nás ve škole
máme a co se nám roky praxe osvědčilo, naopak budeme napravovat a zlepšovat to, v čem
máme ještě rezervy.
Den Země
Kdyby náhodný návštěvník školy hledal v pátek 21.dubna žáka XY z konkrétní třídy, nenašel
by třídu a zřejmě ani žáka, protože v tento den tradiční třídy podle ročníků neexistovaly a žáci
byli všude jinde, jen ne ve svých kmenových třídách. Takzvaně napříč školou byli žáci hned po
osmé hodině ranní rozlosováni do skupin, např. včelek, čápů, žabek, hadů atd.(celkem 15) a
pak se rozeběhli po škole, aby našli místnost s označením příslušného zvířete. Stejně tak si
losovali „zvířecí skupiny“ den předem i vyučující, takže pak se v jedné místnosti sešli ti, kteří
měli stejné symboly zvířat. Pro většinu dětí to bylo jedno velké překvapení,
protože najednou vedle sebe zasedli deváťák s prvňákem, třeťák s osmákem atd., v každé
skupině totiž byli zastoupeni žáci všech ročníků.
Program běžel celé dopoledne a byl opravdu bohatý. Děti řešily kvíz, vysvětlovaly indicie,
jejichž poznání jim umožnilo odhalit heslo dne a k němu se pak vázaly další činnosti –
výtvarné, dramatické, pohybové, hudební a pěvecké, záleželo na každé skupině, jak svůj úkol
pojaly.
Vyvrcholením celého dopoledne bylo společné setkání v tělocvičně. Tam jednotlivé skupiny
prezentovaly výsledky své práce – jednak vystoupily s krátkým programem a jednak
předvedly koláž na dané téma. Vše hodnotila porota a ta také vyhlásila celkového vítěze.
Hlavní cenou se stala exkurze do základny hasičského záchranného sboru ve Valašském
Meziříčí.
Pro ostatní jsme pak v pátek 28.4. uskutečnili besedu s pracovníkem firmy Natur odpady
s.r.o. Potvrdilo se nám, že naši žáci o třídění odpadů vědí opravdu hodně a že práce, kterou
jim v této oblasti věnujeme, není zbytečná.
Podle ohlasů žáků i vyučujících se akce líbila, i když určitě je co zlepšovat a domýšlet dál.
Noční sportování
Páteční program (21.4.) pokračoval i večer. Zájemci mohli strávit večer a celou noc ve škole
(tělocvičně), neboť tady pro ně byl připraven program spojující pohyb (florbalový tunaj),
taneční vyžití (diskotéka) i kulturu (promítání filmu).
Nabídky využilo asi 80 dětí z 2. stupně.
Filipojakubská noc
Obě šesté třídy vyrazily 28.4. odpoledne do obce Zámrsky a kromě toho, že si připomněly





tradici filipojakubské noci, hrály děti různé hry, soutěžily, vyráběly čarodějnice, opékaly buřty
apod.
Krajské kolo v košíkové děvčat
Už od března t.r. naše basketbalistky úspěšně proplouvaly jednotlivými koly této soutěže. Ve
středu 26.4. sehrály zápasy krajského kola a umístily se jako třetí. Boj to byl asi tvrdý, neboť
dvě hráčky přijely se zraněním. V každém případě už samotná účast v krajském kole byla
velkým úspěchem.
Na přípravě děvčat a morální podpoře hráček se kromě Mgr. Petra Zátopka podíleli i paní
Markéta Dobešová a pan René Hegar.
Úspěch v Klokánkovi
Naše žákyně Jana Plesníková (5.B) se zúčastnila ve škole matematické soutěže Klokan v
kategorii Klokánek a se ziskem 103 body zvítězila. V porovnání s ostatními účastníky v této
kategorii v okrese Vsetín (celkem 1213 žáků ve školních kolech) zaujala perfektní 4. místo.
Gratulujeme.

Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Poslední měsíc školního roku začíná u nás v mateřské škole oslavou Dne dětí.
Dne 1. června čeká děti dopoledne plné zábavy s pohádkovými postavami a hrami, děti si
vyzdobí školní zahradu a na odpoledne připravujeme„Den dětí“ i za účasti rodičů.
Přichystány jsou soutěže s odměnami a táborák s opékáním párků. Nebude chybět ani
malý dárek.
V červnu ještě děti navštíví „království řeky Juhyně“, která je plná překvapení. Vycházkou
ukončíme seznamování s životem pod vodní hladinou a zároveň také ekologický program
„Zdravý život plný slunce“.
V parku plánujeme „cestu pohádkovým světem“ s hledáním pokladu.
Výtvarná soutěž s názvem „Pohádkové bytosti“, do které jsme se zapojili a kterou uspořádalo
Alcedo-Dům dětí a mládeže Vsetín, je také motivována pohádkovými postavami.
7. června nás naposled v tomto školním roce navštíví Divadelní společnost ÚSMĚV s
programem„Malované písničky“.
V sobotu 10. června přivítají děti svým vystoupením na radnici nové občánky Kelče.
V pondělí 12. června přijede do mateřské školy Divadlo „Zlatý klíč“ s pohádkou„Jak šel
Honza do světa“.
S dětmi, které po prázdninách „usednou do školních lavic“, se rozloučíme ve čtvrtek 22.
června v Hasičském domě v Kelči. Slavnostního rozloučení se zúčastní rodiče dětí, zástupci
Městského úřadu v Kelči a paní učitelka z 1.třídy Základní školy v Kelči, která předá rodičům
informace, co připravit dětem do školy. Divadelní společnost „Tilia“ z Hranic bude děti
„pasovat na školáky“. Dětem budou předány knihy a upomínkové dárky na Mateřskou školu
v Kelči.
S ostatními dětmi se rozloučíme také a jak jinak, než pásmem kouzelných pohádek, které
dětem zahrají naše paní učitelky. A pak se s dobrým pocitem rozejdeme užívat prázdninového
volna, které bude od 3. července do 11. srpna 2006. Prázdninový provoz začne 14. srpna
2006. V září se opět sejdeme pohromadě v naší „školce plné zábavy“ a přivítáme nové
kamarády.
Ve školním roce 2006/2007 bude Mateřskou školu v Kelči navštěvovat 84 dětí.
Slavnostní zahájení nového školního roku bude 4. září 2006.
Přejeme všem krásnou a prosluněnou dovolenou !

Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2006
V sobotu 20.května 2006 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal již 16.ročník tradičních
rybářských závodů. Závodů se zúčastnilo celkem 87 závodníků, z tohoto počtu 6 dětí do 15
let.
Závody probíhaly v těchto disciplínách a věkových kategoriích:
1. největší úlovek kaprů a amurů - sčítala se délka veškerých ulovených kaprů a amurů.
Vyhodnocení proběhlo ve dvou věkových kategoriích: 3 místa dospělí+mládež 16-18 let a 1
místo děti do 16 let.
2. největší úlovek kapra - rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se pouze jedno
místo (společně dospělí, mládež a děti do 16 let).

Při letošních závodech ryby prostě nebraly a nebraly (v letošním roce bylo uloveno jen 37 ks
kaprů, což je oproti loňským 130 ks kaprů opravdu hodně málo), a tak nám nezbývá než věřit,
že v příštím roce tomu bude jinak, a ryby brát zase budou.
Výsledky závodů:
O největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
1.místo: Miroslav Podzemný z MO Valašské Meziříčí chytil 3 ks kapra o celkové délce 131
cm.
2.místo: Štěpán ZMARZLÁK z MO Valašské Meziříčí obhájil loňské 2.místo! Chytil 3 kapry
o celkové délce 127 cm.
3.místo: Gustav Rožnovják z MO Vsetín chytil 2 kapry o celkové délce 97 cm.
4. Josef ZUBÍK MO Kelč 2 ks 93 cm
5. Josef KNEDLA MO Val. Mez. 2 ks 88 cm
6. František LIŠKA MO Val. Mez. 2 ks 83 cm
7. Antonín JANIŠ MO Val. Mez. 2 ks 83 cm
8. Vladimír URBAN MO Val. Mez. 2 ks 77 cm
9. Jiří JANIŠ MO Val. Mez. 2 ks 71 cm
10. Oldřich JUŘICA MO Vsetín 1 ks 50 cm
O největší úlovek kaprů a amurů - děti
1.místo: Roman JIŘÍČEK z MO Kelč chytil 1 kapra o délce 42 cm
O nejdelšího kapra
1.místo: Gustav ROŽNOVJÁK z MO Vsetín chytil kapra o délce 52 cm
Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci závodů,
návštěvníkům těchto závodů z řad nerybářů a v neposlední řadě sponzorům letošní tomboly.
Sponzory letošní tomboly byly firmy:
ASKA-pstruhařství Rožnov p/R - p.Vlastimil Raška, AKORD Kelč - p.Jaroslav Pajdla, BP
projekt Valašské Meziříčí, Elektronika Kelč-p. Lubor Pitrun, Gasmont – p.Roman Večeřa,

Probi Kelč - Ing.Zdeněk Hlavica, Pneuservis Kelč- p.Lubomír Hroz, Pizzerie Kelč - p.Richard
Hučík, Loana a.s. - závod Kelč. Děkujeme také Odbornému učilišti Kelč, Městskému úřadu
Kelč, NVB servisu - Ing.Radek Vacula, firmě Polymont Kelč – p.Petr Smahel, prodejně
smíšeného zboží U Kubů, Rybářství Velké Meziříčí-chov drůbeže Kelč, Vivě Kelč - p. Pavel
Valla, Vodo-topo-plyn - p.Zdeněk Šatran, Zahradnictví Kelč - p. Jaroslav Jiříček ml.,
Zámečnictví Kelč - p.Vladimír Volf, Zemědělskému družstvu Kelečsko.
Děkujeme i sponzorům ze Všechovic: p.Božena Číhalová -prodejna potravin, p.Václav
Horáček - trafika, p.Hrabovská -restaurace Formanka, p.Kunzová - občerstvení Na Pastevníku
Všechovice,
p.Barbara Nguyenová - prodejna textilu Všechovice, p.Jan Svítil – klempířství Všechovice a
Obecní úřad Všechovice.
Na shledanou při 17.ročníku rybářských závodů v roce 2007!
Ing. Jaroslav Orel, jednatel ČRS MO Kelč

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Jarmila Ficková Kelč
Anna Schillingová Kelč
65 let
Marie Pavelčíková Komárovice
70 let
Petr Fuksa Kelč
75 let
Božena Mertlíková Kelč
Anna Majdlochová Kelč
Marie Hradilová Komárovice
Jaroslav Perutka Kelč
Emil Hýža Kelč
80 let
Antonín Petřkovský Kelč
82 let
Jiřina Bothová Kelč
84 let
Ludmila Hradilová Komárovice
85let

Jaromír Srkala Kelč
94 let
Květoslava Zukalová Kelč

Narození
Václav Stříteský Kelč
Markéta Pavlíková Kelč
Josef Pospíšil Kelč
Klára Škařupová Kelč

Úmrtí
Václav Chvatík 77 let Kelč
František Škařupa 55 let Kelč

