ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

4/2006

Velikonoce - svátky jara
Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správné, neboť opravdu časově spadají do
tohoto bezesporu krásného ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po
prvním jarním úplňku). Stejně tak jako spojujeme Velikonoce s jarem, spojujeme jaro s
životem. Na jaře se probouzí příroda a s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku a dává
nám to najevo svými pestrými barvami, všudypřítomnou smysluplnou vůní, slunečnými
paprsky prohřátým vzduchem a krásným zpěvem ptactva. Snad proto v tento krásný čas naši
předkové slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali jaro jako začátek roku
nejen zemědělského, ale i kalendářního.
Autor : České tradice

Usnesení z 47.zasedání Rady města Kelče dne 06. 03. 2006






















Rada bere na vědomí návrhy změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Kelč a obecně
závazné vyhlášky č. 1/2006 o závazných částech změny č.3 územního plánu a tyto doporučuje
zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí aktualizované žádosti o zakoupení pozemků pro výstavbu rodinných
domků v lokalitě bývalého statku v Kelči a vyhlašuje záměr převodu těchto obecních
nemovitostí :
o -pozemky parc.č. 200, 205 , 206, 208 a st.pl. 73 v k.ú. Kelč – Nové město
Rada bere na vědomí návrh smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 50,-Kč na obyvatele, na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou linkovou
dopravou v roce 2006 a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada po projednání žádostí o pronájem nebytových prostor obchodu v Němeticích čp.81
schvaluje pronájem paní Ludmile Šindelkové,Loučka čp. 45 k účelu provozování prodejny
smíšeného zboží a poskytování drobných služeb.
Rada bere na vědomí zprávu Policie ČR,obvodní oddělení Valašské Meziříčí o přehledu
trestné činnosti,přestupků a dopravní nehodovosti na území města Kelče v roce 2005.
Rada neschvaluje návrh smluv o dílo s REALKA – Rubíček plus,s.r.o., Kroměříž na zpracování
investičních záměrů pro akce „Rekonstrukce ZŠ a KD Kelč a víceúčelového hřiště Němetice“ a
pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním.
Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 234005 s AQUA PROCON,s.r.o.,Palackého tř.12,Brno na
provedení projektových a inženýrských prací na akci“Kelč-kanalizace Němetice-Komárovice“.
Rada na základě žádosti oddílu kopané TJ Kelč a Sdružení dobrovolných hasičů Kelč,schvaluje
úhradu nákladů za hudební produkci na akci Silvestr 2005 na náměstí v Kelči.
Rada na základě žádosti oddílu TJ Kelč Sport pro všechny,schvaluje finanční příspěvek ve výši
do 6 000,-Kč na úhradu nákladů akce „ Den zdraví a pohybu“, který pořádá dne 25.03.2006 v
Kelči.
Rada schvaluje finanční příspěvek 10 000,-Kč oddílu odbíjené TJ Kelč na činnost v roce 2006 .
Rada schvaluje finanční příspěvek 2 500,-Kč Občanskému sdružení ANDĚL , Kelč čp.290 na
úhradu nákladů koncertu Pavla Nováka dne 28.02.2006 v KD Kelč.
Rada schvaluje finanční příspěvek Country souboru Kelč na úhradu startovného a
účastnického poplatku na soutěž country tanců,která se koná ve Všechovicích ve dnech 19.21.05.2006.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5 000,-Kč Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Kelč na činnost v roce 2006.
Rada bere na vědomí informace Krajského úřadu Zlínského kraje o Státním integračním
programu zajištění bydlení pro azylanty.



Rada schvaluje aktualizaci směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků zaměstnanců města Kelč a provozního řádu vozidel města Kelč podle
předložených návrhů.

Usnesení z 18.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
09.03. 2006





















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč k 31.12.2005.
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2005
a schvaluje roční účetní závěrku za rok 2005.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2006 ve výši 44,669.000,-Kč v příjmové i
výdajové části.
Zastupitelstvo schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích(obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 odst.1 zákona č.50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, změnu č. 3 územního plánu
sídelního útvaru Kelč v předloženém rozsahu.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní
správy,vyhodnocení připomínek a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
včetně vyhodnocení v předloženém rozsahu.
Zastupitelstvo vyhlašuje závaznou část změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Kelč
obecně závaznou vyhláškou č.1/2006 podle § 84 odst. 2 písm. b) zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích( obecní zřízení) , v platném znění, a § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb. , o územním
plánování a stavebním řádu(stavební zákon), v platném znění.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku st.pl. 254,ostatní plocha o výměře 93m2 v k.ú.
Kelč – Nové město ,označenou v geometrickém plánu parcelním číslem 2106, panu Františku
Stašovi,Kelč čp.372 za cenu 70,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 793/3, ostatní plocha o výměře 105m2 v k.ú.
Kelč – Nové město , Evě Minářové, Kelč čp. 546 za cenu 70,-Kč/m2 .
Zastupitelstvo přerušuje projednání návrhu na prodej pozemků parc.č. 885/20, ostatní plocha
o výměře 122 m2 a parc.st. 25/2 , zastavěná plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Lhota u Kelče z
důvodu vznesených námitek na geometrické zaměření a pověřuje městský úřad dalším
jednáním s vlastníky dotčených nemovitostí.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí finančního
příspěvku Města Kelč ve výši 50,- Kč na obyvatele na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
autobusovou linkovou dopravou v roce 2006.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o podmínkách zřízení stavby „Silnice II/439 ,
III/43911, III/43917 , Kelč , průjezdní úsek obcí“ s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu odměn členům zastupitelstva k 01.03.2006 podle nařízení
vlády č. 50/2006 Sb., přílohy č. 1.

KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY – KELČ
od 1.4.2006
duben 2006
středa 5.4. 8-16 hodin

středa 12.4. 8-16 hodin
středa 19.4. 8-16 hodin
středa 26.4. 8-16 hodin
květen 2006
středa 10.4. 8-16 hodin
středa 26.4. 8-16 hodin
červen 2006
středa 7.6. 8-16 hodin
středa 21.6. 8-16 hodin
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory
ve Valašském Meziříčí v úřední dny :
PO, ST od 8 do 17 hodin a ÚT,ČT,PÁ od 8 do 13 hodin.

Státní veterinární správa oznamuje :
Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků...
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není
znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému
odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a
ochrany životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. odložení do nádob s komunálním odpadem
4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

Obecní úřad může:





kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti
(např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace
kafilerní box, nebo
podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.

Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu
vzniklých nákladů.
Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky




k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné
boty, čepici zakrývající vlasy
po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních
ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.
MVDr. Josef V i t á s e k, Ph.D.,ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese:
http://www.svscr.cz/files/pt.html

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z prvních dob hradu Šaumburka
V Opavě dne 27. srpna roku 1282 smířil biskup Dětřich také hradištského opata Budiše a
pány Voka a Beneše syna jeho z Kravař, Beneše z Branice a Beneše ze Štítiny, čímž skončily
vzájemné rozbroje (IV. 269-270). Při tom budiž zdůrazněno, že v listině uvedené klášterské
vsi Hranice a Kamenec ležely západně od Opavy, nikoli v Pobečví na Moravě.
Za těchto bojů byl také dobyt a vypleněn hrad Šaumburk (castrum Schonwenburg, guando
fuerit acguisitum), jak se o tom dovídáme roku 1297 (Codex Moraviae V.77). Útočníkem byl
buď Beneš z Branice nebo Beneš ze Štítiny, snad oba. Tím si také vysvětlíme, proč byl
urozený muž Mikuláš ze Šaumburka dne 27. 28. srpna 1282 v Opavě, když se tam jednalo o
náhradu škod, způsobených olomouckému biskupství Benešem ze Štítiny a Benešem z
Branice. Mikuláš přišel (perdiderat) při dobytí hradu Šaumburka o výsadu biskupa Bruna na
založení (lokaci) vesnice Brunova.
V nijaké souvislosti s hradem Šaumburkem u Kelče nebyl Bedřich mladší, řečený de
Schomburg, který po roce 1278 držel Moravskou Třebovou (je tam bezpečně doložen roku
1280 a roku 1281), v jejím okolí vystavěl u vsi Boršova tvrz (municio, castrum),
znepokojoval z ní biskupské statky v kraji svitavském, až roku 1285 dostal rozkaz, aby tvrz
zbořil (Codex IV. 240.241.252.297-299, V. 282, VII. 934-935. 945.962—963).
Bedřich se však rozkazu nepodrobil. Proto byl donucen k poslušenství brannou mocí roku
1286. Při tom sám upadl do zajetí. Za přímluvou mnohých pánův král Václav II. daroval mu
život, ale kázal mu na pravé ruce utnout jeden prst, aby do smrti pamětliv zůstal trestu
pychem svým zaslouženého (Petra Žitavského Kronika zbraslavská v Pramenech dějin
českých IV. 30).
Ze Šumburka bylo příjmení starožitné rodiny panské, z Říše (z Němec) pocházející, jejíž
působiště byl bezpochyby hrad Schönburg u Naumburka nad Sálou. Nade vsí Šumburkem
neboli Schönbergem u Kadaně v severozápadních Čechách zachovaly se dosud na temeni
hory lesem pokryté zříceniny bývalého hradu tohoto jména, původního to sídla pánů ze
Šaumburka v Čechách (Ottův Slovník naučný XXIV. 836-837).
Ale s hradem Šaumburkem u Kelče neměli tito pánové nikdy co činit.
Pečeť olomouckého biskupa Dětřicha v viri nobilis Nycolai de Schowenburch neboli
urozeného muže Mikuláše ze Šaumburka a jeho podpis nesla listina, daná a psaná roku 1292,
v níž bratří Blud a Jindřich, baroni (comites) z Příbora, zabezpečili velehradskému klášteru po

svém otci Frankovi patronátní právo kostela v Příboře a lesy u Příbora na založení nové vsi
(Codex Moraviae IV. 392 až 393).
Pro dějiny hradu Šaumburka je svrchovaně zajímavá a důležitá listina biskupa Dětřicha, daná
roku 1297 v Kelči. Biskup tehdy vyznal, kterak se dověděl od pana Mikuláše ze Šaumburka,
věrného číšníka svého (a domino Nocolao Schonwenburg, fideli princerna nostro) a také od
jiných svých věrných, že kdysi olomoucký biskup Bruno, zemřelý 18. února roku 1281, dal
tomuto Mikulášovi číšníku Dětřichovi ze Šaumburka (prinerne nostro se Schonwenburg) a
jeho dědicům výsadu na lokaci neboli založení vsi Brunova, že však Mikuláš přišel o tuto
Brunovu výsadu na hradě Šaumburku při jeho dobytí (litteras locationis perdiderat in Castro
Schonwenburg, guando fuerit acguisitum) a že proto poprosil biskupa Dětřicha, aby mu tuto
výsadu obnovil a potvrdil. Biskup Dětřich tak nejen učinil, nýbrž nadání ještě rozhojnil, ale
stanovil podmínky lokace (Codex Moraviae V. 77-78).
Pokračování příště.
Vyhledala: Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc duben
Neděle 2.dubna v 18 hod.
ELIZABETHTOWN
Hrdinové romantické komedie Camerona Crovea se do sebe zamilují na palubě
letadla. Mezi tím a závěrečným polibkem však jde o umění prohry, otcův
pohřeb a hledání kořenů. Americká romantická komedie s českými titulky,
vstupné 37 Kč.
Neděle 9.dubna v 18 hod.
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
Viktoriánský loutkový horor vypráví o mladíkovi, který se jaksi nemůže
rozhodnout mezi dvěma snoubenkami. Americký film s českými titulky,
vstupné 35 Kč.
Neděle 16.dubna v 18 hod.
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
Curtis Hanson je tvůrcem psychologické komedie s romantickými prvky.
Hrdinky - dvě sestry, které hledají novou sebejistotu. Americký film s
českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 23.dubna v 18 hod.
ANDĚL PÁNĚ
Režisér Jiří Strach nabízí veselou sváteční pohádku plnou hvězd o zmatcích,
které se během vánočního času odehrávají jak na nebi, tak i na zemi. Česká
pohádková komedie, vstupné 39 Kč
Neděle 30.dubna v 18 hod.
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
Železniční stanice Žatec-západ a pestrá směs postav a postaviček, které s
ní spojily svůj život. Přednosta Tonda, starší výpravčí Petr, mladší
výpravčí Aleš, posunovači, pokladní...Žijí tu své malé životy a řeší ty
nejvšednější problémy, z nichž ten, jak oblafnout kontrolora bezpečnosti

práce Evžena, je ten nejmenší.Podle divadelní hry Reného Levínského svorně
natočili Pavel Göbl a Roman Švejda. Česká situační komedii, vstupné 37 Kč.
Pajdla Miroslav, vedoucí kina Kelč

Kultura
Občanské sdružení Anděl Vás zve na
prodejní výstavu velikonočních výrobků,
ukázku lidové tvořivosti a velikonočních zvyklostí.
Výstava proběhne v prostorách penzionu a v místnosti Muzea Bratří Křičků, kde bude
zároveň i výklad o životě rodiny Křičkových.
Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno.
pátek – 31. března 2006 od 14. hodin a v neděli 2. března 2006 od 8. hodin.

Žáci ZŠ v Kelči vás srdečně zvou
na VELIKONOČNÍ JARMARK – prodejní výstavku
vlastnoručně zhotovených výrobků.
Těšíme se na vaši návštěvu 12. 4. 2006 v ZŠ Kelč od 13 do 16 hod.

Velikonoční Neděle
16. dubna 2006 ve 14 hodin
Velikonoční koncert v kostele sv. Kateřiny
vstupné 50 Kč – vybrané vstupné bude věnováno na nákup aparatury pro dětský pěvecký
soubor „Schola“ pod vedením Bětky Pastrnkové

Neděle 30. dubna 2006
Poslední dubnový den vyhání zimu a zlé duchy ze stavení a vítá jaro, ale všechny čarodějnice
POZOR !!! Bude oheň a na hranici se budou pálit čarodějnice, tak se na to vhodně nastrojte,
namalujte a jde se na to ! Na Strážném se pobavíme, zasoutěžíme a opečeme špekáčky.
Nakonec spálíme jen tu čarodějnici vycpanou slámou a ze starého oblečení, upevněnou na
dlouhé tyči. Sraz všech čarodějnic a jejich příbuzných je po 18. hodině, s sebou si přineste
špekáčky, chleba a nealko.

X. KVĚTINOVÝ DEN - STŘEDA 10.5.2005
Motto: Přispějte na boj proti rakovině, květina je symbolem nádorové prevence.
Milí občané, již pátým rokem proběhne v našem městě celostátní sbírka Ligy proti rakovině KVĚTINOVÝ DEN. Letošní sbírka bude opět zaměřena na další oblast tohoto onemocnění.
Jako každý rok tuto sbírku zajišťují skautky. Opět nám budou dvě skupiny nabízet za
minimální příspěvek 20,-Kč žlutý kvítek měsíčku lékařského.
Děkuji za výtěžek sbírky v roce 2005, bylo vybráno 11 616,-Kč . Ten bude využit k realizaci
preventivních programů, ke zlepšení života onkologických pacientů a na podporu vědeckého
výzkumu.
Pokud máte zájem o další informace, můžete navštívit www stránky Ligy proti rakovině.
Těšíme se na setkání s Vámi a na Vaši štědrost.
Hanka Stromšíková

Posezení s důchodci v Komárovicích
V sobotu dne 25. února 2006 se v Komárovicích sešlo pár přátel při tradičním posezení s
důchodci. Osadní výbor připravil pro naše starší spoluobčany příjemné odpoledne s
občerstvením i programem. Velmi hezké a milé bylo vystoupení komárovických dětí, které
měly připravené básničky, písničky i povídání. Všechny děti, od těch nejmenších až po tzv.
puberťáky, je nutné pochválit za to, že si našly čas a svým vystoupením potěšily nejen
důchodce, ale i ostatní účastníky. Hudební doprovod měla na starosti mladá Maruška
Matějičná spolu s Maruškou Plesníkovou. Dalším zpestřením příjemného odpoledne byla paní
Lasovská, která svou harmonikou rozveselila každého přítomného. Všichni zpívali,
vzpomínali na staré časy, na minulá setkání a určitě se těší, až se příští rok zase sejdou.
Přejeme jim, aby se sešli v co největším počtu.
Chtěli bychom všem, kteří se na tomto setkání podíleli, poděkovat za pozvání. Bylo nám u
vás moc hezky!
Ing. Stanislav Pitrun, starosta a zaměstnanci MěÚ Kelč

Nabídka psychoterapie v Kelči.
Člověk je velmi složitý a komplikovaný tvor. Kromě duše, která je centrálním pojmem
náboženství, má také svou duševní a materiální konstrukci. Přes slovo „duševní“ chápeme
všechny psychologické procesy, které se v nás odehrávají, které tvoří naši osobnost a
spolutvoří lidské vztahy (sociologie, ekonomie, kultura). Zase přes slovo „materiální“
myslíme to všechno, co je v člověku biologické, organické (medicína: biologie, chemie,
fyzika).
Velmi často pracuji s lidmi, kteří se dostávají do životních krizí a obtížných lidských
problémů, nejen jako kněz a duchovní poradce, ale také jako psychoterapeut s
psychologickým vzděláním. Teologie, filozofie a psychoterapie, které jsem vystudoval
pomáhají mi přibližovat se k člověku v obtížné životní situaci. A jde nejenom o věřící, ale
také o nevěřící, s kterými pracuji v rámci terapeutických sezení.

Terapeutické sezení je setkání terapeuta a klienta a hovoření o problému s kterým klient
přichází. Terapeut přitom používá své vzdělaní a odbornou přípravu ke kontaktu s klientem a
k pomoci uvědomit si klientovi, kde může
docházet k přerušení důležitých psychických procesů v kontaktu s okolím, které zase jsou
zdrojem problémů, s nimiž klient vstupuje do psychoterapie. Terapeutické sezení obvykle trvá
kolem 1 hodiny 1x za týden. Aby skutečně klient poznal a spolu s terapeutem řešil „svůj
problém“, je zapotřebí několik sezení.
Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů
vycházejících z uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit
jejich chování, myšlení, emoce směrem, které obě strany považují za žádoucí.
Když máte nějaké manželské nebo vztahové problémy (rozvod, nevěra, odchod partnera,
časté hádky, citové odcizení), problémy s primární rodinou (otec, matka, sourozenci), nebo
jiné těžkosti, které vás trápí, nebojte se na mě obrátit a domluvit si setkání.
Můžete také informovat své blízké o této možnosti.
Pracuji metodou gestalt psychoterapie, mám za sebou stáž v psychiatrické léčebně,
dlouhodobý terapeutický výcvik akreditován Českou psychoterapeutickou společností a
několik seminářů a školení akreditovaných Slovenskou a Polskou psychologickou
společností: terapie rodin a partnerů podle Berta Hellingera, systémová terapie, práce se
symptomy, krize v životě člověka apod.
Těším se na setkání s Tebou a s Tvým světem,
který není můj, ale může mi být blízký!
Mgr. Piotr Wardecki
Kontakt:
tel./fax: 571 641 355
mobil: 731 621 101
e-mail: piotrwardecki@seznam.cz

Základní škola informuje
(Poznámka: některé z akcí jsou naplánovány až na 2. polovinu měsíce, proto v době uzávěrky
Zpravodaje nemáme jejich hodnocení a výsledek. Budeme o nich informovat následující
měsíc).


Basketbalové turnaje
V týdnu od 6. března se ve Valašském Meziříčí konala okrsková kola v basketbalu pro chlapce
i dívky. Naše škola vyslala do obou soutěží svá družstva. Za chlapce v úterý hráli Stanislav
Ryška (4.), Lubomír Hroz, Petr Fojtík a Ondřej Plesník (5.A), Tomáš Vybíral (5.B), Jakub Plesník
(6.B), Radim Mácha (7.A), Tomáš Foukal (7.B), Petr Minář a Roman Jiříček (8.A). Bohužel
soupeři převyšovali naše hochy o několik desítek centimetrů a to je v košíkové docela
výhodou, takže z pěti zúčastněných družstev skončilo to naše na pátém místě.
Děvčata sehrála své zápasy ve čtvrtek 9.3. ve složení Veronika Plesníková (5.A), Ester
Pavlíková (5.B), Lenka Stašová, Sylvie Žákovská (6.A), Marie Ryšková (6.B), Veronika
Tomášková (7.B), Hana Kunovská a Lenka Ondrušková (8.B), Markéta Pavlíková, Karolína
Pelcová a Irena Tvrdoňová (9.B). Holky všechny zápasy vyhrály (soupeřkami byly hráčky z
meziříčského gymnázia, ze ZŠ Valašské Meziříčí Křižná, Šafaříkova, Vyhlídka) a postupují proto
do okresního kola, které se bude konat 22.3.v tělocvičně ZŠ Valašské Meziříčí Vyhlídka.
Všem hráčům děkujeme za perfektní sportovní výkony, za reprezentaci školy a děvčatům



přejeme, ať se jim i v okresním kole daří.
Organizačně zajistil obě akce Mgr. Petr Zátopek.
HIP HOP aerobic
Ve středu 8.3. se v Základní škole Loučka konal již čtvrtý ročník soutěže v aerobiku. 35 našich
děvčat soutěžilo ve čtyřech kategoriích. V kategorii 1 (1. – 3. ročník) postoupila do finále
Monika Caisbergerová, Andrea Hadašová a Tereza Zetková (všechny 3. třída). Absolutní
vítězkou se stala Andrea Hadašová. V kategorii druhé (4. – 5. třída) do finále postoupily
Magdaléna Hlavicová (4.), Jana Plesníková (5.B) a Andrea Pitrunová (5.A). V kategorii 3 – 6. a
7. ročník postoupily do finále Hana Machačová a Veronika Tomášková, která se zároveň
umístila celkově na krásném 2. místě. V kategorii nejstarších žákyň, tzn 8. – 9. ročník, jsme
skončili bez výraznějšího úspěchu.
Celkově lze tuto soutěž hodnotit jako velmi vydařenou, protože děvčata, která se zapojila a
dokonce získala i umístění, cvičí aerobic teprve od října, což je docela krátká doba na tak
dobré výsledky a výkony.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci. Akci zajistila Mgr. Dagmar Syryčanská.

PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola informuje
V současné době společně s dětmi vítáme jaro. Vítáme nový život, který se probouzí kolem
nás. Příroda na jaře je hlavním tématem činností dětí. Využíváme této příležitosti k poznávání
světa. Sledování každodenních proměn školní zahrady stojí za to.
Rozvíjíme přirozenou dětskou zvídavost, chuť po nových podnětech a při pravidelných
vycházkách objevujeme krásy jarní přírody.
Velké proměny přírody také připomínají pohádku. Není tedy divu, že pohádky využíváme i
při výchovně vzdělávací práci s dětmi. Dramatizace pohádkových příběhů, vyprávění
pohádky podle obrázků nebo předčítání pohádkové knihy patří k tomu, na co se děti moc těší.
Dobrý pohádkový příběh děti doslova vtáhne do sebe. Vžijí se do role některé z pohádkových
postav a prožívají s ní její osud. Bez pohádek se neobejdeme při rozvíjení dětské řeči a
využíváme je pro navození příjemného klimatu ve třídě.
V březnu nás navštívilo v mateřské škole Divadlo ÚSMĚV s pohádkou„Veselé jaro s
pejskem a kočičkou“ a Loutkové Divadlo MYŠKA s pohádkou„Jabloňová panna“.
Všechny kulturní akce dětem hradíme z finančních prostředků Sdružení rodičů při MŠ v
Kelči, které jsme získali pořádáním dětského karnevalu.
Na duben jsou pro děti připraveny „Jarní pohádky“, které dětem s maňásky zahrají naše paní
učitelky.
K vítání jara také nerozlučně patří příprava na velikonoční svátky, která u nás převážně
znamená pestrobarevné tvoření. Každá třída bude o Velikonocích zářit barvami. Vyrábí se
velikonoční výzdoba, malují se a zdobí vajíčka, pečou se velikonoční beránci a perníčky,
pletou se pomlázky.
V mateřské škole jsme společně vytvořili veselou jarní náladu v podobě výstavky dětských
prací, kterou si mohli prohlédnout i rodiče s dětmi, kteří přišli 29. března k zápisu na školní
rok 2006/2007.
Jaro je též příznivé období pro ekologické vzdělávání dětí. Této oblasti věnujeme velkou
pozornost. Máme vytvořen projekt„Zdravý život plný slunce“, jehož cílem je vést děti ke
zdravému životnímu stylu, vytvářet zdravé a podnětné prostředí plné tvořivých her a dětského

smíchu. Na základě tohoto projektu jsme již druhým rokem získali odNADACE „Děti –
Kultura-Sport“ se sídlem v Uherském Hradišti grant školství v celkové hodnotě 31 000 Kč.
Tento dar pro děti postupně využíváme na zařízení školní zahrady.
Jaro se otevírá také písničkou, která zní v mateřské škole každodenně. Písnička s pohybem
uvolňuje napětí, vytváří dobrou náladu a radost z pohybu.
S písničkou a tanečky se 28. dubna zúčastníme paraakademie v Teplicích nad Bečvou pod
názvem„Nebojme se spolu smát“, kterou pořádá Občanské sdružení „Anděl“.
Říká se, že „nejkratší cestou mezi dvěma lidmi je úsměv“. Přejeme si tedy, abychom s
úsměvem překonávali každý den spojený s naším posláním při výchově a vzdělávání dětí.
Vám všem přejeme krásné prožití velikonočních svátků, jarní dny plné sluníčka a
radostné nálady s načerpáním nové životní síly.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Vážení spoluobčané a majitelé psů
Pomalu, ale jistě nastává tolik očekávané jarní období, na které po letošní dlouhé a
vyčerpávající zimě jistě všichni netrpělivě čekáme. Tato zima byla těžká nejen pro nás, ale i
pro přírodu a zvěř v ní žijící. Nastává období, ve kterém se rodí nový život, začíná hnízdění
zvěře pernaté a kladení mláďat zvěře srstnaté. Proto se na vás obracím s prosbou o omezení
vycházek s vašimi psy do honitby. Na přístupových cestách do honitby byly umístěny nápisy,
které na tuto záležitost upozorňují. Věřím, že toto omezení budete respektovat v zájmu
přírody.
Libor Mašlaň – myslivecký hospodář

CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
POBOČKA KELČ - telefon 571 641 018
Kontaktní osoby:
Iveta Minářová – zdravotní sestra tel.: 776 746 341
Helena Tvrdoňová – pečovatelka tel.: 776 243 674
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - poskytujeme domácí péči dospělým v
produktivním věku a seniorům, kteří nemůžou uspokojit své základní potřeby bez cizí
pomoci. Tyto služby jsou poskytovány i těm občanům, kteří se o sebe dokáží postarat, ale
uvítali by pomoc druhých, např. jen v některé oblasti služeb domácí péče. Služby jsou
poskytovány po domluvě se zájemci nebo rodinnými příslušníky. Na základě domluvy je
podepsána dohoda o poskytování služeb, kde jsou dána pravidla poskytování služeb. Podle
těchto pravidel se musí pracovníci Charity řídit.
Nejčastěji prováděné ošetřovatelské úkony: aplikace injekcí, odběry krve, převazy ran,
kondiční cvičení, měření fyziologických funkcí, aj. Mezi nejčastěji poskytované pečovatelské
úkony patří: dovoz oběda, donáška léků, nákupy, doprovod na vyšetření, práce spojené s
chodem domácnosti, dohled nad dospělou osobou aj.
Dále nabízíme možnost vypůjčení zdravotnických pomůcek do domácnosti. Jsou to např.:

mechanický vozík, chodítko, sedátko do vany, vanová protiskluzová podložka, klozetové
křeslo, podložní mísa aj. Tyto pomůcky jsou umístěny ve skladě pomůcek v Charitě ve
Valašském Meziříčí a jsou půjčovány i klientům ve Valašském Meziříčí. Pokud máte zájem o
zapůjčení zdravotnických pomůcek, můžete nás kontaktovat na výše uvedených telefonních
číslech.
Helena Tvrdoňová, pečovatelka.

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Josef Tvrdoň Kelč
Jarmila Porazilová Kelč
Marie Klvaňová Němetice
Ludmila Kuběnová Kelč
Oldřich Nehyba Lhota
Ludmila Pelcová Kelč
65 let
Jaroslava Rolincová Němetice
70 let
Jan Rušar Kelč
80 let
Jiřina Pavelková Lhota
Anna Plesníková Kelč
Karel Minář Kelč
82 let
Jaroslav Pajdla Kelč
83 let
Marie Horáková Kelč
Ludmila Strnadlová Kelč
85 let
Jindřiška Škařupová Kelč
88 let
Emilie Gerlová Němetice
Antonie Hašová Komárovice
89 let
Marie Juklová Kelč
90 let
Marie Chvatíková Kelč

Narození
Terezie Janošcová Kelč
Jiří Novák Kelč

Sňatky
Libor Pavlík * Šárka Šnajdrová

Úmrtí
Karel Gába 66 let Babicea

