ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

3/2006

Úvod
Máme tady březen, zima pomalu končí, všichni doufáme, že bude brzy jaro, tráva se zazelená,
rozkvetou petrklíče a sluníčko bude pěkně hřát.
Vraťme se ale k zimě. Letos nás příroda pěkně potrápila. Napadla spousta sněhu, byly velké
mrazy a všem nám nastaly problémy. Tím největším byl samotný sníh. Napadlo ho velké
množství a údržba cest a chodníků se stala velmi obtížná. Přestože se všichni snažili, nebylo
někdy možné dost rychle reagovat a včas sníh odstranit. Kolem cest se vytvářely vysoké valy
sněhu, které bránily jak v jízdě autům, tak i chodcům v bezpečné chůzi.
Proto jsme museli přikročit k odvážení sněhu z n míst, kde to bylo nejvíce potřeba. Více než
týden nakladače a auta likvidovaly sněhové bariéry. Odvezlo se několik desítek aut sněhu,
část se ho rozhrnula na volná prostranství.
Náklady na zimní údržbu jsou proto letos velmi velké. Za odhrnování a odvoz sněhu, posypy
komunikací a odstraňování sněhu a ledu ze střech jsme museli zaplatit více než 140 tisíc
korun. Je to velmi vysoká cena. Za tyto peníze by bylo možné vybudovat kus nové
komunikace nebo chodníku. Nedalo se ale nic dělat. Tyto prostředky bylo nutné vydat, aby se
zajistila sjízdnost a schůdnost komunikací aspoň v nejpotřebnějším rozsahu.
Je pochopitelné, že nebylo možné zajistit údržbu cest tak, aby byli všichni maximálně
spokojeni. Museli jsme přikročit ke kompromisu mezi spokojeností a odpovídající cenou.
Věřím, že taková zima se nebude v příštích letech opakovat a město nebude muset znovu řešit
podobné problémy.
Rád bych všem občanům poděkoval za trpělivost, se kterou problémy letošní zimy snášeli.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta
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Rada schvaluje dodatek č.4 , ke smlouvě na svoz odpadů s firmou JOGA Valašsko,s.r.o.,
Hranická 77, Valašské Meziříčí , na rok 2006.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31.12.2005 a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2005 a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2006 včetně dalších požadavků do
rozpočtu (MŠ ,ZŠ ,Kino,TJ) a postupuje je finančnímu výboru k dalším jednáním.
Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské
školy Kelč za rok 2005 včetně převodu hospodářských výsledků roku 2005 do rezervního
fondu s určením jeho využití pro provozní účely škol.
Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem MěÚ Kelč za rok 2005 a rozpočet
fondu na rok 2006.
Rada schvaluje úpravu směrnice pro čerpání sociálního fondu MěÚ Kelč a pro stravování
zaměstnanců města Kelč dle předloženého návrhu.
Rada na základě žádosti p.Evy Minářové,Kelč čp.546 a Vladimíra a Libora Vaníčkových , Kelč –
Lhota čp.24 vyhlašuje záměr převodu těchto obecních nemovitostí :
o pozemek parc.č. 793/3,,ost.plocha , 105m2 v k.ú. kelč – Nové město
o pozemky parc.č. 885/20, ost.plocha, 122m2 a st. 25/2,zast.plocha ,20m2 v k.ú. Lhota
u Kelče.












Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 26005 s BP projekt,s.r.o.,Ostrava, provozovna Valašské
Meziříčí,na zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci
stavby“Rekonstrukce ZŠ Kelč– 4.část“.
Rada schvaluje mandátní smlouvu č. 06 a 04/2006 s REALKA – Rubíček plus,s.r.o.,Masarykovo
nám.9,Kroměříž na zpracování agendy pro zadávací řízení veřejných zakázek “Rekonstrukce
ZŠ Kelč a víceúčelové hřiště v Němeticích“.
Rada bere na vědomí informaci Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí o pořádání
Mezinárodního folklórního festivalu „Babí léto 2006“ s návrhem uskutečnit nedělní program
dne 17.září v Kelči. S návrhem souhlasí a dalším jednáním pověřuje starostu a místostarostu.
Rada bere na vědomí požadavek Ing. Zdeňka Hlavici o vyjádření k žádosti o změnu kultury
části pozemku parc. PK č. 298/1 v k.ú.Kelč – Staré město a tento návrh odmítá.
Rada bere na vědomí geometrické zaměření části místní komunikace u „Valchy“ včetně
stanoviska Českého rybářského svazu Kelč a pověřuje městský úřad projednat návrh řešení s
vlastníky dotčených pozemků a Sportovně střeleckým klubem Kelč.
Rada schvaluje výsledek inventarizace majetku města Kelč k 31.12.2005.

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z prvních dob hradu Šaumburka
Pan Mikuláš, rytíř biskupa (dominus Nicolaus miles episcopi) je uveden mezi svědky na
listině biskupa Bruna, dané a psané v Osoblaze roku 1279 (Codex Moraviae IV. 231) a na
listině téhož biskupa, dané a psané v Mohelnici roku 1279, kdy biskup Bruno byl v
Olomucensis et Preroviensis provinciarum vicedomininus neboli správce olomouckého a
přerovského kraje za mezivládí, nastalého po smrti krále Přemysla Otakara II. na Moravském
poli dne 26. srpna roku 1278 (Codex Moraviae IV. 231-233).
Od biskupa Bruna měl Mikuláš ze Šaumburku i listinu založení (litteras locationis) si
Brunova, o které se dovídáme pouze z jejího potvrzení roku 1297 ( Codex Moraviae V. 77) .
Biskup Bruno za Schauenburgu zemřel dne 18. února roku 1281.
Pětileté interregnum, které trvalo od smrti krále Přemysla Otakara II. dne 26. srpna roku 1278
do nastoupení na trůn jeho syna Václava roku 1283 ( král Václav II. přijel roku 1283 na
Moravu a předsedal zemskému soudu v Brně), povzbudilo část moravské ( zejména opavské)
šlechty k útokům na statky olomouckého biskupství a premonstrátského kláštera Hradiště u
Olomouce. Ještě biskup Bruno odrazil na sklonku svého života takový útok ze strany Alberta
ze Šternberka, který však nahradil způsobené škody a
smířil se s biskupem i s hradišťským opatem dne 9. ledna roku 1281 ( Codex Moraviae IV.
242-244, V. 110).
Hůře bylo za Brunova nástupce biskupa Dětřicha. Mezi útočníky byla šlechta z Opavska :
Beneš z Branice na Krnovsku, syn Beneše de Czwilin neboli z Cvilína, znojemského
purkrabí, sťatého roku 1265 pro nevěru králi, Beneš ze Štítiny východně od Opavy, syn
Dersislava, Vok a Beneš syn jeho z Kravař.
V souvislosti s těmito událostmi setkáváme se také se jménem Mikuláše ze Šaumburka.
Vir nobilis Nicholaus de Schowenburg, urozený muž Mikuláš ze Šaumburka je uveden mezi
svědky na listině, dané a psané v Opavě dne 28. srpna roku 1282, ve které dosvědčuje
opavský kníže Mikuláš, že pan Beneš
z Branice, syn zemřelého purkrabí Beneše de Czwilin, dal olomouckému biskupu Dětřichovi

za způsobené škody důchody ve své vsi, řečené Bycow neboli Býkov a položené v kraji
Opavském. Jako Benešovi přátelé neboli spojenci uvádějí se v listině Vok z Kravař a pan
Zbislav, bratr jeho de Kuth (Codex Moraviae IV. 272-273). Beneš, řečený z Branice, měl za
manželku Alžbětu. Z tohoto manželství vzešel syn Vok a dcery Adélhaidis a Obgyczka ( IV.
348,357,358). Beneš byl potom velikým příznivcem premonstrátského kláštera Hradiště u
Olomouce.
Vir nobilis Nicholaus de Schowenburg, urozený muž ze Šaumburka je uveden mezi svědky
také na listině, dané a psané v Opavě dne 27. srpna roku 1282, ve které svědčí opavský kníže,
že Beneš de Schytin neboli ze Štítiny, syn zemřelého pana Dersislava, dal olomouckému
biskupu Dětřichovi za způsobené škody svou ves jménem Skorotín s celým příslušenstvím v
kraji Přerovském ( in districtu Preroviensi) na Příborsku. Při tom se jmenují jeho bratři Vok a
Jaroslav a jeho spojenci pan Vok z Kravař a pan Zbyslav, bratr jeho a Blud z Jičína ( IV. 271272).
Vok a Jaroslav, bratří Beneše ze Štítiny, uvádějí se ještě později ( IV. 355,372,402).
Pokračování příště. Vyhledala Milada Davidová

Kultura
Čtvrtek 23. března 2006 v 19 hodin
- Divadlo Jiřího Myrona Ostrava

PAGANINI
– opereta Franze Lehára
cena vstupenky 110 Kč, přihlášky u pí. Schybolové – tel. 571 665913
*******************************************************************
Kultura a sport v regionu
2.3. – 2.4. – Valašské Meziříčí – zámek Kinských – Irsko očima fotografa – výstava
fotografií Pavla Dobeše
24. – 25.3. Valašské Meziříčí – zámek Žerotínů – Malé jevištní formy – přehlídka
netradičních amatérských divadel
30.3. – 1.4. – Valašské Meziříčí a okolí – 25. ročník Valašské rallye – automobilová soutěž
zařazená do mistrovství ČR

Program Kina Kelč na měsíc březen 2006
Neděle 5.března v 18 hod.
LOVCI DINOSAURŮ
Nedodrželi pravidla, nabořili běh evoluce, téměř zlikvidovali lidstvo a filmové řemeslo. Na
tuhle cestu do pravěku si nezapomeňte vzít pušku.
Film USA, Německo, ČR, s českými titulky, vstupné 41 Kč.
Neděle 12.března v 18 hod.
DOBLBA !
Černá komedie Petra Vachlera o nečekaném dědictví, které osudově zasáhne rodinu
Mukových, aneb všechno, co jste kdy komu udělali, se vám jednoho dne vrátí.
Český film, vstupné 39 Kč.

Neděle 19.března v 18 hod.
KURÝR 2
Frank Martin neuhlídal dítě svých klientů a teď se pokouší své selhání napravit. Ďábelští
únosci za nedlouho zjistí, že naštvali toho nesprávného řidiče. Film Francie a USA s českými
titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 26.března v 18 hod.
DOMINO
Režisér Tony Scott a scénárista Richard Kelly se volně inspirovali životem Domino
Harveyove, která našla samu sebe daleko od města snů jako profesionální lovkyně lidí.Spolu
se svými kolegy se ale tentokrát zaplete do hry, jejíž pravidla určuje někdo jiný a ocitá se v
pasti mezi mafií a FBI.
Film USA a Francie s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kuželky
KUŽELKY
Meziokresní přebor kuželek 2005 – 2006
Výsledky 14. – 17. kola :
Bílovec „C“- Kelč 0 : 10 1483 - 1663 2
Kelč - Sedlnice „D“ 8 : 2 1533 - 1453 2
N. Jičín „B“- Kelč 0 : 10 1506 - 1653 2
Kelč - Lipník „C“ 10 : 0 1688 - 1408 2
Tabulka po 17. kole :
1. Kelč 16 13 0 3 1561 116 : 42 26
2. Nový Jičín“A“ 16 13 0 3 1595 114 : 46 26
3. Zubří 16 11 0 5 1577 103 : 57 22
4. Frenštát „B“ 16 10 0 6 1563 90 : 70 20
5. Bílovec „B“ 15 10 0 5 1563 87 : 63 20
6. Odry „B“ 15 9 0 6 1548 79 : 71 18
7. Sedlnice „C“ 16 9 0 7 1479 72 : 88 18
8. Sedlnice „B“ 15 7 0 8 1575 90 : 70 16
9. Hranice „B“ 15 5 0 10 1563 64 : 86 10
10. Lipník „C“ 15 5 0 10 1533 61 : 89 10
11. Bílovec „C“ 16 3 0 13 1514 59 : 101 10
12. N.Jičín „B“ 16 3 0 13 1455 49 : 111 6
13. Sedlice „D“ 16 1 0 15 1452 36 : 124 2
J. Gassmann

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).










Dějepisná olympiáda
Školní kolo této soutěže bylo vyhodnoceno na konci měsíce ledna. Vyučující hodnotili celkem
12 soutěžních testů a zde jsou výsledky:
1. Jitka Čubová, 8.B, 2. Michaela Hostašová, 8.B, 3. Janis Tsiligkaridis, 8.B, 4. Eva Foukalová,
9.A, 5. Martin Hlavica, 9.A, 6. Tomáš Gerla, 9.A, 7. – 8. Michaela Jiříčková a Tomáš Hrdlička,
oba 8.B, 9. Lenka Ondrušková, 8.B, 10. Hana Kunovská, 8.B, 11. Radek Gerla, 9.A, 12.
Veronika Davidová, 8.A.
Všem zúčastněným žákům byla udělena v pololetí pochvala třídního učitele.
Organizačně soutěž zajistily Mgr. Dagmar Syryčanská a PhDr. Pavla Čučková.
Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 27.1. – 2.2.2006 se uskutečnil pro žáky 7. ročníků lyžařský kurz. Místem konání bylo
rekreační středisko Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Kurz je součástí osnov tělesné výchovy
pro 7. ročník a žáci jsou na něm seznamování se základy lyžařského sportu. Někteří jsou v
této oblasti úplnými nováčky, ale po týdnu výcviku získávají jistotu a šikovnost na lyžích. Pro
ty, kteří již lyžovat umí, je pak týden na horách zdokonalovacím kurzem. Určitě pro všechny je
to příležitost, jak se sportovně vyžít a jak se lépe poznat se spolužáky i s vyučujícími. Pobyt
vždy přispěje k upevnění dobrých vztahů ve třídách.
Okrskové kolo ve florbalu pro chlapce 1. stupně ZŠ
7.2.2006 se v tělocvičně ZŠ Šafaříkova konalo okresní kolo ve florbalu pro kluky 1. stupně.
Mgr. Pavel Faltýnek sestavil následující družstvo (využil přitom možnost „namixovat“
družstvo i s děvčetem): Ester Pavlíková, 5.B (nelze totiž nevyužít u této dívky její sportovní
potenciál a hlavně úžasný postřeh v brance), Stanislav Ryška, Patrik Hegar, František Novák
(všichni 4. třída), Pavel Rada, Robert Jiříček (oba 5.B), Lukáš Lasovský , 5.A. Všichni hráči
včetně „brankářky“ podali perfektní výkon a po zásluze celý turnaj vyhráli.
Zápis žáků do 1. třídy
Dne 8.2.2006 proběhl v naší škole zápis žáků do 1. třídy. Letos se zápis týkal dětí narozených
do 31.8.2000. Počet dětí, které nastoupí v září 2006 do školy, zatím není upřesněn.
RVP ZV (Rámcový vzdělávací program základního vzdělání) a tvorba ŠVP (školní vzdělávací
program) – informace o změnách, které čekají naše školství
Schválením zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a RVP ZV je každá škola postavena před úkol vytvořit si svůj vlastní školní
vzdělávací program místo dosud platných osnov vydávaných MŠMT. Školy a jejich
pedagogičtí pracovníci se tak poprvé v historii českého školství dostávají do situace, kdy si na
základě vlastních představ a zkušeností a podle potřeb žáků vytvoří svůj ucelený vzdělávací
program, a to do 31.8.2007.
ŠVP ZV bude moci vycházet ze známých podmínek a prostředí školy, umožní využít to
podstatné ze vzdělávání a naopak může vyřadit vše nedůležité a zatěžující (dosavadní osnovy
jsou docela obsáhlé a řada informací z nich opravdu není pro další vývoj dítěte důležitá,
ovšem obsah osnov je povinný , proto s nimi musí být žák seznámen beze zbytku).
Tvorba ŠVP dává každé škole možnost svobodně formulovat představy a názory
o nejvhodnější podobě vzdělávání na dané škole.
V rovině pedagogické dává ŠVP možnost promýšlet a projednávat množství společných úkolů
i problémů, vede k týmové práci, posiluje potřebu dalšího vzdělávání, zkrátka navozuje nový
styl práce jednotlivců i školy jako celku.
ŽákyŠVP vybaví nejen znalostmi, ale poskytne jim také řadu praktických dovedností, které
pak budou moci uplatnit při dalším studiu a v praktickém životě. Učení by se mělo stát tzv.
učením pro život.
Jako škola se budeme snažit informovat veřejnost o postupu prací na našem ŠVP.

V případě hlubšího zájmu o tuto problematiku uvádíme internetové adresy, na nichž se
můžete s touto problematikou seznámit, popř. vás rádi uvítáme i ve škole a případné
materiály poskytneme nebo přijmeme vaše podnětné návrhy.
Adresy: www.vup.cz, www.rvp.cz, www.msmt.cz

PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola informuje
ZÁPIS DĚTÍ
(podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
do Mateřské školy Kelč pro celý školní rok 2006 – 2007
/ od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 /
se uskuteční ve středu 29. března 2006
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
/ pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky /.
Rodiče s dětmi budou mít možnost seznámit se s celou mateřskou školu a také se
„Vzdělávacím programem školy “.
O zařazení dítěte do Mateřské školy Kelč budou rodiče informováni písemným
„Rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.
Svatava Dohnalová,
ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Kelečská stopa
V neděli 5. února 2006 se uskutečnil závod na běžkách, a to v pořadí 2. ročník. Kelečští skauti
nachystali tentokrát trať od kulturního domu přes park dolů k potoku na vrchol Strážné. Trať
byla vytyčena praporky, takže se nemohl nikdo ztratit. Na trase byla nachystána „kimovka“,
střelba ze vzduchovky, tzv. lávka přes cestu a na vrcholku Strážné poslední úkol u pomníku
Kelečského pokladu. Počasí se vydařilo, bylo příjemných – 3 st. Celsia. Na stopu se vydalo 32
startujících, které jsme rozdělili do 4 kategorií. Pro malé a méně zdatné byla trať zkrácena.
Každý účastník měl v cíli připravený čaj a malou pozornost. Pro diváky bylo občerstvení
rovněž zajištěno, a tak spokojenost byla vidět na tvářích diváků i startujících.
A kdo vyhrál ?
Kategorie muži :
1. místo J. Vybíral
2. místo J. Stržínek

3. místo Z. Jiříček
Kategorie ženy :
1. místo I. Stržínková
2. místo P. Matysková
3. místo J. Jiříčková
Kategorie děvčata do 14 let :
1. místo R. Vybíralová
2. místo A. Pitrunová
3. místo P. Hermanová
Kategorie chlapci do 14 let :
1. místo O. Vybíral
2. místo L. Hroz
3. místo Š. Hlavica
Nejstarší účastník byl František Slimáček od kostela. Klobouk dolů ! A všimněte si, že rodina
Vybíralova nám vybrala skoro všechno. A vy ostatní, příště neváhejte a přijďte si zasportovat,
vždyť krásnou přírodu máte za humny !!
Vladimír Žalamánek, ved. střediska Skautů Kelč

Různé
Den zdraví a pohybu
Tělovýchovná jednota Kelč
pořádá ve spolupráci s Městským úřadem Kelč

Den zdraví a pohybu
- sobota 25. března 2006
od 9 do 14 hodin
Tělocvična Základní školy Kelč – přístavba ZŠ
program :
cvičení, ochutnávky, vystoupení country souboru a mladých cvičenek aerobiku, měření
cholesterolu, měření krevního tlaku, cukru v krvi, vážení a měření účastníků, měření % tuku v
těle aj.
+ další doprovodné akce
Bližší informace budou zveřejněny prostřednictvím místního rozhlasu a plakátů !!!

Společenská kronika
Naši jubilanti

Jubilanti
60 let
Milan Pajdla Kelč
65 let
Lydie Pavlicová Kelč
Rudolf Pavelka Kelč
70 let
Marie Chvatíková Kelč
75 let
Libuše Lukášová Kelč
Josef Jiříček Kelč
Anežka Miškaříková Komárovice
80 let
Otilie Hradilová Kelč
Josef Pelc Němetice
81 let
Marie Ševčíková Babice
83 let
Helena Nyklová Lhota
Ludvika Volfová Kelč
87 let
Aloisie Tajchlová Lhota
93 let
Ferdinand Hradil Kelč

Narození
Lenka Valuchová Kelč
Úmrtí
Antonín Lacko 75 let Kelč
Pavel Juráň 59 let Kelč

