ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

12/2005

Úvod
„Když se narodil Ježíš v judskem Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se
objevili v Jeruzalémě a ptali se: “Kde je ten právě narozený král Židů?“
( evangelium podle Matouše 2, 1-2 )
Drazí spoluobčané Kelče a okolí!
Mám velkou radost, že se můžu na Vás obrátit a zase Vám napsat několik slov adventního
zamyšlení a vánočního přání.
Prožíváme adventní dobu (advent – latinsky adventus znamená: ten, který přichází), která v
církevní tradici nás připravuje na Boží narození. A to nejenom na vzpomínku události, která
se odehrála před dvěma tisíci lety v Betlémě, ale zároveň na druhý příchod Krista – už jako
soudce a krále. Kdy se to stane? Nikdo neví. První generace křesťanů se domnívala, že Ježíš
přijde ještě za jejich života. Dokonce někteří z nich přestali pracovat, nic nedělali, jenom
očekávali na Boží soud. Proti takovému smyšlení ostře zasáhli apoštolové. Napomínali věřící,
že to tak nejde, že musíme plnit své povinnosti vůči rodině, obci, státu neustále. Říkali, že
všichni mají poctivě pracovat, a tak vydělávat na živobytí.
Myslím si, že v dnešní době jakoby zapomínáme na tato slova. Chceme všechno mít, ale nic
nedělat. Chceme být milováni, ale sami milovat neumíme. Chceme byt ostatními přijati, ale
sami jiné přijmout nechceme. Chceme mít spoustu opravdových přátel, ale sami těžko
dokážeme být pro okolí přátelští.
Naštěstí jsou kolem nás lidé dobří a laskaví, kteří nám pomohou, nabídnou v nouzi dobré
slovo, úsměv, trochu radosti…
Tito lide jsou jako mudrci od východu, kteří hledali narozeného Krista. Krista, který neměl
strach a z lásky k nám opustil nebe, dům svého Otce a stal se opravdovým člověkem. Teď
přebývá v každém z nás a je opravdu těžko ho vidět, rozpoznat v druhém člověku!
Přeji Vám, moji drazí, aby každý z Vás byl také v dnešní době mudrcem z východu, hledajícím
narozeného Krista. Už ne v Betlémě, ve chlévě, ale v člověku, který žije vedle Tebe: v tvé
manželce, manželovi, v tvých rodičích, v dětech, v příbuzných a v přátelích. Jenom tak můžeš
být doopravdy šťastný a spokojený ve svém životě!
To Vám přeji nejenom o Vánocích, ale v každém dnu Vašeho života.
Mgr. Piotr Wardecki, farář

Městký úřad informuje
Výměna občanských průkazů
Upozorňujeme,
že dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1994.
V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti „ bez omezení“ nebo „platnost
prodloužena bez omezení“.
Konec platnosti občanských průkazů k 31. prosinci 2005
se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936.

Žádost o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen
předložit nejpozději do 30. listopadu 2005. – (upozornění vyšlo ve Zpravodaji č. 9/2005 a
bylo vyvěšeno na úřední desce).

Cenové oznámení
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od
1. ledna 2006
Cena v Kč/m3:

Bez DPH

Včetně 5% DPH

Vodné

25,20

26,46

Stočné

15,80

16,59

Vodné + stočné

41,00

43,05

- cena vodného je stanovena za 1 m3 ( 1000 litrů) odebrané pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1 m3 ( 1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné
kanalizace
Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2005 stavy svých vodoměrů, protože budou
stanoveny technickým propočtem.
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Upozornění pro občany :
V zimním období, kdy je třeba odklidit sníh z cest a chodníků, dělají problém zaparkovaná
auta a popelnice u rodinných domů. Žádáme občany, aby se snažili popelnice a auta
nenechávat na místech, kudy projíždí technika a neznemožňovali tak zimní údržbové
práce.

Kontejnery na tříděný odpad :
Z lokality Pod Šraňkem a u zastávky Na Dolině byly odvezeny kontejnery na tříděný odpad a
jsou umístěny na sídlišti. Hlavní důvod, proč jsme byli nuceni tento krok učinit, je zvýšení
počtu jízd svozové firmy pro tříděný odpad a tím i navýšení ceny za svoz. Kontejnery byly v
těchto místech naplněny v podstatě ihned po vyprázdnění, nacházelo se tam i větší množství
netříděného odpadu a hlavně se vždy po naplnění vytvářela kolem nádob skládka různého (i
komunálního) odpadu! Pro obyvatele rodinných domů jsou určeny igelitové pytle, které jsou
sváženy podle svozového harmonogramu a jsou k vyzvednutí na městském úřadě.

Výše poplatku za odpad pro rok 2006 bude 380 Kč na osobu s trvalým pobytem v Kelči. K
navýšení došlo v důsledku zvýšení cen pohonných hmot a navýšení ceny za tunu uloženého
komunálního odpadu na skládce.
Poplatek zahrnuje – náklady na svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu,
velkoobjemového, nebezpečného, hřbitovního odpadu i cenu za pytlové sady.
Několik čísel k odpadům :
Druh odpadu rok: 2004 1.-3. čtvrtletí 2005
komunální odpad 564 t 390 t
plast 12 t 10,8 t
papír 24,5 t 20,1
sklo 11,2 t 12,6 t
karton - 0,9 t
Rok 2004 2005
nebezpečný odpad 7,420 t 8,2 t ( údaj je přibližný)
Ceny






Cena sady igelitových pytlů na tříděný odpad ( 7 žlutých, 2 modré, 1 zelený ) :
o v roce 2004 – 125 Kč
o v roce 2005 – 135 Kč
Náklady na odpad celkem :
o v roce 2004 1,142.488 Kč ( z toho 263.930 Kč za igelitové pytle )
o v roce 2005 ( do 11/2005) 1,080.290 Kč ( z toho 153.000 Kč za igel. pytle)
Celkový příjem za vytříděný odpad :
o v roce 2004 111.000 Kč
o v roce 2005 109.000 Kč ( 1.-3. čtvrtletí )

Harmonogram svozu tříděného odpadu na 1. pololetí 2006
leden
6. ledna – papír + nápojový karton
27. ledna – plast
únor
17.2. – sklo
březen
3. 3. – plast
17. 3. – papír + nápojový karton
duben
7. 4. – plast
21. 4. – sklo
květen
12. 5. – plast
26. 5. – papír + nápojový karton
červen

16.6. – plast
30. 6. – papír + nápojový karton
papír– barva modrá
sklo– barva zelená
plasty– barva žlutá
náp. karon– barva oranžová
svoz nebezpečného odpadu :
sobota 1. dubna 2006 – Kelč
sobota 8. dubna 2006 – Místní části

Historie
Fara kelecká roku 1429
František Snopek
Fara kelečská roku 1429
Časopis Matice slovenská 36
Rok 1912
Fara kelecká roku 1429
Podává František Snopek
Jest také sedm polí před Kelčí : ze tří polí farář bráti bude plný desátek, než ze čtyr polí
desátek plný příslušeti jmá kostelníku na všelijakú potřebu kostelní a pro múku. Má
také farář vinici. Súsedé naši chtěli by to jmíti k ubci, ale to sluší k kostelu, a pod vinicí
kněz Ondřej udělal tři rybníčky. Jmá také čtyry krčmy svobodné tu vprostřed Starého
Města, kteréž nyní vyhořely, kterýchž páně šafář Lejska lán jeden nespravedlivě drží,
kterýž podle rolí fojtha měščského k straně Zámrsk, a lúku podle háje lesu
kladorubského, item lázni svobodnú tu v městečku jmá, kromě kteréjž žádnéj jinéj není.
Mlýn vlastní jmá, kterýž lideee kostelní opatrovati mají a příkopu cíditi a na obojím
březe luhu kostelního muož jej postaviti.
Má také farář čtvrtí rolí sedlských deset a svuoj lán v prostředce, a ten jest ku poledni. Devět
čtvrtí spůlu jest, a jedna jest v luze farářově, kdež mlýn jeho postaven jest. Ten luh od vrchní
meze rolí kostelní po obojím březe jde až k Komárovicím od vrchu až k vrchu, a protož
nespravedlivě tak dobře manští i lidee naši súsedé drží role a lúky kostelní z téjto i z onéj
strany. Meze luk anebo luhu jsou od hory k hoře na šíř od vrchních, jak jsme napřed pověděli,
až k Komárovicím na zdél. Konec pak luk pan Petr biskup k fojtství dal až do Komárovic,
jakož jsme pověděli, za kterýž i lúku dal kostelu mezi Choryní a Kladoruby. Tu také dva
bratři Bohuše a Záviše drží luka vedle cesty, kteráž jde k Meziříčí moci a nespravedlivě jediné
ve dvú hřivnách. V tom luhu ani která voda ani Juhyně mezí neukazuje, necht voda teče,
kudež chce, vždycky ten luh jest farářuov až k Komárovicím.
Má také čtyrydceti a dva člověky, kteříž přísluší k kostelu a kteříž slúží faráři, a nejsú povinni
ani při stavech, ani při zámcích, ani při městečku robotovati neb hlášeti. Avšak všickni spůlu
předměstčí i městetštčí v Kelči na všech pastviskách, polech a v horách jednají sobě dobytku
svému jednoho pastýře a spůle s námi prodávají a kupují na trhu v Kelči. A my ani žádný jiný
nejmá jim v tom překážky činiti, než svému faráři oří, dělají stavy jako svému pánu. Kdež by
pak farář času válečného se vebral do městečka, tehdy o oni s nim vejdú a budú pomáhati

bránieti městečka a zámku. A pan Petr biskup mezi námi jmenoval faráři a dal jeden duom
svobodný v městečku, a kdož by v tom domu obydlení jměl, ten bude svoboden od všech věcí
jako farář a to jemu na překážku nic býti nemá, že obejvá v městečku, než měščené byli proti
tomu, a protož jsme kněze Prokopa faráře nejměli času válečného, ani lidu jeho v ochraně. A
protož i nyní my prosíme, abyste ráčili těch lidí vždycky svobodných nechati, aby taková
různice napotom nevznikla. A proto jsú dáni kostelu, aby někteří zemané moci neprovozovali
nad farářem za živnosti jeho i také po smrti a aby oznamovali biskupu neb kapitolie o všech
příhodách.
Tito lidé kostelní také jmají moc držeti roli mezi námi, aby nerobotovali z nich jako my,
jediné plath dávali.
Jestli že by pak kdo mezi námi roli pustú těžil, dá desátek jako z dědičného.
Zemané nemají práva ku pohřbu v kostele, leč by prve hřivnu groší dali.
Všickni, kteříž roli těží, jmají voziti desátky na svých vozích ze všech vsí hned s pole, a kteříž
mlácené dávají, o svatém Martině přivážeti jmají, ze všech pak dvoruov a polí sám farář sobě
svésti jmá.
Farář vždycky svobodu jmá s svými lidmi ryby loviti, ptáky lapati ve vší krajině a okršlku
svéj fary. Každý, kdož oře na dvoru opuštčelém aneb kteréhož v držení jest, jmá dáti dvanáctý
snop všelijakého obilí, a kdož by z sedláků držel roli pustú, dáti má jeho sedlák.
Jestli že by se pak kostel zbořil, aneb by se knihy aneb obrazy pokazily, my farníci jmáme to
opatřiti vedle rozkázání farářova.
Jměli jsme také zřízení od sedmdesáte let neb více, že žádný z manuov neb zemanuov i jiných
lidí nejmá se mstíti svévolně nad farářem skutkem anebo řeči. To se nám nelíbí. Než jestli že
by se jim dála křivda, jmají se utéci jeden každý k officialu biskupskému. Jestli že by pak kdo
z lidí neučinil od sebe spravedlivého, tehdy má přinucen býti, aby dal tři hřivny panu
biskupovi, a jestli že by se tomu která ves protivila, tehdy abe povinna byla dáti deset hřiven.
Jestli že by pak kdo z zemanů překážku činil súdu manskému, skrze biskupa jmá býti
přemožen.
Pokračování příště. Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc prosinec 2005
Neděle 4. prosince v 18 hodin
XXX NOVÁ DIMENZE
Pokračování akčního hitu, ovšem bez Vina Diesela a Roba Cohena. Novým delikventem,
zrekrutovaným pro nebezpečné akce v nejvyšším národním zájmu, se stává Darius Stone,
potrestaný za napadení nadřízeného důstojníka.
Americký film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 11. prosince v 18 hodin
Krev zmizelého
Podle scénáře Vladimíra Körnera natočil Milan Cieslar výpravné historické drama, jehož
hrdinky bojují uprostřed „velkých“ dějin svou soukromou bitvu o lásku a důstojnost.
Český film, vstupné 39 Kč.
Neděle 18. prosince v 18 hodin
HITCH : Lék pro moderního muže
Alex „Hitch“ v romantické komedii Andyho Tennata učí nesmělé muže umění seznamovat se
a okouzlovat. On sám však vede důsledně staromládenecký život – dokud nepotká tu pravou.
Americká komedie s českými titulky, vstupné 35 Kč.

Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kultura
Sobota 3. prosince 2005
Vítání občánků
- slavnostní uvítání nově narozených dětí v Kelči
v obřadní síni radnice.

Neděle 4. prosince 2005 ve 14 hodin
v kulturním domě v Kelči
Mikulášská pohádka
Hrátky s čertem ( Jan Drda )
režie : Břetislav Vlček
hrají :
Martin Kabát, vysloužilec – Jirka Kundrátek
Sarka-Farka, loupežník – Jirka Hlavica
Otec Školastykus, poustevník – František Pastrnek
Lucius, mladý čert na zkušené – Tomáš Vlček
Dišperanda, královská princezna – Dáša Horáková
Káča, její služebná – Hanka Stromšíková
Solfernus, pekelný rádce – Libor Zdráhala
Belzebub, kníže pekelné – Laďa Žalmánek
Omnimor – Kuba Vavřík
Karborund – Bětka Pastrnková
Theofil, andělský posel – Jirka Hlavica ml.
Lucius II., dvojník Luciův – Tomáš Vlček
Nápověda _ Terka+Dorča Hlavicovy
Malí čertíci – vlčata, světlušky, skautíci
Po skončení pohádky proběhne mikulášská nadílka pro nejmenší děti.

Úterý 6. prosince 2005 v 17 hodin
Mikulášská nadílka na náměstí
Mikuláš se svým doprovodem navštíví opět naše náměstí v Kelči,
aby nám rozsvítil vánoční strom, nadělil dárky, nechal děti svézt na koni a udělal radost.
Tentokrát dostanou mikulášský balíček děti do 12 let, a to po předložení žetonu, který si
mohou vyzvednout rodiče dětí na městském úřadě v Kelči.

Neděle 18. prosince 2005 - kostel sv. Kateřiny
Adventní koncert
účinkuje orchestr
„CHORUS COLLEGIUM ODRY“
pod dirigentem Martinem Jakubíkem
Začátek ve 14 hodin, vstupné 50 Kč.

Sobota 24. prosince 2005 – Štědrý den
náměstí v Kelči – ve 12 hodin
Živý betlém
tradiční krásný zvyk, který se díky nadšení a zájmu několika rodin dostává do povědomí stále
většímu počtu lidí. Není výjimkou ani účast cizích návštěvníků z dalekého okolí. Vědí, proč k
nám do Kelče zavítat ! Kde jinde uvidíte právě na Štědrý den, v pravé poledne, ať mrzne či
sněží, nebo dokonce i prší, průvod dětí, dospělých, kočárků, sáněk, zvířat – prostě průvod
účinkujících, kteří nám s nadšením přiblíží dobu více jak před dvěma tisíci lety, kdy se narodil
Ježíšek, ..………….,
ale víc už prozrazovat nebudu. Je na Vás, zda si přijdete vyslechnout příběh o narození Ježíše
a spolu se známými, rodinou, přáteli, sousedy či náhodnými diváky popřejete krásné Vánoce,
pohodovou atmosféru, zdraví a úspěchy, štěstí a radost, apod. Právě tahle tradice živého
betléma je k přání jedinečnou příležitostí.

Sobota 31. prosince 2005
Silvestr na náměstí
Hasiči a fotbalisté z Kelče Vám chtějí zpříjemnit poslední hodiny starého roku a první hodiny
nového roku ! Kdo není gaučový a televizní typ, komu nevyšla chata v horách, kdo nechce
být v tento den sám a kdo se rád baví ve společnosti známých a kamarádů, přijďte na náměstí
!
Bude opékané prase a jiné pochutiny, pivo, víno a svařák, diskotéka pro všechny dobré lidi !

Připravujeme :
V lednu 2006
pondělí 16. ledna 2006 v 10 hodin – Kulturní dům Kelč
MRAZÍK
v podání herců Docela velkého divadla Litvínov
( pro žáky základní školy a mateřské školy )

Plesy v roce 2006:
sobota 14. ledna 2006 – Myslivecký ples
pátek 20. ledna 2006 – Lidovecký ples
neděle 29. ledna 2006 – Maškarní ples MŠ Kelč
pátek 3. února 2006 – Sportovní ples
pátek 17. února 2006 – Hasičský ples
sobota 25. února 2006 – Farní ples

Kopaná
Sobota 15.10.2005
Mladší žáci, Zašová – Kelč2 : 2
Starší žáci, Zašová – Kelč1 : 0
Muži, Horní Lideč – Kelč3 : 2 / 1 : 2 /Branky: Tomáš Kocián 2
Neděle 16.10.2005
Dorost, Valašské Klobouky – Kelč2 : 1
Muži, Polise – Kelč „B“ 1 : 3
Sobota 22.10.2005
Dorost, Kelč – Vlachovice 2 : 1
Neděle 23.10.2005
Muži, Kelč „B“ – Krhová 1 : 4
Muži, Kelč – Nedašov 2 : 2 / 0 : 2 / Vydřená remíza. Utkání začali lépe hostující hráči. Měli
lepší pohyb než naši hráči, a tak se na branku nečekalo dlouho. Další branka v naší síti jen
potvrdila, že soupeř je výrazně lepším týmem. Druhý poločas začal soupeř vlažněji pod
dojmem náskoku dvou branek, jenže fotbal se hraje devadesát minut. Na kontaktní branku
snížil Tomáš Srkala. Hostující hráči se už viděli, jak odjíždějí se třemi body. NEODJELI ! Po
našem trestném kopu zahrál hostující hráč hlavou na rohový kop. Rozhodčí to však neviděl. A
ukázal na odkop od branky. Nakonec se nechal rozhodčí přemluvit a šel se poradit s
pomezním. Ten byl od hostů na blízkou vzdálenost a ukázal na rohový kop. Z něj Radim
Pastrnek hlavičkou vyrovnal. To vše se odehrálo v nastaveném čase.
Neděle 30.10.2005
Dorost, Zašová – Kelč4 : 1
Muži, Janová – Kelč „B“6 : 2
Muži , Zašová – Kelč 1 : 3 Branky: Tomáč Kocián 2 a Martin Sarkézy 1
Sobota 5.11.2005
Dorost, Kelč - Kostelec u Holešova 0 : 1
Neděle 6.11.2005
Muži, Kelč „B“ – Choryně „B“ 6 : 2
Muži, Kelč – Střítež 0 : 1 / 0 : 0 / Poslední podzimní utkání. Ten, kdo očekával od našich
hráčů kvalitní výkon, odešel zklamán. Tak slabý soupeř, a oni s ním ztratili body. Hostující
hráči míč jen odkopávali od branky. Většinou do autu nic kloudného nevymysleli a naši hráči
se jim zcela přizpůsobili, a tak se hrál podprůměrný fotbal. Když se už zdálo, že se o body
rozdělí, přišla chyba naší obrany. Hosté vstřelili branku. Ještě že je konec podzimní části. To,

co předváděli na hřišti naši hráči v některých utkáních, byla více než hrůza, a proto jim také
patří předposlední příčka tabulky.
Neděle 13.11.2005
Muži, Kelč „B“ – Valašská Bystřice „B“ 1 : 2
Výbor tělovýchovné jednoty Kelč děkuje všem za vzornou reprezentaci.
Rovněž děkuje Městskému úřadu za pomoc při rekonstrukci hrací plochy na fotbalovém
hřišti.
Všem přeje krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, zdraví a
sportovních úspěchů.

Výbor oddílu kopané děkuje všem trenérům, vedoucím družstev a hráčům za předváděné
výkony v podzimní časti, divákům za jejich povzbuzování a ochotu přijít na dobrý fotbal.
Všem přeje příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2005 – 2006
Výsledky 5. – 8. kola :
Bílovec „B“- Kelč 8 : 2 1648 - 1557 0
Sedlnice „B“- Kelč2: 8 1513 - 1519 2
Kelč - N.Jičín „A“ 8: 2 1624 - 1534 2
Tabulka po 8. kole :
Nový Jičín 8 7 0 1 1589 56:24 14
Frenštát „B“ 8 6 0 2 1605 52:28 12
Zubří 7 5 0 2 1609 49:21 10
Bílovec „B“ 7 5 0 2 1550 45:25 10
Kelč 7 5 0 2 1533 44:26 10
Sedlnice „B“ 8 5 0 3 1488 38:42 10
Hranice „B“ 7 zápasů 6 bodů
Lipník „C“ 7 6
Odry „B“ 7 6
Sedlnice „C“ 7 4
N.Jičín „B“ 8 4
Sedlice „D“ 8 2
Bílovec „C“ 8 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).















Soutěž Genius
Na počátku listopadu byl vyhlášen IX. ročník vědomostní soutěže Genius. Tato soutěž je
určena žákům od 5. do 9. třídy a probíhá vždy ve 14denních kolech.
Každé kolo je vyhodnoceno a žáci, kteří se do soutěže zapojí, sbírají body, a to až do konce
školního roku. Nejúspěšnější řešitel se stává vítězem soutěže a získává i věcné ceny.
Návštěva hvězdárny
3. listopadu se děti obou 5. tříd vydaly na exkurzi do meziříčské hvězdárny. Absolvovaly
dvouhodinový program, kterým si doplnily znalosti vlastivědy a zároveň mohly i pozorovat
oblohu. Škoda jen, že počasí příliš nepřálo a obloha toho k pozorování příliš nenabídla.
Veletrh vzdělávání
V pondělí 7. listopadu se žáci 9. tříd zúčastnili již tradiční akce, a to Veletrhu vzdělávání.
Vsetínský Úřad práce a Hospodářská komora kraje Zlín chce každoročně touto akcí pomoci
budoucím absolventům základních škol při rozhodování, kam budou směřovat po ukončení
povinné školní docházky. Letos se Veletrh vzdělávání konal ve dvou dnech (7. a 8. 11.) v
prostorách Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí.
Ekologický týden – návštěva na ISŠ Val. Mez.
Vyučující přírodopisu na 2. stupni využila nabídky Integrované střední školy ve Valašském
Meziříčí a navštívila s dětmi obou 7. tříd tuto školu v rámci tzv. Ekologického týdne.
Akce byla zaměřena na výchovu a vzdělání v oblasti environmentalistiky a program byl
rozdělen do dvou částí:
o výstavky projektové činnosti školy s besedou o ekologických aktivitách studentů
o praktické činnosti, při nichž si žáci sami mohli vyzkoušet, jak se projevuje přítomnost
některých prvků v kladném i záporném smyslu na kvalitě prostředí, v němž žijeme, a
mohli si ověřit, jaké následky může mít znečišťování životního prostředí.
Školní exkurze v zoologické zahradě Zlín – Lešná
Žáci 8. tříd se zúčastnili speciální exkurze do ZOO Zlín. Její náplní byly kromě vlastního
výkladu biologie a anatomie zvířat také ekologické vztahy v návaznosti na jednotlivé expozice
zvířat.
Sbírka na podporu výchovy koní pro hiporehabilitaci
Od poloviny listopadu probíhá ve škole sbírka, při níž si mohou všichni zakoupit pohlednici
koně – PF 2006 za 20,- Kč a tím přispějí na účet Občanského sdružení CPK – CHRPA. Toto
sdružení se věnuje výchově a výcviku mladých koní určených pro hiporehabilitaci.
Do podobné sbírky jsme se zapojili již na jaře 2005 a i naše příspěvky pomohly k darování
dvou koní. Jednoho získalo občanské sdružení Piaf ve Vyškově, druhého Psychiatrická léčebna
v Havlíčkově Brodě a třetí koník je dosud ve výcviku.
Jsme potěšeni zájmem dětí a tím, jak děti chápou potřebnost takové akce.
Den boje za svobodu a demokracii
Rozhlasovou relací si žáci připomněli 17. listopad, státní svátek ČR.
Akce školního klubu
Vánoce se nezadržitelně blíží, a proto i akce školního klubu jsou motivovány těmito svátky.
Např. v pondělí 21.11. se sešly děti ve školní kuchyňce a pekly slané vánoční pečivo.

Mgr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele ZŠ Kelč

Mateřská škola informuje

Zima se už opravdu ujala své vlády. V našem vzdělávacím programu končí podzimní
čarování, činnosti dětí motivovány krásně barevnou podzimní přírodou a pomalu nastává
vánoční rozjímání ve znamení tradic a lidových zvyků.Vždy na konci roku nás čeká čas
adventní. Tuto dobu dětem naplňujeme různými činnostmi, aby to „čekání“ nebylo pro ně tak
dlouhé. První akcí je výroba adventních věnců a výzdoba tříd. Do těchto tvořivých činností se
děti zapojují s nadšením.
6. prosince, tak jako každoročně, k nám přijde Mikuláš se svým doprovodem a nadílkou.
V pondělí 12. prosince přiveze loutkové divadélko Petra Vařáka z Přerova dětem hudební
pohádku„O princezně písničce“.
20. prosince nás navštíví divadlo ÚSMĚV s vánočním dárkem v podobě pohádky plné
vánočních koled a překvapení„Jak se vepřík a kůzle připravovali na Vánoce“.
Také paní učitelky mají pro děti připraveny „Kašpárkovy vánoční pohádky“.
Žáci Základní školy v Kelči oživí naši slavnostní atmosféru vánočním koncertem.
V rámci vzájemné spolupráce se zase děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok
zúčastní vánoční besídky v základní škole, kde vystoupí se svým programem.
S roztomilým programem vystoupily děti také při „posezení s kelečskými důchodci“ v
Hasičském domě v Kelči.
3. prosince přivítají také naše děti na radnici do života nové občánky Kelče.
K předvánočnímu období v mateřské škole patří též pečení cukroví, perníčků, výroba
dárků pro své nejbližší a zdobení stromečku na školní zahradě.
Nebude chybět ani společné posezení u stromečku ve třídách a rozbalování dárků.
Na vánoční besídku pozveme i rodiče, abychom se s nimi o tu kouzelnou atmosféru Vánoc
podělili.
Chceme vytvořit takové prostředí, ve kterém budou oči dětí zářit, i když se sluníčko
schová za mraky.
A Vám všem přejeme šťastné a spokojené Vánoce, do nového roku 2006 hodně zdraví,
vzájemné úcty a tolerance.
Za celý kolektiv Mateřské školy v Kelči
Svatava Dohnalová, ředitelka

Různé
RYBÁŘSKÝ KURZ
Místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči bude pořádat opět po několika letech
rybářský kurz pro zájemce o členství v ČRS.
Písemné přihlášky posílejte na adresu: Český rybářský svaz, místní organizace Kelč, 756 43
Kelč nejpozději do 20.prosince 2005.
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, popř.
spolehlivé telefonní spojení na zájemce.
U zájemců -dětí o kurz je podmínkou věk narození. Přihlášku mohou podat děti od věku 10
let.
Poplatek za absolvování kurzu je stanoven na 300,- Kč. Poplatek bude uhrazen při zahájení
kurzu v lednu 2006. Kurz bude probíhat v Kelči.

Ing. Jaroslav Orel

Turistický oddíl Myšáci Kelč
Turistický oddíl Myšáci Kelč přeje všem krásné a pohodové Vánoce a šťastný start do nového
roku. Děkujeme všem, kteří v tomto roce přispěli jakýmkoliv způsobem na činnost našeho
oddílu, za finanční i morální podporu. Ale děkujeme i těm, kterým se naše činnost z různých
důvodů nelíbí a mají k ní výhrady. To nás totiž nutí k větší aktivitě a hledání způsobů, jak
vylepšit naši činnost.

Ohlédnutí za rokem 2005 – vzpomenu jen větší akce :
leden – šluknovské ledopády
únor – zimní tábor v Orlických horách
březen – pochod jarní přírodou
duben – víkendovka v Hostýnských kopcích
květen – Železný tomík – soutěž v Litoměřích – pro nás velmi úspěšná
červenec – letní tábor ve Slovenské republice – Roháče a Slovenský ráj
září – brigáda na dřevo Kusalíno
říjen – bazén, výšlap, vaření v přírodě, kanoe na rybníku
listopad – pražský maratón
prosinec – víkendovka Bystřička, zimní výšlap
Plán na rok 2006
víkendovky- chata Polana ve Velkých Karlovicích, Holubovka, Ochozy, Čeladná, Beroun,
zimní táboření – kdo přežije – vyhraje , šluknovské ledopády
účast na celorepublikovém sněmu Asociace Tom ve Svitavách
zimní tábor – Jeseníky
Železný tomík – trojboj – lodě, kolo, běh
letní tábor + celostátní sraz turistů v České Skalici
slovenský sraz turistů – Tatry
….určitě výšlapy, táboření a hry, noční pochody aj.
Martina Schybolová, vedoucí TOM Myšáci Kelč

