ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

11/2005

Úvod
Dušičky - zvyky a obyčeje
Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech zemřelých – dušičky.
Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni
přicházeli na hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, pokládali věnce, květiny a zapálili svíčku, aby
se pak v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich
hříchy.
V dušičkový večer
rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše
při nich za dušičky.
Poslední již svíce
zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo,
nikdo nevzpomíná.
Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové bohoslužbu.
Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc z
očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy.
V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo oleje, aby si dušičky mohly
opáleniny, způsobené očistcem natřít a trochu ochladit.
Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé pokrmy, což bylo místy
chápáno jako částečné vykoupení z hříchů nebo také něco jako dušičkám na přilepšenou.
Když se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce.
Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo - housky ve tvaru hnátů, položených křížem,
kterým se říkalo „kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo
„dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem a
tím bývali obdarováni žebráci a chudí lidé, postávající u kostela či hřbitova.
Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, duše zemřelých oplakávají své hříchy.
Že z evropského svátku dušiček vznikl anglosaský svátek Halloween ví téměř každý, ale
málokdo tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně jako je tomu dnes
například v USA, tzn. s průvody strašidelných a děsivých masek.
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"

Usnesení z 41.zasedání Rady města Kelče dne 3.10.2005
Usnesení z 41.zasedání Rady města Kelče dne 3. 10. 2005



Rada schvaluje středisku Junák Kelč, v souladu se svým usnesením č. 281/ 24, úhradu nákladů
na dopravu dětí, které se zúčastnily letošního skautského tábora na Libavé, ve výši 6 000,- Kč.
Rada schvaluje občanskému sdružení ANDĚL, Kelč 290, finanční pomoc do výše 2 000,- Kč na
pořádání 3. ročníku Para Akademie dne 14. 10. 2005.














Rada bere na vědomí žádosti p. Stanislava Pelce, Němetice čp. 62 a p. Jaroslava Sanitrníka,
Přátelství 1368, Hranice o odkoupení obecních nemovitostí v Němeticích a postupuje je k
vyjádření Osadnímu výboru v Němeticích.
Rada bere na vědomí žádost p. Tomáše Doležela, Kelč 504 o odkoupení bytu č. 6 v domě čp.
504 v Kelči a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada vyhlašuje záměr převodu obecních pozemků:
o parcela č. 662/ 2, trvalý travní porost o výměře 2436 m2, v k.ú.Kelč - Staré město (
žádost Sportovně střeleckého klubu Kelč )
o parcela PK č. 1852/4, výměra 1815 m2, v k.ú. Kelč – Nové město (žádost Jaroslava
Jiříčka, Kelč 316 )
Rada zamítá žádosti p. Zdeňka Orla, Kelč 548 a p. Zdeňka Tomečka, Hromůvka 1893, Hranice
o pronájem částí obecních pozemků parc. č. 992/13 a 993/ 2 v k.ú. Kelč – Nové město.
Rada bere na vědomí pověření Základní školy Kelč organizací okresního a krajského kola ,,
Dějepisné olympiády „ ve školním roce 2005/2006 v prostorách ZŠ Kelč.
Rada schvaluje Základní škole v Kelči nákup dlouhodobého hmotného majetku, kancelářských
stolů do počítačové učebny, s použitím prostředků rezervního fondu.
Rada byla seznámena s náklady na sběr a svoz odpadů v Kelči a doporučuje zastupitelstvu
jednat o úpravě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady.
Rada pověřuje Městský úřad opravit koncept písemné smlouvy o nájmu hrobových míst na
místním hřbitově.
Rada byla seznámena se stížností občanů, týkající se provozu restaurace a sportovního centra
na sídlišti v Kelči a pověřuje starostu zajistit její projednání.
Rada souhlasí s prodejem vozidel Škoda Favorit, VSD 93 – 95 a hasičské automobilové
cisterny Š 706, VS 52 – 48. Cena bude stanovena na základě obdobných nabídek v
autobazarech.

Usnesení z 42.zasedání Rady města Kelče dne 17.10.2005
Usnesení z 42.zasedání Rady města Kelče dne 17. 10. 2005








Rada bere na vědomí návrh Jednoty SD Vsetín na odprodej budovy obchodu v Němeticích a
pověřuje starostu a místostarostu projednat návrh s Osadním výborem v Němeticích.
Rada se zabývala přípravou rozpočtu města Kelč na rok 2006.
Rada souhlasí s nabídkou firmy EMPEMONT, Kouty 034, Valašské Meziříčí, na bezdrátový
systém místního rozhlasu v Kelči a místních částech včetně termínu realizace a způsobu
úhrady a pověřuje starostu dalším jednáním.
Rada byla seznámena s návrhem a vydává volební řád Školské rady s účinností od 18.10.2005
Rada provedla kontrolu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Kelč za rok 2004 a rok 2005 (
období do 30.9.2005).
Rada souhlasí s financováním stravování důchodců, kteří odešli do důchodu před nabytím
právní subjektivity ZŠ. Této kategorii se v rámci sociálního programu nebude účtovat zisk.

Usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
19.10.2005
Usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 19.10. 2005


Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.




















Zastupitelstvo schvaluje odkoupení obchodu v Němeticích čp.81 včetně pozemku st.pl.122 v
k.ú. Němetice od Jednoty SD Vsetín za cenu 350 000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 30.09.2005.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku 2005 dle předložené zprávy a to v příjmové i
výdajové části na částku 37 631.000,-Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled města Kelč na období roků 2006-2009.
Zastupitelstvo schvaluje kontrolní řád Města Kelč , kterým se zavádí vnitřní kontrolní systém
dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
Zastupitelstvo schvaluje „Směrnice o poskytování cestovních náhrad a o používání
motorových vozidel pro služební účely“ pro členy Zastupitelstva města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č.1/2005 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Zastupitelstvo pověřuje MěÚ v Kelči zpracováním návrhu vyhlášky o místním poplatku za
„odpady“ v roce 2006 se stanovením výše poplatku na 380,-Kč na poplatníka a rozšířením
okruhu osob osvobozených od poplatku dle dohodnutého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě k pozemku parc.č. 242/8 v k.ú.
Kelč –Staré město (lokalita Záhumení) s manžely Milanem a Vladimírou Hýžovými , Kelč
čp.510 s podmínkami stanovenými v usnesení zastupitelstva č.84/10 a 92/11. Zastupitelstvo
současně ruší své usnesení č.112/13 z 22.02.2005.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku PK parc.č.241/64 o výměře 1128 m2 v k.ú. Kelč –
Nové město manželům Antonínu a Anně Plesníkovým , Kelč čp.492 za cenu 10,-Kč/ m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č.114/2,orná půda o výměře 1103 m2 v k.ú.
Babice u Kelče , manželům Stanislavu a Miluši Zimákovým , Kelč – Babice čp.31 za cenu 10,-Kč
/ m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 662 , ostatní plocha o výměře 3714 m2 v
k.ú.Zámrsky za cenu 10,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu č.504/6 v domě čp.504 včetně podílu na společných
částech domu a pozemku parc.č. st.355 v k.ú. Kelč – Nové město , panu Tomáši Doleželovi ,
Kelč čp.504 za cenu 193 200,-Kč.
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru prodeje bývalé školy v Němeticích čp.55 včetně
pozemku st.pl. 44/3 a pozemků parc.č. 56/3 , 56/5, 43 a st.41.

MěÚ informuje
Město Kelč spolu s osadním výborem Němetice nabízí k prodeji dům v
Němeticích čp. 55 – bývalá škola, včetně pozemků a ostatní plochy v kú.
Němetice.
Bližší informace – MěÚ Kelč

Svoz papíru - modré pytle – během listopadu bude svoz navíc
(mimo plánované termíny).
Datum bude zveřejněno rozhlasem .




Upozorňujeme občany, že svozová firma nebude vyvážet popelnice, ve které bude žhavý
nebo jen trochu vlažný popel !
V případě jednorázově zvýšeného množství odpadu můžete dát odpad do černého
igelitového pytle, který musí být opatřen kódem se začínajícím číslem 1. K vyzvednutí je na
městském úřadě, cena 30 Kč.

Historie
Fara kelecká roku 1429
František Snopek
Fara kelečská roku 1429
Časopis Matice slovenská 36
Rok 1912
Fara kelecká roku 1429
Podává František Snopek
K faře kelecké přísluší tyto vsi : nejprve městečko Kleč s předměstím se sedmi dvory. Dále
Těšice se dvěma dvory, Malhotice s dvorem (ale tu ves páni zemané odtrhuímk
Všechovicím). Ústí bez dvora, Skalice s dvorem, Kamenec s dvorem, Zámrsky s půl dvorem,
Nemětice s půl dvorem, Kladeruby se třemi dvory, Milotice bez dvoru, Komárovice s dvorem
fojtským, který pan biskup z roli svého dvoru a z téj fary luk vyzdvihl, místo kterýchž ten pan
biskup dal lúku faráři, kteráž jest mezi poli chorynským a kladorubským s strany vody k háji.
Také Choryně s dvorem z obú stran Bečvy, \chorynka menší anebo Lhota Jarcova bez dvoru,
Bránky s dvorem, Hořecsko bez dvora, a ta jest ves kostelní Pánkuov bez dvoru, byla ves
kostelní se všemi horami, která nyní přísluší k Podolí, Stanišov bez dvoru nedává desátku
nebo pán toho dvoru za desátek dal tam jednu lúku kostelu věčně k užívání faráři, tj.
potvrzeno biskupem a kapitolou jeho. Tyto nemají lesu ani hory jediné, což kupovali u
hajných farářových v horách u Hořecka. Kunovice s dvorem, Švamberk ves, nyní Lhota
Hradní, Bílá ves blíž městečka. Těm lidem v Bílej Lhotě kněz Ruprecht a kněz Ondřej faráři
svěřili jsou půl čtvrti rolí anebo lúky v háji kostelním a platili jsou třiceti šest grošů každý rok
bez roboty, totjiž osmnácte groší faráři a osmnácte groši oci lidí kostelních, a druhé polovice
šrvrt v tomž háji, kdež mlýn byl kostelní, přísluší k zahradě Jiříkově, pak tu štvrth v háji tak
páni jak i ti lide drží. Také Babice bez dvoru, Všechovice z šest lánův s dvorem, z lánův
desátek a z dvoru šest funtuov vosku k kostelu do Kelče.
Z těch se všech vsi sedláci dávají z každéj čtvrti roli padesáte snopů vovsa, a kde sú polie ve
všech a městečku, desátý snop všelikého osení, ze všech dvorův dvanáctý snop, kteříž kolivěk
přísluší k Kelči, z městečka oráči tak biskupští jako manští z každého lánu tři měřice obilí a
ovsa tolikéž. Kdež přijde každého roku z Kelče faráři padesáte šest měřic obojího semena
mláceného, tehdy faráři spravedlivě se zaplatí, a to jednom z rolí sedlákův kromě dvorů a
polí, a též když z Kelče všeckéj dadí sedmdesáté čtvero kuřat, a všickni sedláci v Kelči, kteříž
jmají krčmy a rolí, dávají spolu vazaturu i desátek a kuřata. To tak zřídili :kdož jmá troje nony
rolí vzdéli, v kterýchž jest deset jiter na šíř, tehdy dá puol štvrti pšenice a tolikéž ovsa, a ktož
má na jednom záhoně třiceti jiter, dá tolikéž. Též také v Pomkově, Hořecku, Stanišiově,
Jarcovéj, v Černej Vsi, v Poličné a jestliže zase budú postaveny vsi horní, všickni také ve
všech i v městečku hospodáři
dávají kuřata o svatým Petru a Pavlu, z každého lánu čtvero kuřat, z puol lánu dvé kuřat a z
jednéj čtvrti jedno kuře, a z zahrad, kteříž jmají krávy, dávají po jednom sýru. Ze všech krčem
z městečka i předměstí biskupští i manští i také kostelní lidé dávají faráři vazaturu. To sami
králové ustanovili od počátku křesťanstva, aby přední pivo dobré dáváno bylo, z přespolního
piva za jeden groš z každý bečky. I jestli že by bylo víno přivezeno, z jednéj bečky dává se
más kostelu, to kostelník opatruje. Desáteční peníze všickni dávají, než snad již od desiti let
nedali pro způsob lidu, my jmenujeme ty peníze desatinú anebo křižmové: ti kteříž role mají,
po jednom penízi, zahradníci a podruhy po dvú penězích, krčmáři po třech penězích, z
každého dvoru čtyry peníze. A ty vybírá farář s kostelníkem při času Narození Božího. A

jestli že by který sedlák byl na zahradě jmajíc rolí a krčmu, dá z rolí peniez a desátek, z
zahrady dva peníze, a z krčmy tři peníze a vazaturu. Ty peníze aneb desatina ku pokladu
kostela olomuckého náleží.
Má také farář z mýtha desátý peníz aneb všecko to, což se pod desátkem téhodni dostane. Ze
mlýnu také má farář desátú měřici všelijakého obilí i sladu, aneb to všecko, což by se dostalo
desátého téhodne, neb i ten mlýn farářovi jednú v roce mletí jmá. Jestn ustaven na břehu
farářově, a ten rybník, kdyby se nestrhl, jměl by farář desátú rybu při púsčení, nebo jest v
luzie farářově.
Také v kostelev veliké svátky farář jmá polovici, a kostelník má počet činiti před farářem
jednú v roce a jmá se psáti příjem i vydání. Koledu všickni povinni jsú dati faráři, a on k
každému do domu jíti jmá.
Farář s svými kněžími povinen jest dvakráth spověd slyšeti v Postě a o Velice noci,
posvěcovati nových pokrmů v kostele, aneb kdež mu by se líbilo.
Řezníci jmají bratrstvie a pochovávají se v kostele a platí faráři do roku deset čtvrtí msa
hovězího čerstvého a pět kamenuov loje o svatém Marině. Farář i oni vědí, jak se k sobě jmají
zachovati.
V kostele Matky Boží a svatéj Kateřiny na zámku páně, kdež nyní jest městečko, farář nikdy
není povinen mši slúžiti, leč času válečného aneb z své dobré vuole. Neb pan Petr biskup
slovutné paměti k vyzdvižení městečka toho daroval čtyryceti hřiven lidem tu v Kelči, na
památku toho dobrodiní rozkázal dáti čtyry hřivny farářovu kaplanu, každý rok aby četl mše v
neděli, a kteří ty peníze jmají, my dobře víme. Kdež toto protivenstvie pomine, najdeme ty
peníze na statcích jich, a nad to již řečený pan biskup ze dvú lánů rozdělil, aby kaplanu plath
byl dáván.
Pokračování příště. Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc listopad 2005
Neděle 6. listopadu v 18 hodin
BATMAN ZAČÍNÁ
Brus Wayne je svědkem toho, jak jsou jeho rodiče zastřeleni, a toto trauma ho provází po
cestách světem. V Asii se setká s mistrem bojových uměním který z něj vychová neúprosného
bojovníka – Batmana.
Americký dobrodružný film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 13. listopadu v 18 hodin
OSTROV
Michael „Satan“ Bay se pokouší vyklouznout ze škatulky megalomanského pyromana a Ewan
McGregor se Scarlet Johanssonovou prchají z ráje, aby objevili strašlivé tajemství jmen.
Americký akční film s titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 20. listopadu v 18 hodin
PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
Jone Fondová a Jenifer Lopezová soupeří jako tchýně a snoubenka o jednoho muže.
Americká komedie s titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 27. listopadu v 18 hodin

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Johnny Depp coby pan Wonka vymýšlí nejvtipnější cukrovinky na světě. Tim Burton se vrací
k vlastním kořenům příběhem o rodinných citech a jiných sladkostech.
Americký film v českém znění, vstupné 37 Kč.
Miroslav Pajdla, ved. Kina Kelč

Kultura
Čtvrtek 10. listopadu v 19 hodin
Kino Panorama v Rožnově pod Radhoštěm, vstupenka 140 Kč.
představení Monology vagíny – vtipné a neuctivé, soucitné a i moudré dílo, oceněné cenou
Obie, vyjadřuje ty nejhlubší ženské fantazie a obavy a zaručuje, že se po jeho shlédnutí nikdo
nebude dívat na ženské tělo ani na sex stejně jako předtím. V hlavních rolích : Dagmar
Bláhová, Anna Polívková a Míša Sajlerová. Autor: Eve Ensler. Režie : Irena Žantovská.
( tel. 571 665913 nebo TK Rožnov - tel. 571 651233 )

Středa 23. listopadu v 17 hodin
v Hasičském sále v Kelči
Posezení s důchodci
Program:





pásmo dětí z MŠ Kelč
hudební vystoupení žáků ZŠ
o zábavu se postarají Sestry Hrabovské
k tanci a poslechu zahraje paní Lasovská

Občerstvení je zajištěno.
( Po skončení akce je do vzdálenějších míst možný odvoz autem.)

Tipy na listopad :
Kulturní zařízení Valašské Meziříčí
Neděle 13. listopadu 17.00 a 19.00 hod.
PŘEHLÍDKA MÓDY, ÚČESŮ A KVĚTIN
Přehlídka s tříletou tradicí v Zubří, v letošním roce poprvé ve Valašském Meziříčí.
Pořádá Jana Jaroňová - květinářství LUCIDA a Helena Lašáková - svatební salón SANDRA.
Pátek 18. listopadu 19.00 hod.
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert první české folkové skupiny, založené v r. 1960, která hraje již více než 40 let pro
posluchače všech věkových kategorií doma i v zahraničí.

Předprodej vstupenek od 31. října, vstupné 220 a 200 Kč.
Čtvrtek 24. listopadu 20.00 hod.
TRŮN MILOSRDENSTVÍ - Divadlo UNGELT Praha
Vilma Cibulková a Miroslav Etzler v režii Viktora Polesného.
Doprovodný program 41. ročníku Moravského festivalu poezie.
Předprodej vstupenek od 3. listopadu v účtárně KZ. Vstupné 220, 200 a 180 Kč.
Rezervace vstupenek na tel.: 571 684 558, 571 684 111
e-mail: sulova@kzvalmez.cz.

V prosinci připravujeme :
Mikulášská pohádka - Hrátky s čertem – pod vedením Břetislava Vlčka
Mikulášská nadílka na náměstí
Vítání občánků v obřadní síni radnice
Živý betlém na náměstí
Silvestr na náměstí – TJ Kelč a Hasiči Kelč

Kopaná
KOPANÁ
Sobota 17.9.2005
Muži, Semetín - Kelč 1 : 4 / 0 : 2 /
Branky Tomáš Kocián 2 a Jarek Machač 2.
Neděle 18.9.2005
Mladší přípravka, Kelč – Valašské Meziříčí 4 : 3
Starší přípravka, Kelč – Valašské Meziříčí 4 : 2
Mladší žáci, Podlesí - Kelč 0 : 9
Starší žáci, Podlesí – Kelč 1 : 1
Dorost, Malenovice – Kelč 1 : 2
Muži, Branky - Kelč „B“ 1 : 2
Sobota 24.9.2005
Mladší žáci, Kelč – Slušovice 1 : 0
Starší žáci, Kelč – Slušovice 2 : 1
Dorost, Kelč – Mysločovice 5 : 1
Neděle 25.9.2005
Muži, Kelč „B“ - Poličná „B“ 1 : 1
Muži, Kelč – Choryně 2 : 4 / 0 : 1 / Opět jsme šli na derby. Derby mužstev z opačných
konců tabulky. Hosté z popředí a naši hráči z konce tabulky. Což jasně favorizovalo v tomto
utkání hotující tým. Na hřišti tomu tak nebylo. Hosté však mají na hrotu hráče Hadvičáka.
Ten se v prvním poločase postaral o první branku hostí. Nedokázal jej uhlídat Radim
Pastrnek. K tomu ještě špatně vyběhl brankář Petr Kubjat. Dílo bylo dokonáno. Od té chvíle
naši hráči hráli bojácně. Jejich míče směřovaly místo na útočníky na obránce. Ve druhém

poločase se karta obrátila. Vyrovnávací branku vstřelil Tomáš Srkala. Když pak s přehledem
proměnil pokutový kop Martin Pastrnek, zdálo se, že body zůstanou doma. Nezůstaly.
Hostující hráč Hadvičák byl proti. Svými třemi brankami otočil skóre.
Středa 28.9.2005
Mladší přípravka, Kelč - Vsetín 1 : 9
Starší přípravka, Kelč - Vsetín 1 : 4
Mladší žáci, Štítná n. Vláří - Kelč 2 : 1
Starší žáci, Štítná a Vláří - Kelč 1 : 1
Sobota 1.10. 2005
Dorost, Podlesí - Kelč 3 : 0
Neděle 2.10.2005
Mladší žáci, Kroměříž - Kelč 2 : 0
Starší žáci, Kroměříž - Kelč 1 : 3
Muži, Střelná - Kelč „B“ 0 : 2
Muži, Prostřední Bečva - Kelč 2 : 2 / 0 : 1 /O branky se podělili Petr Mízera a vlastní.
Sobota 8.10.2005
Mladší žáci, Kelč - Horní Bečva 2 : 3
Starší žáci, Kelč - Horní Bečva 2 : 0
Dorost, Kelč - Lůžkovice 0 : 2
Neděle 9.10.2005
Muži, Kelč „B“ - Dolní Bečva „B“ 1 : 1
Muži, Kelč - Dolní Bečva 0 : 0 Krásné, sluncem ozářené odpoledne. Prostě fotbalové počasí.
První poločas patřil hostujícím hráčům. Ovšem svoji převahu nedokázali zužitkovat. Naše
obrana pracovala bezchybně. Co přes ní prošlo, to pochytal Zdeněk Němec. Druhý poločas
patřil našim hráčům. I soupeřova obrana s brankářem pracovala bezchybně. Tak marně čekali
diváci na branku. Naši hráči se usadili na předposledním místě tabulky.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2005 – 2006
Výsledky 1. – 4. kola :
Kelč - Bílovec „C“ 8 : 2 1583 - 1392
Sedlnice - Kelč 2 : 8 1525 - 1587
Kelč - N.Jičín „B“ 10 : 0 1514 - 1300
Lipník „C“ - Kelč 10 : 0 1533 - 1398
Tabulka po 4. kole :
Nový Jičín 1628 32 : 8 8
Frenštát „B“ 1632 26 : 14 6
Kelč 1527 26 : 14 6

Bílovec „C“ 1559 21 : 9 6
Sedlnice „B“ 1566 25 : 15 4
Zubří 1634 22 : 18 4
Lipník „B“ 1544 20 : 10 4
Hranice „B“ 1636 14 : 16 2
Bílovec „C“ 1474 13 : 27 2
Sedlice „D“ 1464 12 : 28 2
Sedlnice „C“ 1455 12 : 28 2
Odry „B“ 1532 11 : 19 2
N.Jičín „B“ 1444 6 : 34 0
J. Gassmann

Mladí hasiči
Závěr hasičské sezóny ...
S menším zpožděním bychom Vás rádi informovali o závěrečných výsledcích v soutěžích
Mladých hasičů. V posledních závodech Středomoravského poháru jsme dosáhli těchto
výsledků :
Dřevohostice:
1.
2.
3.
4.

Míškovice 13,51
Brumov 13,59
Pravčice 14,21
Kelč 14,37
(ml.žáci obsadili 5.místo)

Soběchleby:
1. Brumov 12,40
2. Milovice I. 13,27
3. Milovice II. 14,04
5. Kelč B. 14,37
6. Kelč A 14,68

Hostišová :
1. Brumov 13,88
2. Kelč 14,40
3. Tečovice 14,53

Tečovice :
1. Pravčice 12,51
2. Kelč 13,56
3. Brumov 14,04

V Tečovicích také proběhlo celkové vyhlášení výsledku poháru, v němž jsme skončili na
skvělém čtvrtém místě se ztrátou 6 bodů na místo třetí (Vítonice), celkové vítězství si odvezli
suveréni tohoto poháru a zároveň mistři České republiky v žákovském požárním sportu z
Brumova. Druzí skončili žáci z Pravčic. Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit se v tak
vysoké konkurenci skvělých družstev na republikové úrovni.
Mimo závody poháru jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Míškovicích, kde jsme dosáhli
našeho osobního rekordu 12,93 a zvítězili!!!! Kromě toho již na konci září proběhl Závod
hasičské všestrannosti, jehož výsledky se počítají do další sezony, ale závěry nám dosud
nejsou známy. 8.října jsme byli pozváni na Závod mistrů do Pravčic, kde bylo pouze 10
nejlepších družstev a obsadili jsme nakonec 4.místo.
Hasičskou sezonu pro tento rok jsme s dětmi ukončili 21.října posezením v hasičském domě a
malým občerstvením.
Jelikož celá tato úspěšná sezona by nebyla možná bez sponzorů, děkujeme jim touto cestou za
velkou podporu. Zároveň chceme poděkovat všem žákům-hasičům,kteří kvůli věku museli
ukončit závodění, za výbornou reprezentaci a dále pak vedoucím členům SDH Kelč za
obětavost.
Teď nás čeká zimní příprava, která se bude odehrávat v tělocvičně. Na další sezónu se moc
těšíme a doufáme, že se nám povede přinejmenším tak dobře jako v roce letošním.
Za vedení Mladých hasičů
Mgr. Dagmar Syryčanská

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).






Kroužky zájmové činnosti
Od začátku října se již naplno rozjely zájmové kroužky určené všem žákům. O kroužcích, které
pracují v rámci školního klubu, jsme vás již informovali, těmi dalšími jsou kroužky
francouzského a anglického jazyka, kroužek hry na flétnu, ze sportovních pak kroužek
basketbalu a aerobiku.
Děti mohou také navštěvovat hodiny výuky na hudební nástroj, a to v Hudební škole Mgr.
Libuše Vlčkové.
Péče o žáky
Pro žáky 1. stupně, u nichž byla v minulosti, popř. v nedávné době diagnostikována tzv.
specifická porucha učení, jsme od 1.10. opět zavedli hodiny tzv. ambulantní nápravy dyslexie,
v nichž vyučující Mgr. Anna Schillingová a Mgr. Jiřina Stojanová pracují s těmito žáky jinými
metodami než v klasických hodinách a snaží se jim tak pomoci překonat částečný handicap,
který tito žáci kvůli své poruše učení mají.
Podobně se o žáky s poruchami řeči stará Mgr. Zdeňka Havranová, logopedická asistentka.
Komplexní evaluační analýza
Od počátku tohoto školního roku začali pedagogičtí pracovníci školy připravovat na základě
Rámcového vzdělávacího programu vydaného a schváleného MSMT vlastní tzv. školní
vzdělávací program (dále jen ŠVP). Začíná dvouleté období příprav tohoto vzdělávacího
programu a počínaje školním rokem 2007/2008 se podle tohoto programu začne učit v 1. a 6.
ročníku. Pak budou následovat ročníky další, až bude pokryt celý 1. i 2. stupeň. Abychom
mohli kvalitně zpracovat vzdělávací program, musíme vycházet z objektivně posouzeného
současného stavu znalostí a míry zvládnutí dílčích dovedností klíčových kompetencí našich











žáků. Proto jsme přijali nabídku firmy Scio, která se již deset let zabývá testováním a
soustavným sledováním žáků během jejich studia, a zadali jí úkol sledovat po této stránce i
naše žáky od 5. do 9. třídy. Na tuto činnost pak navazuje podrobná analýza pokroků na úrovni
jednotlivého žáka, třídy i celé školy. Projekt nám poslouží také jako podklad pro autoevaluaci
školy.
Mapa školy
Dalším východiskem pro úspěšnou tvorbu ŠVP je zmapování postojů, požadavků a očekávání
školy, rodičů a dětí jako krok k zefektivnění řízení a každodenního fungování školy.
Připravujeme proto dotazníkové šetření mezi žáky, učiteli a rodiči se zaměřením na vzájemné
vztahy, postoje a přání, názory na vzdělávání, výuku, klima a prostředí školy a také na
představy o dalším zaměření školy. Po sběru dat a následném vyhodnocení bude zpracována
komplexní hodnotící zpráva, která bude obsahovat podrobnou analýzu a srovnání jako
východisko pro zprávu o činnosti školy.
Výuka na dopravním hřišti
Ve dvou termínech (3. a 10.10.)se naši páťáci a čtvrťáci zapojili do výuky na dopravním hřišti
ve Valašském Meziříčí. Ve dvouhodinovém bloku se žáci seznámili se základními informacemi
o silniční dopravě, jejímiž účastníky mohou být i oni. Výuka je dělená na teorii i praktickou
část.
K dopravní výchově našich žáků zajisté přispěje i plánovaná akce školního klubu, a to jízda
zručnosti.
Beseda pro žáky 9. tříd
13.10. navštívil naši školu ředitel SOU Rožnov pod Radhoštěm, aby žáky 9. tříd informoval o
možnostech studijních a učebních oborů v tomto zařízení. Novinkou od letošního školního
roku je např. obor kadeřnice, ale vybírat z čeho mají především chlapci.
Na listopad chystá vsetínský Úřad práce ve spolupráci s dalšími institucemi již tradiční Veletrh
vzdělávání, na němž se prezentují školy a školská zařízení našeho regionu a žáci tam mohou
získat cenné informace o studijních možnostech.
Kulturní vystoupení
14. října vystoupila v tělocvičně školy s představením Renesanční vojenství skupina
historického šermu z Pernštejna. U nás ve škole to bylo již jejich druhé představení, loni se
předvedli s programem Husitské vojenství. Už tenkrát se dětem vystoupení líbilo, proto jsme
je pozvali znovu. Vše se odehrávalo v dobových kulisách a kostýmech a žáci tak získali velmi
názornou představu o této historické epoše a životě v ní.
Kulturní vystoupení z jiné stránky:
V pátek 14.10. se někteří naši žáci a žákyně 1. i 2. stupně zapojili svým programem do
Paraakademie stacionáře Anděl a přispěli tak k hezkému a pestrému průběhu této akce.
Vedení školy děkuje vystupujícím i jejich pedagogům za reprezentaci školy a za
vynaloženou práci při přípravě.
Výuka ZAV - Píšu všemi deseti
Předmět Základy administrativy se v naší škole učí již několik let jako volitelný předmět. Jeho
náplní je seznámení s počítačovou klávesnicí jako s klávesnicí psacího stroje a pak její použití
a psaní na ní tzv. „všemi deseti“ (prsty). Jedná se o předmět, v němž žáci (letos šesťáci a
osmáci) získávají velmi cennou praktickou a životní dovednost. Program obsahuje 1200
cvičení řazených podle metodiky psaní a zároveň program hodnotí výkon žáků tak, že je buď
na základě dobrého výkonu pustí dále nebo naopak je vrátí na nižší úroveň, pokud píší s
chybami.
Na internetových stránkách www.zav.cz/soutěže si každý žák může ověřit úroveň svého
výkonu a porovnat své psaní v celorepublikovém měřítku. U nás ve škole sledujeme výkony
všech žáků zapojených do tohoto programu a každý týden vyvěšuje Mgr. Petr Zátopek,
vyučující tohoto předmětu, aktuální stavy. Žáci mají rychlou zpětnou vazbu na své výkony.



Připravujeme:
o Zájezd žáků 6. a 7. tříd na Plavecký stadion do Rožnova
o Účast starších chlapců v turnaji v halové kopané

Mgr. Pavla Čučková, zástupce ředitele ZŠ Kelč

Různé
Klub maminek Vás zve ...
Klub maminek
Zveme všechny maminky s dětmi i bez dětí, na mateřské dovolené, zaměstnané i
nezaměstnané na setkání klubu maminek.
Scházíme se 2x za měsíc, vždy druhé a čtvrté úterý v měsíci, v Hasičském domě v Kelči.
Setkání jsou od 8,30 do 10,30 hodin.
Náplní je program pro děti – výtvarné činnosti, pohybové hry apod.,
ale i pro maminky – přednášky a besedy na témata nám blízká.
Vezměte si s sebou přezůvky pro sebe i pro děti.
Těší se na Vás – Klub maminek

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Anna Vykopalová Kelč
65 let
Anežka Hrbáčková Babice
Josef Pajdla Němetice
Josef Šatran Kelč
75 let
Ludmila Orlová Kelč
80 let
Vlasta Orlová Kelč
82 let
Miroslav Jiříček Kelč
85 let
Marie Mašlaňová Kelč
Jan Jiříček Kelč
Marie Strnadlová Babice

Vojtěška Vykopalová Kelč
86 let
František Jiříček Kelč
90 let
Emilie Jurková Kelč
Narození
Ondřej Pitrun – Kelč
Kateřina Hlavicová - Kelč
Sňatky
Otmar Mořkovský * Jitka Gajová
Karel Dohnal * Jana Ševčíková
Jan Váhala * Jana Vašíčková
Bedřich Maceček * Pavlína Spurná
David Šimek * Adriana Kmeťová
Úmrtí
Jiří Slimáček 54 let Kelč
Jan Indrák 85 let Němetice
Antonín Minář 64 let Kelč
Antonín Pajdla 85 let Podlesí

