ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

10/2005

Úvod
Podzimní ohníčky
Podzim na Chodsku býval ve znamení: „Vohníčky ha pečený jabka v kožiše“ (Ohníčky a
pečené brambory ve slupce). Na podzim, kdy se sklízely brambory, dělaly se na polích
ohníčky. Naneslo se suché chrastí, sláma ze strnišť a suchá bramborová nať. Všechno se to
zapálilo a to bylo všude kouře! Při zapalování ohně platilo pravidlo, že všichni museli být
úplně zticha, prý aby oheň snadněji chytil. Aby ohníček lépe hořel, zpívalo se:
„Hoř ohníčku, hoř,
přijde na tě tchoř.
Nebudeš-li hořeti,
hodíme tě do řeky,
přijde na tě černá vrána,
budeš hořet až do rána.
nebo
Hoř, ohníčku, hoř,
Pánbůh Ti dá groš,
svatý Petr dva krejcárky,
budeš míti dost!
Nebudeš-li hořeti, povíme to kuřeti,
kuře Ti dá kamenem,
budeš hořet plamenem!
(z Moravy)
Okolo ohníčku se pak skákalo nebo se všichni vzali za ruce a tancovali okolo ohně, někdy ho
zas přeskakovali. Potom se přinesly z pole brambory, daly do horkého popela a upekly se.
Slunéčko zachází za hory,
pasáci pečou brambory,
slunéčko zachází za kostel,
pasáci lezou na postel.
(z Táborska)
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"

Usnesení z 40.zasedání Rady města Kelče dne 5.9.2005
Usnesení z 40.zasedání Rady města Kelče dne 05.09. 2005




Rada bere na vědomí záznam o provedeném dozoru pracovníky Krajského úřadu Zlínského
kraje ,nad výkonem samostatné a přenesené působnosti města Kelč a pověřuje městský úřad
řešením doporučení týkajících se obecně závazných vyhlášek.
Rada bere na vědomí oznámení J.Marečkové a V.Gerly Valašské Meziříčí o odstoupení od
smlouvy na zakoupení stavebního pozemku parc.č. 242/8 v k.ú. Kelč – Staré město a
doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy s dalším zájemcem.



















Rada bere na vědomí žádosti p. Orla, Kelč čp.548 a p.Tomečka, Hranice 1893 o pronájem
pozemků na zahrádky a rozhodnutí odkládá na příští zasedání rady.
Rada bere na vědomí rozpočtový výhled města Kelč na období r. 2006-2009 a tento
doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí žádost p.Bohuslava Pavlíka, Kelč čp.122 o náhradu škody na rodinném
domě způsobené splaškovými vodami z kanalizace dne 03.08.2005 a předává ji k vyjádření
provozovateli kanalizace VaK a.s. Vsetín.
Rada bere na vědomí požadavek občanů Němetic zast.p. Danielou Rolincovou o opravu
místní komunikace tzv. „Uličky“ a pověřuje městský úřad uplatnit tento požadavek při
přípravě rozpočtu města na rok 2006.
Rada schvaluje volbu p.Leopolda Vlčka, Kelč čp.505 do funkce velitele Sboru dobrovolných
hasičů Kelč.
Rada bere na vědomí návrh firmy LAP – služby DDD, Napajedla na provedení deratizace
města včetně místních částí a pověřuje starostu dalším jednáním.
Rada bere na vědomí požadavky Osadního výboru Lhota na provedení oprav na místních
komunikacích a zařízeních města ve Lhotě a pověřuje městský úřad jejich řešením.
Rada byla seznámena s cenovou nabídkou firmy EMPEMONT Valašské Meziříčí na bezdrátové
provedení místního rozhlasu v Kelči včetně místních částí a pověřuje starostu dalším
jednáním.
Rada bere na vědomí uzavřenou smlouvou z 11.08.2005 o bezúplatném převodu majetku od
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na město Kelč pro potřeby jednotek SDH.
Rada schvaluje pronájem bytu č. 205 v penzionu pro důchodce, Kelč čp. 290, paní Iloně
Barošové , Krátká 711, Valašské Meziříčí na dobu 1 roku.
Rada schvaluje udělení výjimky z počtu žáků ve třídách Základní školy Kelč ve školním roce
2005 – 2006 na počet 34 žáků v každé třídě.
Rada bere na vědomí návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 617 a 695 v k.ú.
Němetice firmě Sportovní rybníky s.r.o., Družstevní 442, Hranice a pověřuje starostu jejich
podpisem.
Rada schvaluje finanční příspěvek na asistenta v ZŠ Kelč pro Jitku Hrozovou žákyni V.A. na
tělesnou výchovu.

MěÚ informuje
V pátek 7. října 2005 od 8 hodin
se bude provádět v Kelči i v místních částech
čištění a kontrola komínů.
Zájemci o kominické služby se mohou přihlásit na Městském úřadě v Kelči.

Úřad práce ve Vsetíně oznamuje:
Úřední dny na pracovišti státní sociální podpory Kelč.
říjen středa 5. 10. 8 – 16 hodin
středa 12.10. 8 - 16 hodin
středa 19.10. 8 – 16 hodin
středa 26.10. 8 – 16 hodin

listopad středa 9.11. 8 – 16 hodin
středa 23.11. 8 – 16 hodin
prosinec středa 7.12. 8 – 16 hodin
středa 21.12. 8 – 16 hodin

Historie
Fara kelečská roku 1429
František Snopek
Fara kelečská roku 1429
Časopis Matice slovenská 36
Rok 1912
Fara kelecká roku 1429
Podává F r a n t i š e k S n o p e k
Ve službě kostelnické se střídali lidé : biskup Petr nařídil, by člověk zemanský nebo manský
kostelníkem do roku, člověk kostelní do dvou let, předměstský pak do tří let. Rovněž tak mělo
býti s pastýřem.
Dokončivše jednání komisaři sestavili listinu a „přidávili“ pečeti. Ještě třeba všimnouti si data
: v neděli den svatých Filipa a Jakoba apoštolů léta Páně čtyřstého dvacátého čtvrtého.
Slavnost svatých apoštolů Filipa a Jakuba připadla na neděli roku 1356 a 1519, roku 1373 a
1435, roku 1384 a 1463, roku 1401, 1412 a 1485 a konečně roku 1407, 1418 a 1429, nikoli
však roku 1424. Rok tedy v překladě naší listiny nebyl udán správně, není správně vepsán ano
do katalogu listin panství keleckého. Mám za to, že překladatel místo MCCCCXXIX nebo
MCDXXIX v originále špatně četl MCCCCXXIV nebo MCDXXIV a že tedy listinu vlastně
připsati dlužno roku 1429. Anebo platí rok 1424, a pak by bylo třeba opraviti datum omylem
opisovačovým změněné takto : v pondělí po svatých Filipu a Jakubu apoštolích. Však na
takový omyl vůbec sotva lze mysliti.
Kopiář Q, v němž se nám zachovala naše listina, psán jest podle písma za první ještě polovice
šestnáctého století, ostatních šest dokumentů pochází vesměs od biskupa Stanislava Turiho, a
to jeden z roku 1539, pět z roku 1540. Nesprávný celkem překlad naší listiny kelecké pořízen
málo dříve.
My Pavel z Prahy, pražského a olomouckého kostela kanovník vikář v duchovních věcech a
dvoru biskupství olomouckého oficial, známo činíme tímto listem všem, jichž tento list náš
dojde, že když pán milosrdenství Bůh Otec , ačkoli prve mnohými ranami za hříchy naše a již
nyní i ukrutným mečem nás trestal, jež potřené uzdravuje a on i zbúřené ukrocuje, vzhlédnouc
na ukrutné divadla a pláče hodnú obtížnost, neb ne tak velmi bojování pro zboží zarmucuje
nás jako nezbedné protivenství, kteréž se děje víře křesťanské, neb od léta tisícího čtyřstého
patnáctého ty střely, které tajně škodily, již nyní zjevně rány činily a skrze nepravého člověka
Jana Husa nemálo, ale mnoho v Čechách i v Moravě křesťanského lidu padlo, velmi pravá
Spasitela našeho řeč, aby vidoucí neviděli a slyšící nerozuměli (Jan 12,40), na srdcích jich
položena jest opona, aby všetečnost zmordovala ty, kteréž víry světlo uzdravilo.
Ó jak temná jest slepota nevěřiti, že by v drobku chleba neměl býti Bůh a v přijímání
nejsvětějšího chleba bez krve nedržeti o spasení. Ó jaké jest to slepoty břímě! Co z toho
přišlo? To že knížetství jest oblúpeno, že dědictví boží jest rozptýleno. Což více bude
lítostivějšího aneb plátče hodnějšího nežli viděti na kříži nahé tělo Kristovo aneb viděti

oblúpenie oltáře?
Ajhle přichází proroctví, hle nyní naplňuje se prorokův proroctví : neb sedm kostelů chopí se
muže jednoho a budů se svatém svárem súditi, kterého by kostela pastýřem býti měl ! Ach my
jsme, na něžto skonání světa přichází, neb co jest dne nynějšího? Muži výborní, pastýři hojní,
doktoři aneboli učitelé slatce aneboli libomluvní okolo anebo víc počtu nežli čtyři sta a
sedmdesát, poslání po všem světě, která opovrhne duchovenství farní i jiná také a volení osob,
očekávají svatého odpočinutí, následujíc toho, kterýž řekl : Ale Syn člověka nemá, kde by
hlavu svou sklonil (Mat. 8,20,Luk. 9,58).
Ale abychom se psoty naší vypisováním nějakým způsobem nezaneprazdňovali, úmysl svůj
oznámiti chceme. Ale Kelč někdy lidná prve skrze markrabí šacovaná a vypálená, nyní pak
skrze kacíře nepřestala jest dobejvána býti, a kdež bylo hnízdo kněžského stavu kostela
našeho olomouckého, zůstalo již to. Kdož byl knězem, hůře se jemu děje nežli zlému člověku.
Jednoho vždycky z prostředku našeho tam v Kelči místo prelata míti obyčej jsme měli a
jinými mnohými kněžími ozdobovali, ale nyní jednoho špatného comendora míti tam
nemůžeme, nebo povolením naším ctihodné paměti Ondřej kanovník věrnému Prokopovi z
Vídně vzdal tu faru řádně. Ten Prokop již víc než od sedmi let tajné svátostmi křesťanům
posluhuje, a již ta slavná fara se kazí, a dědictví Kristovo v nic se obrací.
Kdež větší nad takovú skazí žalostivú a srdečnú lítost máme, když již Jindřich, kacíř z Čech, v
Švamberk se uvázal a lidi rozptýlil a také lidi kostelní svéj nezbednéj zlosti podmanil, roli,
lúky, lesy odcizil. Tehdy napřed řečený Prokop bojíce se něčeho horšího žalostivým pláčem
námi hnul, a tak kapitula olomoucká, aby všeckéj téj fary vohlédány byly meze aškody,
vyslala čtyry kanovníky starší, mezi kterýmiž jsme my byli první, Pavel z Kroměříže druhý,
Vavřinec z Hranic třetí, mistr Ješek z Dubčan čtvrtý. Pak my všichni čtyři do Kelče jsme
přijeli a na příčinu zkázy téj fary jsme se ptali, a shromáždic mnoho lidu, kterýž k faře
příslušel, z těch ze všech padesáti mužů starších poctivých a některé zemany a opatrné ze vsi
a některé měšťany vyvolili jsme přísežné a některé jsme k tomu připravili, aby pod přísahů
pravdu pověděli (zaslibujíc jim skrze to v Pánu Bohu věčné spasení), které věci a co
příslušelo k faře desátků, lidí a rolí. Pak ti lidé ne lstí anebo dary jsouce povedeni, ale s
dobrým rozmyslem a z úmysla pod přísahů majíc také lítost nad takovou zkázou chvály boží a
svátostem rouhání spolu s námi velice zaplakali a pod svou dobrou a čistou víru vyznali se
takto.
Pokračování příště. Milada Davidová

Kultura
Občanské sdružení Anděl Kelč pořádá
v pátek 14. října 2005 od 16 hodin v Kulturním domě v Kelči
3. ročník ParaAkademie –
přehlídka souborů základních a mateřských škol, odborných učilišť, dětských domovů, ústavů
sociální péče a denních stacionářů pro zdravotně postiženou mládež.
K tanci a poslechu hraje živá hudba, jsou připraveny hry a soutěže, je zajištěno bohaté
občerstvení i zajímavá tombola.
Vstupné dobrovolné.

Středa 26. 10. 2005 v 18 hodin

Lampiónový průvod

od Loany na náměstí, kde vystoupí se svým programem děti z Mateřské školy Kelč.
Průvod bude zakončen slavnostním ohňostrojem.
Sraz účastníků průvodu je v 17,45 hodin před Loanou.

Program Kina Kelč na měsíc říjen 2005
Neděle 2. října v 18 hodin
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
Království jeruzalémské, ustanovené po dobytí Jeruzaléma křižáky v roce 1099, se ocitá v
ohrožení, neboť vedle vnitřních sporů o moc hrozí i invaze muslimů. Ridley Scott nás ve
svém novém historickém velkofilmu zavádí do krutě barvitého 12. století.
Americký film s titulky, vstupné 41 Kč.
Neděle 9. října v 18 hodin
KRUH II
Pokračování úspěšného hororu : investigativní novinářce a jejímu synovi Aidanovi nedá
smrtící kazeta pokoj ani v tichém městečku v Oregonu.
Americký horor s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 16. října v 18 hodin
SAHARA
Hrdina románu Clivea Cusslera, neprůstřelný a nepotopitelný Dirk Pitt se v podání Matthewa
Mc Conaugheye pouští do největšího dobrodružství svého života.
Americký dobrodružný film s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 23. října v 18 hodin
STAR WARS : EPIZODA III – POMSTA SITHŮ
Po téměř třiceti letech se uzavírá největší vesmírná sága jakou filmové plátno zná a nám se
konečně dostane vysvětlení všech otázek – především však té, jak naděje galaxie, Anakin
Skywalker, přešel na temnou stranu síly……
Americký velkofilm s českými titulky, vstupné 43 Kč.
Neděle 30. října v 18 hodin
VÁLKA SVĚTŮ
Znovu se sešli v hvězdné adaptaci legendárního sci-fi románu H.G.Welse. Kdo ? Přece režisér
Steven Spilberk a herec Tom Cruise.
Americký sci-fi velkofilm s českými titulky, vstupné 41 Kč.
Na měsíc listopad připravujeme :
Batman začíná, Ostrov, Karlík a továrna na čokoládu
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
I když se to nezdá, již je to tady. Skončily fotbalové prázdniny. Ano, začala mistrovská utkání
ročníku 2005-2006.K jakým změnám došlo v mužstvu mužů? Na hostování do Ústí odešli

Michal Škařupa a David Pitrun. Naopak přišli z SK Hranice Martin Ohnútek, Petr Mizera,
Karel Hodis a Martin Sárkézy. Z TJ Všechovice Kubjat Petr.
Neděle 14.8.2005
Muži, Val. Bystřice „B“ – Kelč „B“ 2 : 0
Dorost, Bylnice – Kelč 0 : 1
Muži, Lidečko – Kelč 2 : 1 / 1 : 1 / Vstup do nového ročníku se našim hráčům nevydařil.
Branku střelil Martin Hegar.
Sobota 20.8.2005
Muži, Ústí – Kelč „B“ 2 : 4
Neděle 21.8.2005
Mladší žáci, Val. Klobouky – Kelč 3 : 2
Starší žáci, Val. Klobouky – Kelč 4 : 1
Dorost, Štítná n.Vl. – Kelč 3 : 1
Muži, FC Zubří – Kelč 3 : 0 / 3 : 0 / Hráče při vstupu na hřiště uvítal pořádný liják. Ten jako
by prospěl domácím hráčům. Tlačili se před naši bránu. Ani naši hráči se nedali. Co to bylo
platné, když neproměnili šance. Domácím stačilo patnáct minut a vedli 3 : 0. Ve druhém
poločase byli naši hráči lepším mužstvem. Vytvářeli si jednu šanci za druhou. Co však
neproměnili, nad tím kroutili hlavami i domácí diváci. Nastřelili břevno a tyč. Když v
mužstvu není hráč, který by zakončil šance, těžko se vyhrává.
Sobota 27.8.2005
Mladší žáci, Kelč – Vel. Karlovice, Karolinka 2 : 1
Starší žáci, Kelč – Vel. Karlovice, Karolinka 2 : 0
Dorost, Kelč – Hulín 1 : 1
Neděle 28.8.2005
Muži, Kelč „B“ – Lhotka n. Bečvou 2 : 2
Muži, Kelč – Vel. Karlovice, Karolinka 0 : 1 / 0 : 0 / Na našem hřišti jsme přivítali nováčka
soutěže. Lepší mužstvo prohrálo, jen v prvním poločase měli naši hráči čtyři vyložené šance.
Neproměnili ani jednu. Soupeř se většinou jen bránil. Ve druhém poločase byl obraz hry
stejný. Zahazování šancí pokračovalo. A tak přišlo to otřepané „ nedáš, dostaneš“.
Těsně před koncem utkání dali hosté branku.
Neděle 4.9.2005
Mladší žáci, Zlín Paseky „B“ - Kelč 3 : 2
Starší žáci, Zlín Paseky „B“ - Kelč 3 : 2
Dorost, Rajnochovice – Kelč 0 : 1
Muži, Val. Senice – Kelč „B“ 2 : 3
Muži, Loučka – Kelč 3 : 2 / 2 : 1 / Derby !! Obě mužstva byla na dně tabulky bez bodu.
Utkání začalo ve svižném tempu. Naši hráči si opět vytvořili brankové příležitosti. Ovšem v
jejich řadách se zatím nenašel hráč, který by je zakončil. A tak přišel trest, ale našim hráčům
se podařilo vyrovnat. Z penalty tu kopal Jarek Machač a nemýlil se. Ovšem do konce
poločasu šli opět do vedení domácí. Ve druhém poločase vyrovnal znovu Jarek Machač.
Domácí kontrolovali výsledek a ten se již do konce utkání nezměnil. Pozornost si zaslouží
rozhodčí. Odpískal tři pokutové kopy. Dva proti nám a jeden proti domácím.
Sobota 10.9.2005

Mladší žáci, Kelč – Hulín 2 : 6
Starší žáci, Kelč – Hulín 5 : 0
Dorost, Kelč – Mladcová 2 : 0
Neděle 11.9.2005
Muži, Kelč „B“ – Prlov 1 : 0
Muži, Kelč – Hovězí 3 : 0 / 2 : 0 / Po čtyřzápasovém půstu konečně vítězství. Naši hráči se
odpoutali od dna tabulky. Snaživý výkon našich hráčů! Soupeř nám svým výkonem dovolil
vše. V prvním poločase to byla hra na jednu bránu hostí. Naši hráči se nemohli brankově opět
prosadit. Až tuto smůlu překonal Martin Sarkézy. Hned nato zvýšil naše vedení Martin
Pastrnek. I ve druhém poločase se hostující hráči často nedostávali před naši bránu. Naopak to
byl Tomáš Kocián, který hlavou dovršil naše vítězství.
Miroslav Červek
Rozpis mistrovských utkání podzim 2005

Družstvo Den Datum Začátek Odjezd Utkání
Muži Ne 2.10. 15,30 13,00 Sokol Pr. Bečva – Kelč
Muži B Ne 2.10. 15,30 Sokol Střelná – Kelč „B“
Dorost So 1.10. 15,30 13,00 TJ Sokol Podlesí – Kelč
Žáci Ne 2.10. 10,00 ml.11,45st. 08,00 SK Kroměříž – Kelč
Přípravka FC Tescoma Zlín – B Kelč
Muži Ne 9.10. 15,30 Kelč – FC Dolní Bečva
Muži B Ne 9.10. 10,00 Kelč“B“ – FC Dolní Bečva „B“
Dorost So 8.10. 15,30 Kelč – FK Lúžkovice
Žáci So 8.10. 11,30 st11,45ml. Kelč – TJ Sokol H.Bečva
Přípravka Ne 9.10. 13,00 Kelč – TJ Juřinka
Muži So 15.10. 15,00 12,30 TJ Horní Lideč – Kelč
Muži B Ne 16.10. 15,00 TJ Police – Kelč
Dorost Ne 16.10. 12,00 9,30 TJ Val. Klobouky - Kelč
Žáci So 15.10. 13,00 ml.14,30st. 11,30 TJ Zašová – Kelč
Přípravka Ne 16.10. 10,00 8,45 TJ. Val. Meziříčí – Kelč
Muži Ne 23.10. 14,30 Kelč – TJ Nedašova
Muži B Ne 23.10. 10,00 Kelč – Jiskra Krhová
Dorost So 22.10. 14,30 Kelč – SK Vlachovice
Žáci So 22.10. 10,00 st.12,15ml. Kelč – SK Újezd
Přípravka Pá 28.10. 10,00 FC Vsetín - Kelč
Muži Ne 30.10. 13,30 TJ Zašová – Kelč
Muži „B“ Ne 30.10. 13,30 Tatran Janová – Kelč „B“
Dorost Ne 30.10. 10,00 TJ Zašová - Kelč

Sport
SPORT PRO VŠECHNY -AEROBIK !

Také vás letošní léto trochu zklamalo ? Už vám chybí pravidelný pohyb ?
A máte pocit, že s tím musíte něco udělat ? Pokud ano, přijďte !
Máme pro vás totiž skvělou zprávu. Po tříměsíčním letním zahálení opět začínáme !
Pondělí 18,30 – 19,30 hodin
a = cvičení pro všechny ( strečink,cvičení pilates, prvky jogy, posilování všech partií)
Čtvrtek 18,30 – 19,30 hodin
Čtvrtek 19,30 – 20,30 hodin = „aerobik“
Cvičit začínáme v pondělí 3. října 2005 ve velké tělocvičně ZŠ Kelč.
Cena cvičení zůstává 10 Kč za hodinu, permanentka 12 hodin za 100 Kč.
Další zvýhodnění pro pravidelné cvičenky se dozvíte na místě.
Těší se na vás cvičitelka Ladislava Bijová.

!!! Hledáme zájemce o country tance !!!
Děti, mládež i dospělí, kterým sedí tento styl, mají nyní možnost se dozvědět více o tom, co se
tančí, jak se tančí, v čem se tančí a pro koho se tančí ! Kdo máte rádi country hudbu, taneční
pohyb a máte odvahu vystoupit i před obecenstvem, hlaste se !
Informace : tel. 571 665910, 571 665913, nebo u pí Hegarové Jitky, Kelč čp. 142.

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).


Zahájení školního roku 2005/2006
Ve čtvrtek 1.9.2005 byl zahájen nový školní rok 2005/2006. Do 14 tříd nastoupili celkem 303
žáci (141 žák na 1. stupni v šesti třídách a 162 žáci na 2. stupni v osmi třídách).
Třída Počet žáků Chlapci/dívky Třídní učitel
1. 27 15/12 Mgr. Jiřina Stojanová
2. 24 9/15 Mgr. Marie Matysková
3. 31 16/15 Mgr. Zdeňka Havranová
4. 26 15/11 Mgr. Jana Blahová
5.A 17 7/10 Mgr. Rostislav Nepustil
5.B 16 5/11 Mgr. Pavel Faltýnek
6.A 17 11/6 Mgr. Kateřina Fabíková
6.B 19 10/9 Mgr. Petr Zátopek
7.A 18 7/11 Mgr. Dagmar Syryčanská
7.B 19 14/12 Mgr. Renata Ryšková
8.A 24 12/12 Mgr. Alena Poláchová

8.B 22 12/11 Ing. Michaela Davidová
9.A 22 12/10 Mgr. Marcela Plesníková
9.B 21 12/9 Mgr. Květoslava Václavíková











Bez třídnictví letos zůstali Mgr. Anna Schillingová, Mgr. Eva Hartmannová, Mgr. Iveta
Stržínková a Vladimír Havran – všichni vyučují na 2. stupni.
Organizace školního roku 2005/2006
o Období školního vyučování ve školním roce 2005/2006 začne ve všech základních
školách ve čtvrtek 1. září 2005. V prvním pololetí bude vyučování ukončeno v úterý
31. ledna 2006. Ve 2. pololetí bude školní vyučování ukončeno v pátek 30.června
2006.
o Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.10. a čtvrtek 27.10.2005.
o Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2005 ( tj. pátek) a skončí v pondělí 2.
ledna 2006. Vyučování v novém kalendářním roce začne v úterý 3. ledna 2006.
o Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2006.
o Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v termínu 20.2. - 26.2.2006, který
platí pro celý Zlínský kraj.
o Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13.dubna a pátek 14. dubna 2006.
o Přijímací zkoušky na střední školy: 24.4.2006 (pro 1. kolo se opět předkládá jen jedna
přihláška)
o Hlavní prázdniny budou zahájeny v sobotu 1. července a skončí v pátek 1. září 2006.
o Školní rok 2006/2007 bude zahájen v pondělí 4. září 2006.
Časový rozvrh vyučování
S platností nového školského zákona č.561/2005 Sb. Byly od 1.2.2005 přestávky upraveny na
desetiminutové s výjimkou tzv. velké přestávky, která trvá 15 minut.
Prodej učebních pomůcek
V prvních dnech školního roku měli žáci možnost zakoupit si přímo ve škole sešity do
vyučování a v některých případech si mohou nakupovat v průběhu školního roku u svých
vyučujících i výkresy a barevné papíry, které potřebují ve výtvarné výchově nebo pracovním
vyučování.
Možnosti zakoupit si sešity využili všichni žáci školy.
Vzdělávací program školy
Vzdělávacím programem školy zůstává stále Základní škola, č.j. 16 847/96-2.
V rámci tohoto programu nabízíme našim žákům následující volitelné předměty:
Základy administrativy pro 6. a 8. ročník
Pěstitelství a chovatelství pro 7. ročník - chlapci
Vaření a příprava pokrmů pro 7. ročník – děvčata
Sportovní hry pro 8. a 9. ročníky
Volba povolání pro 8. ročník
Konverzace v AJ a NJ pro 9. ročník.
Mezi nepovinné předměty patří v letošním školním roce náboženství a cvičení z českého
jazyka a matematiky.
Akce školy v měsíci září
Začátkem září byla dokončena částečná rekonstrukce přístavby školy. Vznikly nové místnosti
v přízemí a 1. poschodí a postupně zde budou umisťovány třídy celého 1. stupně.
2.9. Divadelní představení Čert a Káča konané v rámci Kelečského divadelního festivalu v
podání Docela velkého divadla Litvínov
12.9. Dějepisná exkurze do Osvětimi, Březinky a Krakova pro žáky 9. tříd
12.9. Zahájení činnosti kroužků školního klubu
( florbal, sportovní hry, ruční práce, Šikulka, počítačové hry I,II, práce na počítači)
13.9. Zahájení plaveckého výcviku žáků 3. třídy
16.9. Zahájení předplaveckého výcviku žáků 2. třídy

23.9. Zahájení činnosti kroužku aerobiku
29.9. Zahájení činnosti kroužku Keramika hrou

PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Ve školním roce 2005 – 2006 je do Mateřské školy v Kelči zapsáno 84 dětí. Podle nové
Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání je to nejvyšší počet dětí, které může
trojtřídní mateřská škola přijmout. Děti se vzdělávají podle Rámcového vzdělávacího
programu.
38 dětí se bude ve 2 třídách připravovat na plynulý a bezproblémový přechod do
základní školy.
Školní vzdělávací program, který jsme si nazvali „Zdravý život plný slunce“, neustále
obohacujeme, aby odpovídal zájmům a potřebám dětí. Snažíme se, aby byl naplněný tím, co
dítě potřebuje na cestě rozvoje své osobnosti. Upřednostňujeme prožitkové učení, to
znamená, že se děti učí přímými zážitky a na základě praktické zkušenosti. V průběhu dne
zařazujeme také dostatek pohybu. Třídy jsou vybaveny průlezkami, skluzavkami, houpačkami
a tělovýchovným zařízením. Neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme i zařízení školní zahrady.
První roky v životě dítěte jsou velice senzitivní a jejich smysluplné prožití má dalekosáhlý
význam pro celý život. Všechno, co dítě v tomto věku prožije a ze svého okolního prostředí
převezme, je trvalé. Všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme hodně kulturních a poznávacích akcí, a také
pohádek. Na pohádkách se děti učí poznávat svět a rozpoznávat dobro a zlo.
Hned 1. září, na zahájení školního roku, nás navštívilo Divadlo „Valašská studna“ s
pohádkou „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. V rámci divadelního festivalu jsme 2. září
navštívili Kulturní dům v Kelči , kde„Docela velké divadlo“ z Litvínova zahrálo dětem
pohádku „Čert a Káča“ .
20. září jely děti , které jsou v posledním ročníku mateřské školy, na Hvězdárnu do
Valašského Meziříčí, kde je čekala také „Vesmírná pohádka“.
27. září navštívil děti v mateřské škole „Potulný herec“ s pohádkou „Žádný strach“.
V září se ještě konala „Drakiáda“ a „předškoláci“ se byli podívat v Zemědělském družstvu
Kelč, kde se seznamovali s životem hospodářských zvířat.
5. října nás navštíví Divadlo „Myška“ s loutkovou pohádkou „O Budulínkovi“.
11. října pojedou děti do Valašského Meziříčí ještě jednou na Dopravní hřiště.
24. října přijede za dětmi do mateřské školy Divadlo „V batohu“ a přiveze pohádku„O
Nebojsovi“.
Chceme připravit našim dětem v mateřské škole hodně radostných dnů.
Do konce kalendářního roku 2005 čeká ještě Mateřskou školu Kelč rozsáhlá rekonstrukce.
V plánu je nová šikmá střecha na všech pavilonech mateřské školy, izolace stropů včetně
zateplení a výměna dřevěných eurooken a dveří v hospodářské budově MŠ.
Rozpočtové náklady na tyto práce činí 5.000 000 korun.
Svatava Dohnalová,
ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Náš XV. Skautský tábor
Vyvrcholením celoroční činnosti a každotýdenních schůzek v oddílech byl náš už patnáctý
tábor. Konal se jako vloni uprostřed libavských lesů, těsně u řeky Odry, na louce zvané
Šnekový mlýn od 8. do 18. srpna. Přijelo nás 45 táborníků.
Velký maratón před táborem podstoupili skauti roveři a vedoucí oddílů v čele se Staňou
Hlavicou. Udělali zbrusu nové podsady a konstrukce na stany. 14 dnů perné práce včetně
hoblování, frézování, spojování tisíci šrouby přineslo ovoce a tábor byl jak vystřižený z
foglarovek.
Stalo se již tradicí, že nám tatínkové dětí pomáhají se stavbou tábora, hlavně kopáním latrín.
Touto cestou jim všem děkuji.
Letošní tábor byl nazván „Putování minulostí“. Ráno po rozcvičce jsme procházeli
historickou bránou vždy do jiného století a ukazatel času nám oznamoval, v které době se
nacházíme.
Přímo na louce tedy bojovali husité a křižáci, byli jsme i na dvoře Rudolfa II. a vařili jsme
nejlepší lektvary, vyráběl se Golem z hlíny a šém do čela se hledal pomocí azimutu. Také
jsme byli svědky rytířských soubojů o ruku sličné Anežky. Nechyběl jarmark, sportovní hry,
hrála se divadla na dané téma, uskutečnila se výprava na zříceninu hradu Vikštejn a návštěva
koupaliště ve Vítkově.
Samozřejmě se také plnily odborky a stupně zdatnosti. Sobotní slibová pagoda zapálená
smolnými loučemi byla svědkem, že nám přibyli další skauti, skautky a světlušky.
Nechyběla ani stezka odvahy.
Naše kuchařka Janča B. se taky snažila a všichni byli nadmíru spokojeni.
Odjezd z tábora sice vypadal dramaticky, to když po nočním dešti v blátě zapadl autobus i
liazka, ale sehnali jsme silný traktor „lakatoš“, který bez problému obě auta vytáhl a tak
urychlil odjezd domů.
Naše činnost se nám daří, ale potřebovali bychom více sponzorů a pracovitých rukou na
dobudování hřiště na farské zahradě.
Kdo má zájem o hry, přírodu a dobrodružství, přihlaste se do skautských oddílů.
Vedoucí střediska Vladimír Žalmánek

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Pavla Hašová Kelč
65 let
Antonín Minář Kelč
Irena Masaříková Kelč
75 let
Ludmila Hlavicová Kelč

80 let
Vlastimila Vlčková Kelč
86 let
Karel Stříteský Kelč
92 let
Marie Pitrunová Kelč
Narození
Markéta Ševčíková – Němetice
Marián Knebl – Němetice
Ve Zpravodaji č. 9/2005 jsme uvedli chybné příjmení narozeného Damiána - syna rodičů
Renáty Bělocké a Petra Lukáše.
Správné příjmení je LUKÁŠ.
Za chybu se omlouváme.
Sňatky
Antonín Mareček * Veronika Orlová
Pavel Šatánek * Pavlína Kuchařová
Jaroslav Jiříček * Dana Mečárová
Petr Perutka * Jana Hermanová
Úmrtí
Antonín Rada 61 let Kelč

