ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

4/2005

Úvod
Skončila nepříjemná zima s velkou nadílkou sněhu. Přišla poměrně pozdě, ale přesto nás
všechny potrápila.
Sníh roztál a objevily se její „následky“. Není to jen použitý posypový materiál, který je nutno
odstranit, ale také „navštívenky psů“ na veřejných prostranstvích. Je vidět, že chovatelů těchto
domácích mazlíčků máme mnoho, ale téměř žádný po svých miláčcích neuklízí. Běžný občan
se pak opatrně pohybuje po chodnících, aby si na svých botách neodnesl nějakou „památku“
domů. Není to poprvé, co o tomto problému píšeme, ale výsledek je nevalný. Proto bych rád
požádal majitele psů, aby byli ohleduplní ke svému okolí a svým sousedům a po svých
pejscích uklízeli.
Nechtěl bych ale zůstat jen u tohoto tématu. V jarní době zaměstnanci městského úřadu
provádějí prořez dřevin na obecních pozemcích. Tato práce bývá přijímána různě. Někteří
občané ji přivítají, protože dojde k prosvětlení pozemků a zbylá zeleň se může lépe rozvíjet.
Jiným je odstraněných stromů a keřů líto. Rozhodování o pokácení a ořezu stromů je vždycky
problematické. Pracovníci městského úřadu provádějí tyto práce na základě povolení
vydaného našim úřadem, ve kterém se přihlíží k potřebnosti těchto zásahů a k názorům
obyvatel. Nikdy však nejde vyhovět všem. Snažíme se proto najít přijatelný kompromis.
Krátce jsem se dotkl jarních problémů v Kelči. Existuje jistě mnoho dalších, které řešíme. K
těm bych se chtěl vrátit v některém dalším čísle Zpravodaje.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Městký úřad informuje
Výměna řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 2000
je nutné vyměnit do 31. prosince 2005, jinak pozbývají platnost. Tato výměna je bezplatná,
doporučujeme zbytečně s ní neotálet. Řidičské průkazy vydané po 1. lednu 2001 zůstávají v
platnosti.
Výměnu řidičských průkazů provádí odbor dopravy Městského úřadu ve Valašském Meziříčí
v Zašovské ulici.
****************
Upozorňujeme občany, že termín pro zaplacení poplatku za psa a za svoz odpadu byl do 31.
března 2005.!
Nálepky na popelnice jsou k vyzvednutí na Městském úřadě v Kelči.
****************
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Časový harmonogram svozu pro Kelč :
sobota 2. dubna 2005
8,00 - 8,30hod u sv. Františka

8,35 - 9,10hod pod Šraňkem
9,15 - 9,45hod u kulturního domu
9,50 - 10,30hod na autobusovém nádraží
10,35 - 11,15hod u chovatelského areálu
11,20 - 11,50hod na Starém městě
11,55 - 12,30hod u dolního obchodu
12,35 - 13,10hod u mlýna
Časový harmonogram svozu pro místní části :
sobota 9. dubna 2005
8,00 - 8,40 hod Němetice u OÚ
8,50 - 9,30 hod Komárovice u has. zbrojnice
9,40 - 10,20 hod Lhota u obchodu
10,30 - 11,15 hod Babice u OÚ
****************
V březnu 2005 byla vydána knižní brožura Otázky prehistorie města Kelče. Autorem je
kelečský rodák a zapálený historik Vladimír Rolinc.
Autorův cíl byl doplnit některé údaje, které nebyly tak rozsáhle popsány v knize Dějiny města
Kelče, kterou vydalo nakladatelství Alda Olomouc pod vedením autorů Mgr. Davida
Papajíka, Ph.D. a Stanislavy Kovářové, PhDr.
Brožura je k dostání v papírnictví paní Věry Hlavicové na náměstí v Kelči, cena je 30 Kč.
****************
Městský úřad Kelč přijme zaměstnance na plný úvazek do funkce ekonom - účetní.
Požadované vzdělání : ÚSO ekonomického směru s praxí min. 8 let v oboru nebo
vysokoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí min. 5 let v oboru.
Nástup od 1. 9. 2005. Žádosti se přijímají na sekretariátě MěÚ do 31. 5. 2005.
****************

Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
22.02.2005






Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva
a rady města Kelč
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 31.12.2004, rozpočet
nevyrovnaný : příjmová část 61,773. 667,-Kč, výdajová část 64,731.175,-Kč s úvěrem
3,000.000,-Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2005 ve výši 30 589.000,-Kč v příjmové i
výdajové části.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 918/1, vodní plocha v k.ú. Komárovice,
označené v geometrickém plánu parcelními čísly 918/41, 918/43, 918/45 o celkové výměře
257m2, ČR – Zemědělské vodohospodářské správě se sídlem Hlinky 60, Brno, za cenu dle
znaleckého posudku tj. 720,-Kč.











Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků st.pl. 68 a st.pl. 69 o celkové výměře 131m2 oba v
k.ú. Lhota u Kelče, manželům Luďkovi a Jitce Škařupovým, Kelč –Lhota čp. 18 za cenu 20,Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě k pozemku parc.č. 242/8 v k.ú.
Kelč – Staré město ( lokalita Záhumení) s Janou Marečkovou, Zd.Fibicha 1209 a Vojtěchem
Gerlou, J.K.Tyla 522,Valašské Meziříčí s podmínkami stanovenými v usnesení zastupitelstva č.
84/10 a 92/11.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu ke stavbě
kanalizace a cyklostezky na pozemcích státu parc.č. 675/1, 677 a 682 v k.ú. Němetice a
parc.č. 888/2, 893/1 a 905/1 v k.ú. Komárovice mezi Městem Kelč a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a pověřuje Radu města schválením uzavření obdobné smlouvy
na případné další pozemky, které budou dotčeny těmito stavbami.
Zastupitelstvo schvaluje „Program regenerace městské památkové zóny Kelč“ pro období
2005 – 2009.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu odměn členům zastupitelstva od 01.01.2005 podle nařízení
vlády č. 697/2004 Sb., přílohy č.1.
Zastupitelstvo pověřuje Radu města řešením parkovacích míst u panelových domů a
řadových domků v Kelči a zajištěním zpracování zastavovací studie.

Úřad práce ve Vsetíně
Rozpis úředních hodin na 2. čtvrtletí 2005 na pracovišti státní podpory v Kelči
Duben 2005
středa 6. 4. 2005 8,00 – 16,00 hodin
středa 13. 4. 2005 8,00 – 16,00 hodin
středa 20. 4. 2005 8,00 – 16,00 hodin
středa 27. 4. 2005 8,00 – 16,00 hodin
Květen 2005
středa 11. 5. 2005 8,00 – 16,00 hodin
středa 25. 5. 2005 8,00 – 16,00 hodin
Červen 2005
středa 8. 6. 2005 8,00 – 16,00 hodin
středa 22. 6. 2005 8,00 – 16,00 hodin

Historie
Záhorská kronika,listopad 1931
Antonín Svěrák
Jak se naši bránili
IV.
Roku 1553 zemřel biskup olomoucký Jan XVI. Doubravský, rytíře Skály, rodák plzeňský. Dle
Schwoje byl rádcem Maxmiliána I., Sigmunda Polského, Ferdinanda I., Karla V. Byl
předsedou soudu, který sestavil Ferdinand I. ku potrestání stavů českých, že mu odepřeli
pomoc pro bratra Karla V. v Německu proti protestantům. Jako voják a diplomat zdržoval se

na dvorech královských téměř nepřetržitě, což přirozeně vyžadovalo hodně peněz kvůli
reprezentaci a ty pak sháněl , kde se dalo. Tím se nám aspoň částečně osvětlí četná příkoří, jež
bylo Kelečákům za jeho panování snášeti a kvůli kterýmž vypravili zvláštní poselstvo s listem
ke kapitule olomoucké, aby příkoří na nich nespravedlivě spáchaná odstraněna byla.
List je zajímavý, jak svým věcným obsahem, tak i slohem a uveřejňují jej doslovně na
paměť budoucím.
List zní :
Vaše milost, páni naši milí, vaším milostem pán Bůh rač dáti dobrý den.
Vaše milost, páni naši milí, poněvadž pán Bůh ráčil jeho milost, pána našeho slavnej paměti, z
tohoto světa povolati, a vaše milost páni z kapituly na ten čas ráčíte pány našimi býti ve
všelikej ochraně potud, pokud byste nám pána vyvoliti neráčili, i z příčin náležitých a vší obci
potřebných k vaší milosti se utíkáme a za opatření všechna obce kelecká prosíme totižto v
těchto potřebách :
Nejprve vaší milosti oznamujeme, že předešlých let jeho milost pan Jan, biskup slavnej
paměti pán náš, ráčil jest dáti pivovar v městě ustaviti a pivo na výstav k užitku svému ráčil
dáti vařiti nám městu na nemalou škodu a záhubu živnostem našim městským, kteréhož
pivovaru od starých pamětí žádný nepomní, aby pán dědičný měl v Kelči pivo vařiti dáti k
výstavě na škodu města, než jeho milost pán nebožtík ráčil jest nám jako pán maje moc,
ustaviti dáti.
To, co my na onen čas u jeho milosti vyprositi nemohli, aby ten pivovar změněn byl, i k vaší
milosti v tom za opatření, protož i nyní vaši milost prosíme jakožto pánů svých a opatrovníků,
že nás v tom ráčíte chudú obec milostivě opatřiti, aby ten pivovar zkažen byl, aby páni
potomní od vaší milosti nám vyvolený, překážky živnostem naším tím pivovarem činiti
neráčil.
Také vašim milostem toto oznamujeme, že let předešlých jeho milost pán slavnej paměti ráčil
nám rozkázati, abychom berni v zemi svolenú na Kroměříž poslali. Kdež jsme tak učinili a
jeho milosti jako poslušní berní poslali, a potom v zemi z výpravy drábů sešlo a takové berně
v zemi na jiných panstvích lidem a městům vráceny sú, a naše berně obecní při jeho milosti
zůstala až posavád. Když jsme jeho milost prosili za vrácení tej berně, ráčil nám dáti
odpověď, že jsme v Kelči chudí (tj. poddaní) a že nám to jeho milost pro příští dávky
zachovati ráčí, kteréžto berně suma byla 43 zl. podle paměti obecní. Protož vaši milost taktéž
prosíme jako pánů našich milostivých, že nám v té věci opatřiti ráčíte, aby nám ta berně
chudej obci vrácena z důchodů a statku pozůstalém po jeho milosti byla.
Také vašim milostem oznamujem, že let pominulých kněz Valentin, farář hulínský, na nás
obec nespravedlivě vepsal v rejstra panská 32 groší, kterýž peníz slove hřivna cestní, kterých
jsme nebyli a nejsme povinni vydávati než poctu, když bychom který rok potřebu u jeho
milosti znali potřeby obecní jednati, tedy za obyčej předkové mívali jeho milosti poctu
takovou sumou dáti, ale pokud potřeba obecní nebyla , nebyly jsou povinni tej sumy jeho
milosti dávati , a on to kněz Valentin zapsal na nás, chudú obec, za důchod stálý. Protože vaši
milost prosíme jako pánů našich milostivých , že nám v tej dani sprostiti ráčíte , aby potomní
páni nás v tej dani nepotahovali, abychom podle rejster to spravovati měli než podle starých
předků. K vašim milostem rádi se chovati chcem ve všem spravedlivě.
Také vašim milostem oznamujem, že máme hory svobodné šaumburské k sekání staviva a
paliva, což komu potřebí v obci avšak proto překážku máme od hajných panských, že těch
svobod zbranovati chtí, protož vašich milosti prosíme, že těch svobod chudá obec požívá a do
hor z potřeb oznámených každý bez překážky jezditi bude.
Také vašim milostem oznamujeme, že jsme měli svobody před lety v šencích všelijakých, na
čemž jsme živnost svú znali, a jeho milost pán nebožtík ráčil nám zaručiti, abychom opavský

piv nešenkovali, z čehož jsme totiž toho šenkování opavských piv nejvíce město opravili a
sruby okolo města zdělali. Protož vaši milost prosíme, že při těch svobodách starobylých
zachování budeme bez překážky potomních pánů.
Protož tyto artykule vašim milostem dodané sú z vůle vší obce keleckej a pro dověření toho
jest k těmto artykulám pečeť městská přitlačena.
Datum artykulí v neděli po sv. Michalu léta 1553.
(V Kelči dne 1. října 1553).
Purkmistr i rada
i všecka obec kelecká.
Doslov.
Jak deputace pochodila není přesně známo. Toliko z listu biskupa Marka z roku 1555 se
dovídáme , že se městské obci pro vždy přenechává panský pivovar se vším zařízením a
právem pivo vařiti, lidu šenkovati a okolním fojtům dodávati za poplatek 6 zl. ročně.
O ostatních stížnostech není mě známo. Roku 1561 pozvala sice kapitula obec Kelč, aby
vyslala deputanty na Hukvaldy k vyjednávání, ale co se tam projednávalo , neví se.
Pro nynější dobu zajímají se Kelečtí ovšem nejvíce o bývalé svobodné hory šaumburské
zvané Klínec (250 měřic), ale marně, prý mají prokázati, že se Kelč někdy s biskupem o ty
hory soudila – tak bylo řečeno deputaci – což ovšem prokázati nelze, neboť té doby byl
biskup svrchovaným pánem nad svými poddanými a co on nařídil, proti tomu nebylo
odvolání.
Milada Davidová

Kultura
Komedie Rodina je základ státu (kterou jste měli možnost zhlédnout v neděli 20.dubna v
Kulturním domě v Kelči ) v podání amatérského divadelního souboru Chaos z Valašské
Bystřice splnila to, co slibovala. Veselohra byla plná vtipu a zábavy. Herci odváděli na jevišti
neuvěřitelné výkony při bleskovém řešení různých zápletek, které se stávaly stále
komplikovanějšími a tím i grotesknějšími. Říká se, že anglický humor je údajně suchý, ale
tato komedie opravdu všechny diváky donutila lidově řečeno řvát smíchy, a to od začátku až
do konce.
Herci neskrývali své mírné zklamání nad nízkým počtem diváků. Zatím měli při vystoupeních
vždy plno, a to hráli i v obcích s podstatně nižším počtem obyvatel. Ti, co přišli, byli podle
ohlasu v hledišti i z reakcí po skončení představení náramně spokojeni. No a ti, co zůstali
doma v obýváku, tentokrát rozhodně prohloupili.

V Kulturním domě v Kelči
Pátek 8. dubna 2005 ve 20 hodin
Česká lidová opereta Járy Beneše
Libreto : Tobis, Špilar, Mírovský, Roman

Na tý louce zelený
Tato opereta je považována za nejúspěšnější dílo v tomto oboru u nás.. V předválečném
Československu dosáhla 2718 repríz. Obstála i v cizině, hrála se po celé Evropě.
Melodie z této operety : Já bych chtěl mít tvé foto, Na tý louce zelený, Venoušku, Už se
podzim blíží, Když hvězdy svítí se staly hity, které zná už třetí generace.
Touto známou operetou navazuje Pražská komorní zpěvohra na své úspěšné představení
PODSKALÁK, které má už za sebou 260. reprízu.
V hlavní rolí vystoupil JOSEF ZÍMA
Režie a úprava : Miroslav Grisa
Vstupné 100 a 130 Kč. Předprodej na MěÚ Kelč u pí. Schybolové, tel. 571 665 913

Připravujeme :
IX. Kelečský jarmark – 25. – 26. června 2005 v Kelečském parku
Ve stejném termínu proběhne i výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů.
Dne 18. února 2005 uspořádal osadní výbor v Komárovicích setkání s důchodci. Jako každým
rokem se v tomto zimním období sešlo pár přátel dříve narozených, aby si společně zazpívali,
pobavili se a i trochu zavzpomínali na léta minulá. Při hudebním a recitačním vystoupení dětí
z Komárovic si nejeden účastník posteskl, jak ty děti „stárnou“. Veselou náladu vneslo i
krátké vystoupení nadšených „babiček“, které si říkají SESTRY HRABOVSKÉ. Přátelské
atmosféře pomohlo i chutné občerstvení a dobré víno. I když starších občanů pochopitelně
ubývá, je dobře, že se v Komárovicích tato tradice i nadále udržuje.
Za osadní výbor Komárovice Věra Pavlíková

Program Kina Kelč na měsíc duben 2005
Neděle 3. dubna v 18 hodin
SKŘÍTEK
Bolek Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Ivana Chýlková a další hvězdy v bláznivé
grotesce Tomáše Vorla. Hvězdně obsazená komedie navazuje na poetiku povídky Výlet na
Karlštejn a slibuje nevšední podívanou. Vstupné 37 Kč.
Neděle 10. dubna v 18 hodin
BLADE : TRINITY
Schyluje se ke konečnému řešení upírské otázky. V poušti je nalezen Dracula a V USA je
Blade obviněn z vražd. Poslední štvanice začíná….Americký horor s českými titulky, vstupné
37 Kč.
Neděle 17. dubna v 16 hodin !!!
ÚŽASŇÁKOVI
Film vypráví příběh rodiny superhrdinů, kteří jsou nuceni žít jako normální lidé. Když ale
Bob, hlava rodiny Úžasňáků, dostane nabídku splnit supertajné poslání na vzdáleném ostrově,
všechno se změní…Animovaný film USA v českém znění, vstupné 25 Kč.

Neděle 17. dubna v 18 hodin
KDYŽ SE SETMÍ
Max a Lola se slušně zaopatřili na zlodějský důchod, ovšem tropický ráj jim přinese dvě
překvapení – agenta FBI a pěkný lesklý drahokam….Americká krimikomedie s českými
titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 24. dubna v 18 hodin
ALEXANDR VELIKÝ
Příběh Alexandra Velikého který během svých dobyvatelských let ovládl většinu tehdy
známého světa. Život legendy přivedla na filmové plátno Oliver Stone. Americký výpravný
historický velkofilm s českými titulky, vstupné 45 Kč.
Neděle 1. května v 18 hodin
KAMEŇÁK 3
Volné pokračování Kameňáků s řadou populárních českých herců včetně Dolly Buster,
vstupné 39 Kč.
Dále vám v květnu nabízíme :
Sametoví vrazi, Řada nešťastných příhod, Letec.
Věřím, že si vyberete z některých našich nabízených titulů.
Miroslav Pajdla, ved. Kina Kelč

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).
Okresní kolo Dějepisné olympiády
Ještě v měsíci únoru, a to 21.2., se v Muzeu regionu Valašsko konalo okresní postupové kolo
soutěže Dějepisná olympiáda – 34. ročník. Za naši školu se této soutěže zúčastnili Petr Hrstka
z 8.A a Libor Nenutil z 9.A. Soutěžní test v rozsahu 26 otázek, které měli soutěžící
zodpovědět za 90 minut, byl velmi náročný a obstáli opravdu jen ti, kteří se věnují dějepisu
nad rámec
školního předmětu. Naši hoši sice nedosáhli na nejvyšší příčky, ale účast v této soutěži pro ně
byla určitě dobrou zkušeností. V době, kdy odborná porota opravovala testy, se zapojili
soutěžící do programu, který pro ně připravila pracovnice muzea Mgr. Hana Jabůrková, a
zhlédli také expozici Indiáni na Valašsku a prostory vsetínského zámku, v němž se Muzeum
regionu Valašsko nachází.
Oběma žákům děkujeme za odvahu zúčastnit se a za reprezentaci školy.
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Výše jmenovaný Libor Nenutil se 2. března s Mgr. Annou Schillingovou vydal do okresního
kola další soutěže, a to Olympiády v českém jazyce, která se konala v Rožnově pod
Radhoštěm v ZŠ Videčská. Tato soutěž probíhá celé dopoledne, protože má část mluvnickou
a slohovou a obě tyto části jsou obsahově velmi náročné.
Libor skončil mezi prvními dvaceti z celkového počtu 30 soutěžících.

Školní turnaj ve florbalu
Ve středu 9.3. uspořádal V. Havran pro žáky 1. – 7. tříd turnaj ve florbalu. Tato hra je mezi
žáky velmi oblíbená a o zájmu vždy svědčí i velký počet hráčů, kteří se zapojí. Máme radost,
že mezi žáky je tolik příznivců sportovních aktivit a že děti umí smysluplně trávit volný čas.
Výškařská laťka
Dne 11.března se v Základní škole Masarykova ve Valašském Meziříčí konala soutěž
Mládežnická laťka a v kategorii žáci 5. tříd jsme měli i my své zastoupení. S Mgr. Pavlem
Faltýnkem na tuto soutěž odjeli Adam Hrdlička, Adam Stolář, Jan Hlavica, Ondřej Valaska a
Petra Kašíková. Úplná výsledková listina do této doby nepřišla, takže zatím nemáme
kompletní výsledky, ale s určitostí víme, že Ondřej Valaska tuto kategorii vyhrál, a to s
výkonem 133 cm, přičemž o 11 cm přeskočil soutěžícího z 2. místa. Ondrovi i ostatním
děkujeme za reprezentaci školy.
Návštěva stacionáře Anděl
V souvislosti s Velikonocemi navštívily děti 2. B se svou vyučujících Mgr. Zdeňkou
Havranovou stacionář Anděl a strávily tam společně hezké dopoledne spojené s výrobou
velikonočních ozdobných předmětů a připomínání velikonočních tradic.
Sběr tetrapacku
Velmi úspěšně se rozjel sběr dalšího druhu odpadu, a to tetrapakových obalů. Žáci si rychle
zvykli na sběrné dny pondělí a čtvrtek a předhánějí se v množství odevzdaných obalů.
Motivují je ceny, ale určitě si uvědomují i prospěšnost celé této akce.
PhDr. Pavla Čučková,zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
„Jaro ťuká na vrátka, probouzí se příroda i zvířátka“ – toto téma našeho Školního
vzdělávacího programu nás provází současným jarním obdobím.
Od poloviny března žily děti v mateřské škole přípravami na velikonoční svátky.
Malovala a zdobila se vajíčka, vytvářely se různé ozdoby, pekl se velikonoční beránek,
perníčky, pletly se pomlázky. V celé školce byla vytvořena veselá jarní nálada.
Z dětských prací jsme uspořádali velikonoční výstavku s názvem „Jarní proměny“, kterou si
mohli prohlédnout také rodiče se svými dětmi, kteří přišli 16.března k Zápisu do mateřské
školy v Kelči na školní rok 2005-2006.
Přihlášeno je zatím 36 a nových dětí.
Rodičům i dětem jsme umožnili seznámit se s celým prostředím mateřské školy a také se
Školním vzdělávacím programem zaměřeným na Zdravou mateřskou školu a Ekologické
/environmentální/ vzdělávání.
„Zdravě žít a žasnout nad malými i velkými zázraky přírody“ to je naše vize. Chceme, aby
děti v naší mateřské škole byly šťastné a spokojené.
Vzdělávání směřujeme k tomu, aby se dítě učilo chápat a plně prožívat svět kolem sebe, mělo
chuť poznávat, přemýšlet a tvořit.
Pro děti jsme opět připravili řadu akcí.
15.března k nám přijelo DIVADLO „Myška“ s loutkovou pohádkou „Princezna se zlatou
hvězdou na čele“.
21.března byly děti v KINĚ Kelč na kresleném filmu „Příběh žraloka“.
23.března zahrály paní učitelky dětem maňáskové představení „Jak to bylo, pohádko?“

6.dubna nás navštíví DIVADLO „Zlatý klíč“ s pohádkou „Ach ten Dlouhý, Široký a
Bystrozraký“ a 18.dubna přivítáme písničkou „Dobrý, dobrý, dobrý den“ už dětem známé
DIVADLO „S Úsměvem“ s klasickou pohádkou „Tři prasátka“.
Téměř všechny akce dětem hradíme z finančních prostředků Sdružení rodičů při mateřské
škole, které jsme získali pořádáním Dětského karnevalu.
V dubnu děti navštíví místní KNIHOVNU, kde si připomenou a předvedou, že se učíme
pěknému vztahu ke knížkám.
Podíváme se také do Hasičského domu v Kelči, v němž se děti seznámí s protipožární
technikou. V mateřské škole si potom namalujeme obrázky a zapojíme se, jako každoročně,
do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
„S baťůžkem plným nápadů“ vyrazíme do přírody, kde si budeme všímat jarních proměn.
Přejeme si, aby jarní sluníčko rozehřálo ještě více naše vztahy s dětmi i rodiči.
Svatava Dohnalová,
ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
I.ročník Kelečské stopy
Skauti z Kelče viděli, že zima už má namále, a tak se rozhodli uspořádat zimní akci pro
širokou veřejnost. Napadlo nás : běh na lyžích s nějakými úkoly.
Sobota 12.3.2005 byla příhodná, a tak ve 14 hodin byla registrace v areálu chovatelů.
Sešlo se 21 soutěžících, které jsme rozdělili do 3 kategorií. Děti do 15 let, muže a ženy.
Myslím si, že kdo přišel, nelitoval. Trať vedla z areálu chovatelů ke hřbitovu a tam už čekaly
první úkoly, v podobě obrázků visících na stromech. Trať pokračovala k „proutí“, kde se
střílelo do plechovek. Kessidy a Pája dávali pozor na bezpečnost a kdo co sestřelil. Trasa
vedla přímou čarou do Sázan a tam čekala obávaná „nebezpečná ulička“. Nebylo úniku – z
obou stran plot a sešup dolů. Následoval slalom, soutěž zručnosti - za jízdy přesunout jablko,
prolézačka atd. Na každého čekal dobrý Hančin čaj, příjemně vytopená klubovna, kamarádské
prostředí a spousta dobrot, které si mohl každý koupit
Já se Staňou jsme u startu dělali, co mohli, abychom naladili běhuchtivé sportovce na
maximum. V každé kategorii totiž čekal na prvního dort. Krásné zpestření po závodě
nachystaly naše světlušky v podobě hudební komedie – 10 malých černoušků na sněhu.
Takže k vítězům :
V kategorii nejmladších vyhrál L. Hroz mladší, v kategorii mužů J. Hermann a v kategorii žen
vyhrála J. Perutková.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem soutěžícím i příznivcům za účast a příjemnou a
pohodovou atmosféru, sponzorům závodu – časopisu Kamarád, pekárně Lešná a pivovaru
Zubr za podporu.
Takže za rok zveme všechny, nazdar !
Ved. střediska skautů Kelč Vladimír Žalmánek.

Různé
Máte doma psa ? A víte o něm vše ?

Pár řádku pro majitele psů, ale i pro ty, kteří patří k těm, co sice mají psy rádi, ale
nevlastní je.
Pravidla výchovy psa














Pes nesmí do domu.
No dobře, pes smí do domu, ale jen do vyhrazených prostor.
Pes smí do všech pokojů, ale nesmí se dotýkat nábytku.
Pes smí jenom ke starému nábytku.
Tak jo, pes smí na nábytek, ale nesmí spát s lidmi v posteli.
O.K., pes smí do postele, ale jenom když mu to dovolíte.
Pes smí do postele, když si vzpomene, ale nesmí pod pokrývku.
Pes smí pod pokrývku, když je pozván.
Pes smí spát pod pokrývkou každou noc.
Lidé se musí psa dovolit, když s ním chtějí pod pokrývku.
V noci smí být s člověkem pod pokrývkou jen jeden pes.
Dobrá, tak tedy dva psi, ale nikdy víc.
No….

Psí prosba
Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení od Tebe mi působí smutek.
Pamatuj ! Ty sis mně pořídil !
Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.
Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu.
Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej.
Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jen Tebe.
Povídej si se mnou, i když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.
Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj : třeba mi není dobře,
nebo jsem unavený.
Starej se o mne, jsem-li starý. I Ty jednou zestárneš.
Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou. S Tebou je pro mne všechno lepší.
Až se můj čas naplní, nenech mě trpět.
V případě nutnosti skonči mé trápení včas, jen Tě prosím, zůstaň v té chvíli se mnou.
Tvůj chlupatý kamarád.

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Zdeňka Jurečková Kelč
Marie Jiříčková Kelč
65 let
Vojtěch Gerla Kelč
Josef Truhlář Kelč
Marie Ondrušková Kelč

Jarmila Škrlová Kelč
Jiří Matyska Kelč
Ludmila Blažková Kelč
81 let
Jaroslav Pajdla Kelč
82 let
Marie Horáková Kelč
Ludmila Strnadlová Kelč
84 let
Jindřiška Škařupová Kelč
87 let
Emílie Gerlová Němetice
Antonie Hašová Komárovice
88 let
Marie Juklová Kelč
89 let
Marie Chvatíková Kelč
Narození
Simona Hradilová Kelč

