ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

11/2004

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ na území České
republiky
konaných ve dnech 5. a 6.listopadu 2004
Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky dne 30.července 2004 svým
rozhodnutím ze dne 19.července 2004 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 449/2004 Sb.
Volby se konají ve dvou dnech , v pátek 5.listopadu 2004 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v
sobotu 6.listopadu 2004 od 8,00 hod. do 14,00 hod. . Hlasování probíhá pouze ve
volebních místnostech na území České republiky.
Voličem je státní občan České republiky , který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci.
Volič , občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Voliči ,který tak neučiní , nebude hlasování
umožněno. Je tedy nezbytné , aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb tj.
2.listopadu 2004. V případě , že dojde k jejich poškození nebo ztrátě aneb volič zjistí , že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky , je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden
hlasovací lístek politické strany , politického hnutí nebo koalice, pro něž se rozhodl hlasovat.
Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témž hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pro územní obvod města Kelč bylo stanoveno 6 volebních okrsků ,jejichž sídlem je :
okrsek č.1. obřadní síň radnice v Kelči pro voliče s příjmením podle abecedy A – M
okrsek č. 2 zasedací místnost radnice pro voliče s příjmením podle abecedy N– Ž
okrsek č. 3 místnost v obecním domě v Němeticích
okrsek č. 4 místnost v obecním domě v Komárovicích
okrsek č. 5 místnost v obecním domě ve Lhotě u Kelče
okrsek č. 6 místnost v obecním domě v Babicích

Aktuální informace a další sdělení ve věci voleb do Zastupitelstev krajů jsou vyvěšovány
na úřední desce MěÚ K e l č.

Usnesení z 29.zasedání Rady města Kelče dne 15.9.2004

Usnesení z 29.zasedání Rady města Kelče dne 15. 09. 2004




















Rada bere na vědomí návrh úpravy rozpočtu roku 2004 a tento postupuje k projednání
zastupitelstvu.
Rada na základě požadavků o změny územního plánu města Kelč doporučuje zastupitelstvu
schválit zpracování změny č.3 územního plánu.
Rada stanovuje prodejní cenu knihy „Dějiny města Kelče“ve výši 260,-Kč za 1 kus.Pro
reprezentativní účely města vyčleňuje 200 kusů této publikace.
Rada bere na vědomí informaci místostarosty ing.Karla Davida o postupu prací p.Vladimíra
Rolince na vydání publikace „Prehistorie města Kelče“ a podporuje p.Rolince v dokončení
výše uvedené práce. Publikace rozpracovává období historie Kelče v 1.tisíciletí n.l. a
významně tak doplňuje knihu „Historie Města Kelče“.
Rada bere na vědomí vyúčtování nákladů letního tábora pořádaného střediskem Junák Kelč a
schvaluje v souladu s usnesením rady č. 281/24 středisku Junák Kelč finanční příspěvek 4
000,-Kč.
Rada bere na vědomí nabídku společnosti JAS – AIR CZ , Letiště Hosín na zhotovení leteckých
snímků města a tuto odkládá.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s BP projekt s.r.o.,Ostrava na zpracování „Zastavovací
studie – lokalita bývalý statek v Kelči“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2 000,- Kč Občanskému sdružení ANDĚL , Kelč
čp.290 na činnost v roce 2004.
Rada schvaluje žádost Pošty Kelč o umístění dvou odkladných schránek pošty na obecních
pozemcích parc.č. 2023/3 ( za školou) a parc.č. 1328/1 ( u čp. 181).
Rada bere na vědomí žádost p.Karla Stříteského a p.Marie Hrňové , Kelč čp.509 o pronájem
části obecního pozemku u čp.509 za účelem zřízení dvou parkovacích míst pro osobní
automobily. Žádost bude odložena do doby ukončení stavebního řízení pro výstavu řadových
garáží ( řešení příjezdu a místa pro nádoby na komunální a tříděný odpad).
Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kelč za školní rok 2003/2004.
Rada schvaluje návrhy úprav ceny za pronájem tělocvičny ZŠ Kelč. Výše pronájmu tělocvičny
stanovuje ředitel ZŠ. Zároveň schvaluje úpravu ceny za pronájem hasičského domu v Kelči od
října 2004.
Rada jmenuje novou komisi pro regeneraci městské památkové zóny Kelč v tomto složení :
ing.Stanislav Pitrun, ing.Karel David, Anna Bičanová , ing.Jaroslav Orel. O doplnění členů
komise bude požádán Státní památkový úřad v Brně a Krajský úřad Zlín.
Rada požaduje připravit návrh a vydání informačního letáku Města Kelče.

Program Kina Kelč na měsíc listopad 2004
Neděle 7. listopadu v 18 hodin
PŘED SOUMRAKEM
Je odpoledne, do soumraku zbývá jen pár hodin. Právě tolik času mají v romantické Paříži
hrdinové filmu Richarda Linklatera, aby vyřešili svou minulost. Film USA s českými titulky,
vstupné 35 Kč
Neděle 14. listopadu 2004 v 18 hodin
50x A STÁLE POPRVÉ
Havajský veterinář poruší své zásady ohledně svádění turistek, neboť domorodá učitelka je
prostě dokonalá. Jen kdyby si ho tak pamatovala i druhý den. Americká komedie s českými
titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 21. listopadu 2004 v 18 hodin

NON PLUS ULTRAS
Pětice hrdinů režiséra Jakuba Sluky tráví svůj čas na utkání Sparty diskusemi o Spartě a
zapíjením úspěchů či neúspěchů Sparty. Stačí to k životu ? Český film za sportovního
prostředí, vstupné 35 Kč.
Neděle 28. listopadu 2004 v 18 hodin
SPIDER – MAN 2
Dvojí existence superhrdiny Petera Parkera mají pokračování v comicsovém hitu. Spider-man
má pro změnu nového protivníka –Dr. Octopuse. Americký superhit v českém znění, vstupné
41 Kč.
Připravujeme na prosinec :
Kočičí žena, Král Artuš
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Historie
Záhorská kronikaČerven 1934
Antonín Svěrák
Posloupnost na domech šenkovních v Kelči

dokončení
Čís. 7 Dům Jíry Holíka. Cena 480 zl.mor. 1626 syn jeho Martin pustil maceše Mandaleně,
provdané za Matouše Holíka. 1648 hospodaří Václav Večeřa. 1674 vdova prodala Mikuláši
Minářovi Staříčskému. 1676 týž prodal Martinu Sládkovi (Navrátilovi). Žena jeho zešílela a
ztratila se. 1685 zemřel a ouřad prodal Matěji Štěpánovu, sládkovi z Hustopeč. (Při prodeji na
tu bláznivou pamatováno). 1688 Matěj prodal Janu Šindelkovi. (Zmínka o holomkovi). 1714
převzal syn Kristián. – 1733 vdova se provdala za Václava Šroma a dům mu zavedla. 1741
zemřel a vdova se provdala po čtvrté za Josefa Kurfiřta a dům mu dala do opatrování. – 1759
převzal syn po Šromovi Josef. (P.Z.).
Čís. 8 Dům Václava Chladných (Chladníček), cena 450 zl. mor. 1628 leta nepokojná. 1637
ouřad prodal Mikuláši Hrnčířovi. 1672 vdova Anna provdala se za Jana Veselského a dům mu
zavedla. – 1679 pacholek z toho domu odvedl 20 tolarů širokých na chrám Páně. Veselský asi
brzo zemřel a vdova Hrnčířka prodala dům roku 1675 Matěji Fučíkovi, 1684 hospodaří
Václav Kožišník jinak Moců. 1700 ouřad prodal Martinu Rypanovi. 1754 poručil svému zeti
Martinu Perutkovi. (P. z.)
Čís. 9 Dům Martina Žnoucha. Cena 625 zl. mor. 1643 prodal Janu Pěknému (Pěkníčkovi) z
Polic. 1681 ouřad prodal Ondřeji Indruchovi. 1710 pustil synu Martinovi. Týž 1735 zemřel.
1737 převzal syn Josef. 1783 popustil své dceři a zeti Janu Holubovi. (P. z.).
Čís. 10 Dům Pavla Kožušníka. Cena 400 zl. mor. 1622 sirotku po nebožce Turečkovi z
Mockova gruntu a Stárkovi pouště bylo uloženo v truhle sirotčí 15 zl. 21 gr. 2 d 1 w. 1649
koupil dům Jíra Janotík od erbů Kožušníkových (Jakub Kožušník a Jeremiáš Jež, bratři
vlastní). 1651 pouští synovi Pavlu Janotíkovi. –1690 ouřad prodal Janu Hlásnému (kováři).
Přidán stůl, tabule, stolička. – 1714 prodal faráři zdejšímu Tom. Aug. Symerskému a ten jej
daroval synu své sestry Václavu Jurkovu (Růžičkovi). – Růžička najal panskou hospodu, z
čehož povstal dlouhý spor mezi ním a měšťany. Růžička se na hospodě zadlužil a vrchnost
sáhla na jeho dům ve městě a prodala jej Janu Posníkovi 1753 za 800 zl.mor. a stodolu na

Zvěřinci za 25 zl. 1757 vdova po Posníkovi provdala se za Martina Strnadla z Frenštátu (byl
mlynářem kladrubským) a učinila hospodářem. 1769 převzal jeho pastorek František Posník.
1773 byl dům velmi zpustlý a zadlužený a František s něho odběhl. – V licitaci prodán Josefu
Posníkovi. (P. z. 1786).
Čís. 11 Dům Jana Pavlíčkova. Cena 600 zl. mor. 1639 převzal Jiřík Pavlíček. 1659 jeho syn
Matěj Jurů pouští jej Martinu Krejčímu Střeleckému. 1681 týž zaměnil se svým synem
Ondřejem. – 1710 jeho syn Pavel. 1720 ouřad připsal Janu Indruchovi jako otčímu syna
Antonína. 1732 Antonín převzal. 1769 má jej vdova Rosalie a pouští druhému manželi
Tomáši Schönovi. 1785 převzal její syn Jan Střelecký. (Posl. Záp. 1795).
Čís. 12 Dům Jíry Sušimlata. Cena 220 zl. mor. 1648 jeho syn Jiří. 1648 prodal švagrovi
Valent. Bouchalovi. 1671 ouřad Jakubu Zámečníkovi. 1686 týž prodal Janu Hlásnému. 1690
prodal Václavu Pelikánovi. 1734 popouští synu svému Janovi. 1763 přenechal synu svému
Tomášovi (P.z.).
Čís. 13 Dům Pavla Večeře. Cena 200 zl. mor. 1634 převzal syn Jan. 1641 prodal Janu
Vaňkovi. 1662 prodal Jiříku Klikovi. 1676 dům velmi spuštěný prodal ouřad Ondru
Kramářovi (Bouchalovi). 1697 prodal jej Václavu Peroutkovi. 1719 převzal starší syn Jakub.
1759 hospodaří syn Antonín. Dům purkmistrovský. ( P. z.).
Čís. 14 Dům Jíry Hubáčkova. Cena 300 zl. mor. 1641 zaměnil Jíra s Václavem Veleckým.
1646 prodán Václavu Krejčímu. 1682 poručil synu Janovi a ten pouští švagru Matěji
Petrusovi. Roku 1687 vdova po něm pouští jej Josefu Orlovi. 1703 zaměňuje s Rudolfem
Syryčanským, který týž rok zemřel a hospodaří vdova Barbora. – 1714 koupil bratr Rudolfův,
farář, dal připsati synovci též Rudolfovi. Ten 1776 popustil synu Václavu Syryčanskému. ( P.
z. ).
Čís. 15 Dům Lídy Kavkové. Cena 450 zl. mor. 1623 prodala Jírovi Slaninovu, 1645 převzala
vdova Anna. 1650 provdala se za Martina Barvíře (Zumr). Týž roku 1692 prodal Jiříku
Orlovi. 1765 převzal syn Janův také Jan. (P.z.).
Čís. 16 Dům Pavla Kostelníka. Cena 300 zl. mor. Roku 1622 vzal si vdovu po Janu Koláři. Ta
po smrti mužově prodala. 1632 Urbanu Plichtovi. Týž 1683 popustil zeti Janu Minářovu.
1688 utrpěla Kelč velké polní škody od povětří (kroupy). 1718 převzal syn Jan mladší, 1742
popustil synovy zase Janovi. 1765 hospodaří vdova Barbora. 1771 postoupila synovi
Františkovi. Ten roku 1772 všechny nápadníky vyplatil 350 rýnskými. (P.z.).
Milada Davidová

Kultura
Sobota 6. listopadu 2004 - zájezd na muzikál Mrazík do Zlína.
Odjezd v 16,30 z AN v Kelči.
Doporučujeme vzít si s sebou podložku na sedadlo.
Zájezd uhraďte nejpozději do středy 3. listopadu 2004

Čtvrtek 18. listopadu 2004 v hasičském domě v Kelči

SETKÁNÍ S DŮCHODCI
· vystoupení dětí z mateřské školy
· nabídka stravování důchodců
· informace zaměstnanců Charity
· občerstvení, hudba
Připravujeme :
Neděle 5. prosince ve 14 hodin – divadelní pohádka místních skautů Strach má velké oči
Pondělí 6. prosince v 17 hodin – Mikulášská nadílka na náměstí ( opět budou vydávány
žetony proti podpisu, za které obdrží dítě do 15 let balíček od Mikuláše - u pí. Schybolové od
pondělí 29. listopadu 2004)
Pátek 24. prosince ve 12 hodin – Živý Betlém – na náměstí v Kelči

Sport
Kopaná
KOPANÁ

Neděle 19.9.2004
Mladší žáci, Napajedla – Kelč 2 : 2
Starší žáci, Napajedla – Kelč 5 : 0
Dorost, Zlín-Paseky – Kelč 4 : 1
Muži, Krhová – Kelč „B“ 1 : 0
Muži, Prostř.Bečva – Kelč 2 : 2 (2 : 1). To, že jedeme na horkou půdu, jsme věděli.
Skutečnost předčila očekávání. To, co předváděl rozhodčí, se jen tak nevidí. I přes jeho
náklonnost k domácímu mužstvu jsem se ujali vedení. Branku vstřelil Martin Pastrnek.
Radost však netrvala dlouho. Domácí vyrovnali. Poté si naši hráči vytvořili převahu, nepustili
domácí za půlku. Kopali několik rohových kopů, ale k jejich zakončení jim chybělo i štěstí.
Rozhodčí bezdůvodně nastavil první poločas o pět minut. To se nám stalo osudným. Domácí
vstřelili branku. Vstup do druhého poločasu měli naši hráči opět skvělý. Ondra Schwarcz
vyrovnává. Domácí hrozili nebezpečnými brejky. Skóre se však již nezměnilo.
Sobota 25.9.2004
Mladší žáci, Kelč – Zlín-Paseky - nehráno
Starší žáci, Kelč – Zlín-Paseky – nehráno
Dorost, Kelč – Rajnochovice – nehráno
Neděle 26.9.2004
Mladší přípravka, Kelč – Valašské Meziříčí 4 : 3
Starší přípravka, Kelč – Valašské Meziříčí 2 : 6
Muži, Kelč „B“ – Valašská Bystřice „B“ – 1 : 0
Muži, Kelč – Valašská Bystřice 1 : 2 (1 : 1). Kvalitní fotbal. V hostujícím mužstvu
nastoupili zkušení hráči. Na jejich výkonu to bylo znát. Naši hráči se snažili předčit je v
bojovnosti. To se jim také dařilo. Bylo jen otázkou, jak dlouho vydrží se silami. Vydrželi celý

první poločas. Do vedení nás dostal Radek Abrman, a to parádně provedeným trestným
kopem. Hosté vyrovnali z pokutového kopu za ruku našeho hráče v pokutovém území. Do
druhého poločasu jako by naši hráči nastoupili zcela vyměněni. Přestali běhat a u všech míčů
byli o krok pozadu. Hosté potrestali tuto slabou aktivitu brankou., když zcela špatně vyběhl
brankář Zdeněk Němec a hráč hostů jej lobem přehodil. Je jen škoda, že se nenajde nikdo z
funkcionářů, kdo by nahlásil výsledky do novin ! Jejich redaktoři se pak velmi rádi k této
nečinnosti z našich řad vyjadřují.
Neděle 3.10.2004
Mladší žáci, Podlesí – Kelč 0 : 5
Starší žáci, Podlesí – Kelč 3 : 0
Dorost, Vizovice – Kelč 1 : 3
Muži, Kelč „B“ – Jarcová 5 : 2
Muži, Kelč – Zašová 6 : 2 ( 1:1). Krásné slunečné nedělní odpoledne. Ti diváci, co si našli
cestu na fotbalové hřiště, určitě nelitovali. Kdo očekával z naší strany kanonádu, byl v
rozpacích. Utkání sice začali naši hráči opět dobře. Zatlačili soupeře před jeho bránu. Ovšem
ta střelba ! Někdy nestačila ani zábrana za brankou. Přesto uhodilo. Trefil se po rohovém
kopu hlavou Libor Novák. Druhý poločas jsme hráli na „naši branku“. S brankami jakoby se
roztrhl pytel. Třikrát se trefil Jarek Machač, který se ze stopera převtělil v elitního střelce.
Jednou se trefil Ondra Schwarcz a Tomáš Kocián z pokutového kopu. Hostující celek, co by
poslední mužstvo tabulky, se nezmohlo na nic. Právem mu patří poslední příčka.
Sobota 9.10.2004
Mladší přípravka, Holešov – Kelč 5 : 2
Starší přípravka, Holešov – Kelč 3 : 4
Mladší žáci, Kelč – Kroměříž 0 : 1
Starší žáci, Kelč – Kroměříž 0 : 5
Dorost, Kelč – Mysločovice 3 : 0
Neděle 10.10.2004
Muži, Hrachovec „B“ – Kelč „B“ 2 : 1
Muži, 1.Valašský FC „B“ – Kelč 1 : 1 (0:1). Ten, kdo očekával brankové hody, se mýlil, i
když domácí okupují spodní příčky tabulky. Nastoupili s několika dorostenci. Vše tedy hrálo
do karet našim hráčům. Ještě první poločas se zdálo, že roli favorita naplní. Zahájili
ofenzivně. Z tohoto tlaku vzešla i vedoucí branka. Domácí obraně utekl Tomáš Kocián.
Domácímu brankáři nezbylo než vytáhnout míč ze sítě. To bylo z naší strany vše. Do druhého
poločasu jakoby přišlo na hřiště jiné mužstvo. Domácí hráči zcela začali kontrolovat hru. V
naší obraně se začala objevovat okénka. Po jednom špatně odehraném míči s malou domů
brankář uklouzl a podrazil protihráče. Penalta. Vyrovnáno. Závěr se odehrával ve zbytečné
nervozitě a s množstvím faulů. Některým hráčům by slušela i červená karta. Nakonec naši
hráči mohou děkovat rozhodčímu, že neodpískal proti nim druhou penaltu.
Miroslav Červek

Sport
Kuželky
Meziokresní přebor mužů v kuželkách pro rok 2004 – 2005

Výsledky 1.-4. kola
Kelč - Frenštát „B“ 10 : 0 1530 : 1533 2
Bílovec“C“ - Kelč 0 : 10 1565 : 1599 2
Kelč - Hranice „B“ 8 : 2 1596 : 1444 2
Lipník „C“ - Kelč 4 : 6 1562 : 1564 2
Tabulka po 4. kole :
Kelč 4 4 4 0 1562 36 : 6 8
Zubří 4 3 0 1 1631 26 : 14 6
Bílovec „B“ 4 2 0 2 1581 26 : 14 4
Lipník „C“ 4 2 0 2 1581 22 : 18 4
Bílovec „C“ 4 body
Frenštát „B“ 4
N.Jičín „C“ 4
Hranice „B“ 2
Odry „B“ 2
Sedlnice „C“ 2
Krajský přebor dorostu pro rok 2004-2005
Naši dorostenci budou hrát své domácí zápasy ve Val. Meziříčí
Kelč - Otrokovice 1266 : 971 2
Kroměříž „A“ - Kelč 1154 : 1105 0
Tabulka po 2. kole :
Luhačovice 2 0 0 1218 4
Kroměříž „A“ 2 0 0 1207 4
Kroměříž „B“ 2 0 0 1180 4
Kelč 1 0 1 1185 2
Slavičín 2 body
Val.Mez. „C“ 0
Val.Mez. „D“ 0
Otrokovice 0
Josef Gassmann

Mladí hasiči
Mladí hasiči
Na jaře tohoto roku byl v plné míře obnoven kroužek Mladých hasičů v Kelči. Naším
tréninkovým místem se stal travnatý plácek u kulturního domu. Děti se scházely a trénovaly
pravidelně dvakrát týdně, aby dosáhly co nejlepších výsledků. Nezahálely ani během letních
prázdnin. Naši mladí závodníci se zúčastňovali závodů od května do září téměř každou sobotu

a neděli. I přes počáteční nezdary, které byly způsobeny hlavně díky malým zkušenostem, byl
pro nás konec sezóny přece jen úspěšný. Celkem jsme absolvovali 18 závodů. Děti díky
svému úsilí nakonec dosahovaly časů, které odpovídaly nejlepším zkušeným družstvům a
umísťovaly se na předních místech. Kromě tradičních denních závodů měly možnost si také
vyzkoušet i noční soutěže, na nichž obsadily skvělé první, druhé a čtvrté místo a vybojovaly
vytoužené poháry. Ve Středomoravském poháru mládeže, při velké konkurenci, jsme nakonec
skončili na 15.místě z celkového počtu 20 družstev. Věříme, že tahle sezóna se pro nás stane
dobrou motivací do dalšího roku, hlavně pak pro děti, kterým tímto děkujeme za píli a
doufáme, že na jaře budeme dosahovat předních umístění naprosto s přehledem.
Je nutno také podotknout, že bychom nemohli všechny závody absolvovat bez podpory
vedení SDH Kelč.
Na závěr bychom také chtěli poděkovat všem našim sponzorům za jejich pomoc,
jmenovitě:
Pajdla Marek-autodoprava, Rakovský Josef, MěU Kelč,Jiříček Jaroslav, VLM Krhová,
Stříteský Vladimír,Štěpán Libor, Pajdla Zdeněk, Loana Kelč, Srkala Josef, Mlýn Kelč,
Machač Miroslav, Vacula Radek, Jiříček Antonín, Akord Kelč, Chvatíková Marie, Vinklárek
Petr, Slavík Jaroslav,Žalmánek Vladimír, Machačová Dagmar, Hlavica Stanislav,Vlček
Vladimír, Matyska Oldřich, Hýža Svatopluk, Viva Kelč, Smahel Petr
Za kolektiv Mladých hasičů Mgr. Dagmar Syryčanská a Ludmila Stašová

Základní škola informuje
Z činnosti školy v měsíci říjnu

(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 v následujícím
měsíci).


Plavecký výcvik

V úterý 5. října konečně začal pro žáky 3. ročníku povinný plavecký výcvik, který je součástí
osnov tělesné výchovy na 1. stupni. Ke zdržení v zahájení došlo z důvodů technických
problémů v Plavecké škole ve Valašském Meziříčí. Dětem byly začátkem října okamžitě
poskytnuty náhradní termíny, takže třeťáci opravdu odplavou 10 lekcí podle předem
stanoveného rozvrhu. Kurzu se účastní všech 27 dětí ze 3. třídy.
Kromě třeťáků budou svůj povinný, tzv. rozšiřující plavecký výcvik, absolvovat i žáci
4. tříd.
Druháci budou na konci roku jezdit na tzv. předplavecký výcvik, který je součástí doplňkové
činnosti Plavecké školy.


Spolupráce s Mateřskou školou v Kelči

Od měsíce října navštěvují nejstarší děti z místní mateřské školy vždy v pátek od 9.00 do
10.00 hodin naši tělocvičnu, aby si alespoň trochu užily sportovního areálu a zkusily si
zacvičit v jiném prostředí než je třída ve školce. Doufáme, že se jim tyto hodiny
sportovních aktivit budou líbit a po nastoupení do první třídy tu budou jako doma.
V rámci další spolupráce mohou děti ze školky spolu se svými učitelkami využít autobusové
dopravy našich žáků na plavání, a to pro cestu do Valašského Meziříčí i zpět. Po dobu
plaveckého výcviku (2 hodiny) mají totiž možnost zajistit si ve Valašském Meziříčí program
(dopravní hřiště, hvězdárna apod.).



Volba povolání a profesní orientace

Školní rok sice nedávno začal, ale my již nyní musíme myslet na to, kam se budou hlásit naši
žáci 9. tříd po skončení povinné školní docházky. Takové rozhodování je pro čtrnáctileté,
popř. patnáctileté děti velmi složité a pro jejich rodiče jistě taky (také z tohoto důvodu jsme
již před několika lety zařadili do osnov 8. ročníku volitelný předmět Volba povolání). Proto se
snažíme v maximální míře poskytnout žákům a jejich rodičům co nejvíce informací o
konkrétních školách a školských zařízeních a oborech, které lze studovat (mj. videokazety
pořízené ve spolupráci se vsetínským Úřadem práce o konkrétních oborech studijních i
učebních, řemeslech apod.), dnech otevřených dveří, sami jim zprostředkováváme besedy se
zástupci škol (např. první proběhla již 15.10., když do školy přijel ředitel SOU Rožnov pod
Radhoštěm a strávil s deváťáky 2 hodiny povídáním o možnostech studia v jejich učňovském
zařízení). Ve škole od počátku roku funguje nástěnka, která je neustále aktualizována a která
poskytuje žákům prvotní informace o školách a oborech. Žáci a jejich rodiče mají možnost
konzultace s výchovnou poradkyní
( Mgr. Květoslava Václavíková), popř. vedením školy. Připravuje se opět Veletrh vzdělávání,
který každoročně poskytne ucelenou představu o studijních možnostech v regionu Valašsko.


Kroužky organizované školou a školním klubem

V letošním školním roce nabízíme žákům zapojit se do kroužků anglického a francouzského
jazyka – Mgr. Eva Hartmannová, kroužku Hry na flétnu – Mgr. Iveta Stržínková, kroužku
Výtvarných činností - Mgr. Zdeňka Havranová a p. Švehlík (Keramika hrou).
V rámci školního klubu jsme letos otevřeli následující kroužky:











Práce s počítačem – internet – denně - 6.50 – 7.50
pondělí, čtvrtek, pátek – 13.30 – 15.00
Sportovní hry pro mladší a starší žáky
pondělí – 14.00 – 15.00
středa – 15.00 16.00
Aerobik pro mladší a starší žákyně
pondělí – 15.00 – 16.00
středa – 13.0 – 15.00
Florbal
úterý – 13.30 – 16.30
Šikovné ruce
úterý – 14.00 – 16.0
Počítačové hry
středa – 14.00 – 16.00
pátek – 15.00 – 16.00
Ruční práce čtvrtek - 14.00 – 15.00.

Při škole funguje také Hudební škola Mgr. Libuše Včkové, která vyučuje 2x týdně hře na
klavír a klávesové nástroje.


Divadelní zájezdy

Děti 1. stupně budou opět jezdit na divadelní představení do Městského divadla ve Zlíně.
První zájezd se uskutečnil 26.října. Mezi žáky 2. stupně letos zájem nebyl (pouze 19
zájemců), proto se pro ně zájezdy neuskuteční.



Spolupráce se stacionářem Anděl

V pátek 8. října se v Kulturním domě v Kelči konal 2. Ročník Paraakademie, kterou pořádal
kelečský stacionář Anděl. Naši žáci se s dětmi ze stacionáře pravidelně v průběhu roku
scházejí ku příležitosti Velikonoc, Vánoc, nebo jen tak, aby si společně něco namalovaly,
vyrobily nebo si zacvičily a zasoutěžily v tělocvičně.
Naše děti také rády vystupují na společných akcích a nejinak tomu bylo i nyní. Osm dětí z 2.B
(Pavla Jiříčková, Dominika Holášová, Jarek Orel, Monika Caisbergerová, Lenka Tvrdoňová,
Lenka Králíková, Ondra Málek a Andrea Hadašová) pod vedením třídní učitelky Mgr.
Zdeňky Havranové vystoupilo v pátek na pódiu KD s pásmem básniček a písniček pod
názvem „Pane učitel“. Tímto milým vystoupením přispěly děti k hezké atmosféře celé akce a
kromě jiného získaly důležité zkušenosti a poznatky ze setkání s postiženými dětmi a mládeží.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Co se v Mateřské škole Kelč událo a co nás čeká v nejbližších dnech…..

První dva měsíce nového školního roku se přehouply jako voda, tudíž není na škodu malé
zastavení. Nové děti mají za sebou období adaptace /přivykání na prostředí/, které bylo pro
některé obtížné, neboť první odloučení od rodičů je v životě dítěte velká změna. Myslím ale,
že se nám společně podařilo toto období překonat a děti se pomalu začínají zapojovat do
běžného rytmu života v mateřské škole. Nápomocny nám byly také pohádky.
Již dvakrát přijelo za námi Divadlo „ÚSMĚV“ z Prahy.
1. září s pohádkou „Jak šli pejsek s kočičkou poprvé do školky“ a 13. října s pohádkou „O
Koblížkovi“ . Paní učitelky zahrály dětem maňáskové divadlo s názvem „Kašpárkovy
podzimní pohádky“.
4. října navštívili všichni „předškoláci“ /děti, které chodí do mateřské školy poslední rok před
nástupem do ZŠ/ Zemědělské družstvo v Kelči, kde si prohlédli kravín a seznámili se s
chovem krav a telátek.
V pátek 8. října vystoupila skupina „Holky z naší školky“ s programem na PARAAKADEMII
v Kulturním domě v Kelči, kterou pořádalo Občanské sdružení „Anděl“.
12. října navštívili „předškoláci“ Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí, kde se učili řešit
dopravní situace a 26. října se byli podívat v Muzeu strašidel, které se nachází v Domě dětí a
mládeže také ve Valašském Meziříčí. V plánu máme ještě návštěvu Hvězdárny. Využíváme
autobusu, který vozí žáky Základní školy v Kelči na plavání. V rámci spolupráce se Základní
školou v Kelči nám ředitelství školy umožnilo každý pátek využívat tělocvičnu ZŠ.
V říjnu se konala v mateřské škole taky DRAKIÁDA. Zážitky ze všech konaných akcí děti
výtvarně ztvárnily a tyto práce zdobí třídy a šatny mateřské školy. Zúčastnili jsme se
kreslířské soutěže O cenu malého Plamínka 2004 s tématem „Jak plamínek našel domov“.
Konal se i sběr přírodnin, ze kterých jsme si společně vyrobili postavičky „podzimníčky“ a
zvířátka. Nasbírané kaštany a žaludy děti pošlou po panu myslivci zvířátkům do lesa.
25. října se naše děti zúčastnily lampiónového průvodu, kde vystoupily s krátkým programem.
V listopadu budou děti ještě vystupovat na „Besedě s důchodci“ v Hasičském domě v Kelči.
2. listopadu přijede do naší mateřské školy DIVADLO LOUTEK „MYŠKA“ s loutkovou
pohádkou „Smolíček Pacholíček“.
8. listopadu děti překvapí KOUZELNÍK se svými kouzly a nafukovacími zvířátky.

Od listopadu připravujeme pro děti v odpoledních činnostech hru s flétnou „Veselé pískání“,
práci ve výtvarném kroužku /hry s netradičními materiály/ a seznamování s počítačem - PC
hry.
Do dalších dnů si přejeme hodně „hřejivého sluníčka“ k tvořivým hrám, které obohatí svět
dětí v naší mateřské škole.
Svatava Dohnalová,ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Kariéra a smrt generála Jana Rady - oprava
Kariéra a smrt generála Jana Rady
Životopis kelečského rodáka

V minulém čísle Zpravodaje jsme otiskli dokončení článku od pana Otakara Tvrdoně.V
rozhodujícím textu došlo k chybě ( str. 15, odst.3 , věta 6. – byl vynechán celý jeden řádek ),
proto otiskujeme celé znění onoho textu s opravou :
…Obžalovaný tvrdí, že spatřiv nejprve u zmíněného světlíku, později v telefonní centrále,
světlo svíčky, domníval se, že v budově jsou zloději a proto zavolal „Stůj“ a vypálil ránu na
poplach, nato prý ještě dvakrát zavolal „Stůj.
Autorovi článku se moc omlouváme a věříme, že i čtenáři naši technickou chybu omluví.

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Orel Jan Kelč
Klimek Josef Kelč
Slavíková Milena Kelč
65 let
Plesník Emil Lhota
Gillar Stanislav Komárovice
Vinklárová Blažena Kelč
Plesník Arnošt Komárovice
70 let
Minářová Ludvika Kelč
Vallová Anna Kelč
75 let
Machová Marie Němetice
81 let

Jiříček Miroslav Kelč
84 let
Mašlaňová Marie Kelč
Jiříček Jan Kelč
Strnadlová Marie Babice
Vykopalová Vojtěška Kelč
85 let
Jiříček František Kelč
89 let
Jurková Emilie Kelč

Sňatek
Milan Buberník * Šárka Krasňáková
Stanislav Pitrun * Eva Juráňová

