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Úvod zpravodaje 10/2003
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že Vás mohu oslovit touto formou na stránkách našeho Zpravodaje. Ne snad,
že by za mého již téměř ročního působení nebyla příležitost, ale spíše pracovní vytížení a snad
také určitý respekt vůči předcházejícím přispěvatelům mi velel nechat prostor jiným, možná
zkušenějším a povolanějším. Rád bych se s Vámi podělil o několik svých postřehů a
myšlenek. Nebudu se pouštět do sáhodlouhých ekonomických rozborů, aniřešit mezinárodní
politickou situaci, i když obojí je nesporně zajímavé a určitě by se o těchto problémech daly
psát nejen úvodníky.
V prvé řadě bych se chtěl pozastavit u významného data, které si v tomto měsíci
připomínáme. 28. říjen 1918 je jedním z největších mezníků naší historie. Tohoto dne se náš
národ vymanil z třísetletého habsburského područí. Vznik Československa nebyl v
Evropěojedinělým jevem, protože na rozvalinách tehdejší Evropy zkoušené první světovou
válkou vznikaly nové státy jako samozřejmý důsledek národnostního uvědomování a touhy po
samostatné vlasti. Tehdejší stát Čechů a Slováků vznikl díky nezměrnému úsilí odhodlaných,
čestných a vzdělaných lidí.
I v současné společnosti je důležité kvalitní vzdělání, proto by také k prioritám našeho města
mělo patřit vytvoření odpovídajících podmínek k jeho získávání. Chtěl bych poděkovat všem
občanům, kterých se jakýmkoliv způsobem dotkla rekonstrukce jídelny a kuchyně v naší
základníškole, že byli tak trpěliví, ohleduplní, shovívaví a pochopili, že nebylo v našich silách
zajistit stravování žáků už od 1. září. Rekonstrukce byla zásadní a rozsáhlá, a proto ji nebylo
možno přes veškeré úsilí a dobrou vůli dokončit s nástupem nového školního roku, i když to
nebyl smluvní termín dokončení stavby. O jak zásadní změny šlo, určitě posoudí všichni, kteří
s touto opravenou částí školy přijdou jakkoliv do styku, ať už jako strávníci, zaměstnanci
nebo náhodní návštěvníci. Tyto změny se dotkly nejen kuchyně a jídelny, ale i veškerých
neméně důležitých obslužných prostor a provozů tak, aby odpovídaly bez jakýchkoliv
výjimek všem nejnovějším hygienickým normám a předpisům. Doposud se opravy školy, a
nemám na mysli jen ty letošní, dotýkaly převážně jejích vnitřních prostor. Kolemjdoucí tedy
kromě nové nástavby tělocvičny z proinvestovaných milionů nemůže nic vidět, ačkolivšlo
vždy o opravy nutné. To, že více než sto let stará budova školy, která je jednou z hlavních
dominant našeho města, opravy potřebuje, je snad zbytečné připomínat.
Při psaní tohoto úvodníku si uvědomuji, i když to tak při pohledu z okna zatím ještě
nevypadá, že podzim je neúprosně tady a s ním i plískanice, bláto a proudy deště, ale na
druhou stranu také krásně zlátnoucí listí na stromech, dozrálé a vybarvené ovoce, příprava
kvasu na pálení a i další radosti s tím související. Přestože nadcházející roční období vyvolává
spíše pocity negativní a pesimistické, v našem podvědomí by rozhodně měly převážit
myšlenky pozitivní a příjemné.
Ing. Karel David,místostarosta

Usnesení z 12.zasedání Rady města Kelče dne 20. 08. 2003





















Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MěÚ Kelč za I.pololetí 2003. Hospodaření bude
předloženo zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí upozornění vedení společnosti A.S.A. Skládka odpadů v Bystřici pod H.
na ukončení skládkování komunálního odpadu z Kelče svozovou firmou JOGA na této skládce.
Informace bude předána zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí připomínky Vl.Rolince k průběhu zpracování “Dějin města Kelče” a
doporučuje přizvat p.Rolince ke konzultacím připravovaného díla.
Rada schvaluje pořízení 4ks plastových oken do obecního domu ve Lhotě dle nabídky Petra
Smahla, Kelč čp. 471 z 06.08.2003.
Rada schvaluje finanční příspěvek 10 000,- Kč středisku JUNÁK Kelč na činnost v roce 2003.
Rada schvaluje uzavření smlouvy se Zlínským krajem o spolupráci při tvorbě , aktualizaci a
správě digitální technické mapy Zlínského kraje a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada schvaluje úhradu části dopravy ve výši 5 344,-Kč pro účastníky letního zájezdu do
Moravského krasu dne 09.08.2003 , který pořádala kulturní komise rady.
Rada doplňuje své usnesení č. 134/9 z 30.06.2003 tak , že výše příspěvku se upravuje na 3
000,- Kč.
Rada schvaluje pronájem volného bytu v penzionu pro důchodce Kelč čp. 290. panu Aloisi
Caisbergerovi , Lešná – Příluky čp.41.
Rada bere na vědomí uzavřenou dohodu mezi J.Neřádem , Kelč čp.512 a Vl.Pitrunem , Kelč
čp.503 o postoupení práv ke stavbě garáže “Na drahách” a záležitost postupuje k projednání
zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí žádost manželů Vlčkových ,Kelč čp.100 o zakoupení pozemku pro
výstavbu rodinného domku v lokalitě “Na Záhumení” a ukládá MěÚ zařadit žadatele k
ostatním žádostem.
Rada bere na vědomí žádosti Martina a Magdy Sieklikových , Kelč čp.511 o byty připravované
výstavbě bytových domů v lokalitě “Pod pivovarem” a ukládá MěÚ zavést evidenci žadatelů.
Rada na základě žádosti Marie Baďuříkové , Kelč čp.503 o pronájem části pozemku parc.č.
992/12 v k.ú.Kelč – Nové město ( zahrádky pod hřištěm) ukládá MěÚ zaevidovat všechny
současné uživatele a připravit záměr pronájmu.
Rada bere na vědomí požadavek s nabídkou Osadního výboru v Babicích na vybudování
chodníku ze zámkové dlažby a pověřuje starostu zajistit nabídku na asfaltový povrch.

Oznámení Městského úřadu
Pokud zasíláte na adresu Městského úřadu věcné připomínky, osobní názory a stížnosti,
uveďte své jméno a adresu. Jedině tak budou tyto dopisy projednávány a řešeny, v
opačném případě jsou pouze evidovány.

Historie
Záhorská kronika - Prosinec 1929
Antonín Svěrák
Svědomité a spolehlivé přiznání, Kelč 1748,
knížebiskupského, poddaného městečka Kelče, v kraji přerovském, v markrabství
moravském.
Svobody pozůstávají v pivném a vinném šenku, ze kterýchž nejmilostivější vrchnosti činže
zapravovati se musí.

Toto městečko Kelč jest podle privilegií od robot osvobozeno, následkem kteréhož
osvobození do panského důchodu činže zapravovati se musí.
Dosavadní číslování v katastru kontribučenském v tomto
neuzavřeném městečku 94
v předměstích 28
úhrnem 122 komíny
Zdejší občanské životní poměry jsou následující :
1. Při tomto městečku Kelči jest obchodování docela špatné, poněvadž tu není vůbec
obchodníků, nýbrž pouze obyčejní chudí řemeslníci a sedláci. Výrobky se v tyto těžké časy
neprodají, a proto
2. takoví řemeslníci své výrobky ke své největší škodě a záhubě ležeti mají a svůj denní chléb
většinou v okolních místech hledati musí,
3. městečko leží v horách a stranou, a proto nejezdí tu nijaké obchodní povozy a které přece
přijedou, nocují v panské hospodě.
4. Pořádají se tu dva výroční trhy, prodává se valašská huňa, své zboží vykládají hrnčíři,
kožešníci, ševci a domácí židovští šňůrkaři. Týdenní trhy stanoveny jsou na čtvrtek, odbývají
se však pouze po několik týdnů po žních.
5. Poutě se tu nekonají.
6. Orba jest taktéž špatná, mnoho pozemků leží ladem. Seje se oves, vika, bob, něco ječmene a
žita.

Rubrika 1. Na náměstí jest radnice, zámek a 30 pravovárečných domů, ze kterých se odvádí
do panského důchodu ročně 46 zl. 40 kr. V těchto domech jsou 4 hofeři a sice krejčí, švec,
pekař a řezník.
Mimo náměstí jest 89 domů menších bez pravovárečného oprávnění. V těchto domech jest 26
hoferů a sice po jednom krejčím, ševci, sítaři, sedláři, zedníku, bednáři, nádeníku, šňůrkaři,
dva mlynářští, tři sedláci, čtyři čeledíni, pět tkalců a čtyři žebráci.
Rubrika II. Zelinářské zahrady a chmelnice tu nejsou, nýbrž jen zahrady ovocné při 33
domech. Je jich 13 měřic. Neobdělávají se ani pluhem ani motykou, nýbrž se ponechávají na
trávu.
Rubrika III. O nějakých vinicích nikdo zde nic neslyšel.
Rubrika IV. Kelči náležejí dva mlýny a sice každý na dvě složení. Oba tyto mlýny jsou na
nestálé vodě, a přijde-li sucho nebo velká voda, nemůže se mleti. Z těchto mlýnů platí se
ročně do panského důchodu 9 zl. 20 kr.
Rubrika V. Při 53 domech jest 81 kusů luk ve výměře 60 měřic, z nichž sklidí se 137
dvojspřežných fůr sena. Otava se nedělá.
Co se pasení týče, drží si každý měšťan vlastního pasáka a pase na svém. Pro ovce a vepřový
dobytek jsou dva kusy pozemků ve výměře asi 17 měřic. Tyto pozemky jsou započteny do
lánů.
(Domy, při kterých jsou zahrady neb louky, jsou vyjmenovány, a udána výměra každého
druhu. Výměra započtena jest do lánů.)
Rubrika VI. Obecních pozemků není. O výnosu pozemků platí : 1) Obsévá-li se role stále
týmž druhem obilí, dostane se semeno zpět. 2) Za prostředních roků má ještě na chleba. Jsouli dobrá léta, vynese jedna měřice dvě až tři měřice mimo semeno. 3) Je-li hospodář nedbalý,
dostane polovici.
Rubrika VII. Městečko Kelč má měšťanský pivovar. Podle kvitancí a dokladů bylo uvařeno
roku 1745 celkem 160 sudů, roku 1746 – 130, roku 1747 – 128 sudů.
Jak byla ta drahá léta, kdy měřice ječmene stála 21/2 – 3 zl, mnohý měšťan dal svou pořádku

zadarmo, neboť měl více škody než užitku.
Pivo zde uvařené do vesnic se nevydává, nýbrž spotřebuje se všechno v obci. Vrchnost má
zde hospodu, ve které šenkuje se víno a pivo. Když přijde na ni pořádka, vyšenkuje se jako u
jiného měšťana. Za toto právo platíme ročně 7 zl. do panského důchodu.
Vinná pořádka dojde na jednotlivé měšťany až někdy za 7 neb 8 let.
Že všecko svrchu psané podle Bohu milé pravdy zodpověděno bylo, potvrzujeme na místě
celé obce My purkmistr a rada vlastnoručními podpisy a přitištěním obecní pečeti.
Tak se stalo v městečku Kelči dne 6. srpna roku 1748.
L.S. Purkmistr a rada.
Milada Davidová

Kulturní dům Kelč v říjnu 2003
pátek 3. 10. 2003 – DISCO – pořádají fotbalisté
pátek 10. 10. 2003 – ParaAkademie – OS Anděl
sobota 11. 10. 2003 – Rendevouz s operetou – Opavské divadlo

Pozvánka - rendezvous s operetou
Sobota 11. října 2003 v 19 hodin v KD v Kelči.

“ Rendezvous s operetou ”
Hudebně zábavný pořad
Umělecké agentury Karla Smolky z Opavy.
Vstupné : 60,- Kč

I. ročník ParaAkademie
OS “ANDĚL” pořádá dne 10. 10. 2003 v 1600 v KD v Kelči I. ročník ParaAkademie
Program :






show S. Hložka
akademie ústavů a škol pro postižené děti z okolí, proložená písničkami
teletubbies
tanečnice
diskotéka

Celým programem Vás budou provázet moderátoři R. Procházka a J. Matýsek
Tento program je přístupný pro širokou veřejnost – ať se cítíte zdráviči nemocni, jste srdečně
zváni !!!

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Úterý 28. 10. 2003
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
od Loany na náměstí, kde vystoupí se svým programem
děti z Mateřské školy Kelč.
Hrát bude kapela Otakara Michla.
Průvod bude zakončen slavnostním ohňostrojem.
Sraz účastníků průvodu je v 16,45 hodin před Loanou.

Závěrečná zpráva Běhu Terryho Foxe v Kelči :
Datum konání : sobota 13. září 2003
Počet účastníků : 107
Získaná finanční částka : 4.380,- Kč

Program kina Kelč na měsíc říjen 2003
Neděle 5. 10. v 18 hod - X – MEN II
Zmutovaní superhrdinové vstupují do války o vlastní existenci. Pokračování comicsové ságy
nabízí velkou podívanou nabitou láskou k akci a koňskou dávkou mutanské psychologie.
Americký akční výpravný superfilm s českými titulky, vstupné 32, - Kč
Neděle 12. 10. v 18 hod - HULLK
Nevím kdo jsem, nevím jak jsem vznikl, vím jen, když se rozzlobím, nebudete mě mít rádi.
Americký akční film s titulky, vstupné 32, - Kč
Neděle 19. 10. v 18 hod - TELEFONNÍ BUDKA
Mediální konzultant zvedne telefon pouliční budky a tím si podepíše ortel. Na druhém konci
se ozve hlas s jasnou ultimativní nabídkou. Zavěsíš-li, zemřeš. Americký thriller s českými
titulky, vstupné 32, - Kč
Neděle 26. 10. v 18 hod - JAK ZTRATIT KLUKA V 10 DNECH
Jeden z nich lže, ale vždy je to ten druhý. Nejzamilovanější komedie roku 2003. Americká
komedie plná zvratů s českými titulky, vstupné 30, - Kč

Kopaná
Opět je tu fotbal. Začal nový soutěžní ročník 2003 – 2004.
Neděle 10. 8. 2003
Muži, Kelč “B” – Choryně “B” 2 : 2

Muži, Kelč – Žalkovice 1 : 3 /1 : 2/
Vstup do soutěže se nevydařil. Úvod utkání patřil našim hráčům. Zatlačili soupeře před jeho
bránu. Přinesl nám i vedoucí branku. Postaral se o ni Jan Machač.Zdálo se, že to bude jen
otázka skóre. To když ještě velkou šanci neproměnil Radek Abrman. A tak se dostalo na staré
známé rčení – nedáš, dostaneš. Hosté vyrovnali, do poločasu přidali ještě jednu branku.
Druhý poločas jsme zahájili opět lépe. Branka do soupeřovy sítě však nepadla. Hosté z
protiútoku zvyšují svůj náskok. Tato branka dostala naše hráče do kolen. Na nic se
jižnezmohli. Premiéra tak nevyšla novému trenérovi p. Foltovi z Poličné. Ten vystřídal p.
Musiala. V brance nás nepodržel Orava. Na jeho vrub připadají všechny branky. Doufejme,
že takový výpadek se již nebude opakovat.
Sobota 16. 8. 2003
Muži, Hvozdná – Kelč 1 : 2 /1 : 1/
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Již příchod hráčů nedával moc optimismu. Nakonec se jich
sešlo jedenáct. Včetně druhého brankáře Němce. Úvod utkání se zcela vyvíjel podle domácích
not. Vytěžili pouze jednu branku z trestného kopu. Naši hráči se jen bránili. Jeden z mála
protiútoků skončil brankou. Vstřelil ji Tomáš Kocián. Byla to branka do šatny. Druhý poločas
byl obrazem toho prvního. Domácí s přibývajícími minutami znervózněli. Přišel pro ně krutý
trest. Tomáš Kocián s přehledem zpracoval míč a mazácky proměnil. Bylo to těsněpřed
koncem utkání. Domácí se již na nic nezmohli. Na to, že chybělo sedm hráčůzákladní sestavy,
ti, co hráli, odehráli velké utkání. Pochvalu zaslouží všichni, ale vyzdvihl bych výkon Tomáše
Kociána. Po zranění hrál poprvé celé utkání. Nejenže bojoval, ale střílel i branky.
Neděle 17. 8. 2003Muži, Branky – Kelč “B” 3 : 2
Neděle 24. 8. 2003
Muži, Kelč “B” – Valašská Polanka “B” 4 : 1
Muži, Kelč – Žeranovice 1 : 2 /0 : 1/
Druhé utkání doma a druhá prohra. V úvodu utkání jsme byli lepším týmem. Naši hráči si
vytvořili několik slibných příležitostí. Ovšem, jak je již tradicí, bez užitku. Hosté z protiútoku
skórují. Po zbytek poločasu se naši hráči pouze na hřišti hledali. Nic nenasvědčovalo tomu, že
by mělo dojít k případnému zvratu ve vývoji utkání. Ve druhém poločase došlo ke střídání
hráčů. To hře pomohlo. Po nedovoleném držení hráče jsme kopali penaltu. Tu proměnil Jirka
Škařupa. Ovšem za stejný přestupek kopali penaltu i hosté. Tím byl náš osud zpečetěn. Je jen
škoda, že hráči nebojovali tak, jako ve Hvozdné. To by byl výsledek určitě lepší.
Sobota 30. 8. 2003
Mladší žáci, Kelč – V. Karlovice 1 : 2
Starší žáci, Kelč – V. Karlovice 3 : 1
Neděle 31. 8. 2003
Dorost, Valašská Bystřice – Kelč 2 : 4
Muži, Velká Lhota – Kelč “B” 0 : 0

Muži, Štípa – Kelč “B” 0 : 0 .
Lepší mužstvo prohrálo. Už se stává tradicí, že na utkání mimo Kelčodjíždíme pouze o
jedenácti hráčích. To by se stávat nemělo. Utkání začalo lépe domácí mužstvo. Z toho tlaku
vytěžili i úvodní branku po rohovém kopu. Chyba našeho brankaře Němce. Poté jsme byli
lepším týmem. Zaslouženě jsme vyrovnali – to když střelu Jana Machače tečoval do vlastní
sítě domácí hráč.Druhý poločas jsme byli opět lepší než domácí. Ovšem jen po šestnáctku.
Kdyžuž se zdálo, že si odvezeme bod, domácí skórují. To, že ze Štípy body nevozíme, je již
tradice. Teď jsme k tomu byli blízko.
Středa 3. 9. 2003
Mladší žáci, Zašová – Kelč 0 : 2
Starší žáci, Zašová – Kelč 14 : 0 !!!
Sobota 6. 9. 2003
Dorost, Kelč – Krhová 8 : 0
Neděle 7. 9. 2003
Mladší přípravka, Kelč – Bystřice pod Hostýnem 7 : 0
Starší přípravka, Kelč – Bystřice pod Hostýnem 2 : 2
Mladší žáci, Podlesí – Kelč 0 : 0
Starší žáci, Podlesí – Kelč 4 : 0
Muži, Kelč “B” – Střelná 4 : 0
Muži, Kelč – Podkopná Lhota 1 : 2 /0 : 0/
Výkon našeho mužstva nebyl hoden účastníka. I. B třídy. První půle byla vyrovnána. Žádné
mužstvo si nevytvořilo brankovou příležitost. Radost do našichřad vnesl Jirka Škařupa. Jeho
střelu tečoval soupeř do vlastní sítě. Radost však netrvala dlouho. Hosté vyrovnávají. Šok
jsme zažili, když zvyšují. Vyrovnat se nám již nepodařilo. Je jen škoda, že hráči nepředvádějí
to,na co mají.
Středa 10. 9. 2003
Mladší žáci, Holešov – Kelč 1 : 1
Starší žáci, Holešov – Kelč 3 : 7
Mladší přípravka, Kelč – Hulín 2 : 2
Starší přípravka, Kelč – Hulín 4 : 4
Pátek 12. 9. 2003
Muži, Hrachovec “B” – Kelč “B” 3 : 0
Sobota 13. 9. 2003
Dorost, Hutisko Solanec – Kelč 8 : 2 !!!

Muži, Loukov – Kelč 5 : 0 !!! /2 : 0/
Debakl jako hrom. K utkání posledního – domácí s předposledním –Kelč – není třeba co
dodávat. Výsledek hovoří za vše.
Neděle 14. 9. 2003
Mladší přípravka, FC Vsetín – Kelč 2 : 4
Starší přípravka, FC Vsetín – Kelč 6 : 3
Mladší žáci, 1. Valašský FC – Kelč 2 : 1
Starší žáci, 1. Valašský FC – Kelč 5 : 0
Muži, Lhotka nad Bečvou – Kelč “B” 7 : 0 !!!
Miroslav Červek

Požární sport
Po závodech v Babicích se Extraliga ČR o dalším víkendu - 16.srpna přestěhovala do Ostravy
Nové Vsi . Mužům z Babic se opět nepříliš dařilo ačasem 18,64 s obsadili v Ostravě 6. místo .
Rovněž další výsledky nemají stabilní úroveň , na čemž se mimo jiné podepsalo svalové
zranění pravého proudaře . V extralize ČR nakonec Babice obsadily 4. místo , kdy je zaváhání
v předposledním závodě stálo slušný bodový náskok na třetím místě .Není to sice umístění
podle jejich představ , ale vzhledem k tomu , že se letošního ročníku , i když nepravidelně ,
zúčastnilo asi 150 družstev z celé republiky není to výsledek vůbec špatný .
16.8.

Ostrava Nová Ves

OV

Extraliga ČR

18,64 s

6. místo

3B

16.8.

Stará Ves n. O.

FM

pohárová sotěž

16,00 s

9. místo

2B

17.8.

Lešná

VS

pohárová soutěž

18,51 s

1. místo

3B

23.8.

Výčapy

TR

Extraliga ČR

18,61 s

3. místo

3B

24.8.

Petrovice

TR

Extraliga ČR

-

N

3B

30.8.

Letohrad

UO

Extraliga ČR

18,56 s

8. místo

3B

31.8.

Trnov

RK

pohárová soutěž

18,09 s

5. místo

3B

7.9.

Čechy

PR

pohárová soutěž

-

N

2B

7.9.

Pravčice

KM

pohárová soutěž

18,09 s

1. místo

3B

14.9.

Vítonice

KM

pohárová soutěž

18,08 s

2. místo

3B

14.9.

Hranice

PR

pohárová soutěž

16,23 s

2. místo

2B

Sezóna ještě nekončí :
Sbor dobrovolných hasičů Babice si dovoluje pozvat všechny příznivce hasičského sportu v
sobotu 11. října na pohárovou soutěž v požárním útoku mužů a žen . Tato akce se koná u
příležitosti 50. výročí založení sboru a její začátek je v 10 hodin .
Ing. Karel Gába

Základní škola informuje
Zahájili jsme nový školní rok




2. září (1. září proběhla v ZŠ Kelč protestní stávka zaměstnanců školství) byl slavnostně
zahájen školní rok 2003/2004 v Základní škole Kelč
Organizace nového školního roku je následující:

1.9.2003 – 29.1.2004: vyučování v 1. pololetí
1.2.2004 – 30.6.2004: vyučování ve 2. pololetí
27. a 29.10.2003: podzimní prázdniny
22.12.2003 – 2.1.2004: vánoční prázdniny
30.1.2004: jednodenní pololetní prázdniny
2.2. – 8.2.2004: jarní prázdniny pro okres Vsetín a kraj Zlín
8.4 – 9.4.2004: velikonoční prázdniny
1.7 – 31.8.2004: hlavní prázdniny
















V tomto školním roce navštěvují ZŠ 353 žáci a vyučují se v 16 třídách. Z důvodů klesajícího
počtu dětí a pod tlakem nového způsobu financování školství byl ředitel školy nucen otevřít
pro letošní školní rok pouze jednu druhou a jednu pátou třídu. V ostatních ročnících jsou třídy
paralelní.
Pedagogický sbor tvoří 24 pracovníci, počet správních zaměstnanců včetně pracovnic školní
kuchyně je 11.
Vzdělávacím programem školy zůstává i nadále program Základní škola, ale všichni
pedagogičtí pracovníci se již připravují na tvorbu vlastních vzdělávacích programů dle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství (RVP).
Na 2. stupni základní školy, a to v osmých a devátých ročnících, je od letošního školního roku
navýšena týdenní hodinová dotace o 1 hodinu pro každý ročník. Cílem úpravy je zkvalitnění
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, vyrovnání vzdělávacích příležitostí žáků základního školství a
nižších ročníků víceletých gymnázií. Takovou úpravou se žákům nezvyšuje obsah výuky, ale
rozšiřuje se prostor k lepšímu zvládnutí stávajícího učiva. Proto jsme se rozhodli věnovat tyto
hodiny cvičení z matematiky a českého jazyka.
Od 7. ročníku jsou součástí vzdělávacího programu také volitelné předměty, jejichž skladba
vychází jednak ze zájmu žáků, ale také potřeb a možností školy. Vyučujeme tedy např.
předměty Příprava pokrmů, Pěstitelství, Přírodovědný seminář, Dějepisný seminář, Volbu
povolání, Základy administrativy, Multimédia, Sportovní hry.
Mezi nepovinné předměty je zařazeno Náboženství. Vyučuje se v devíti skupinách podle
ročníků.
Od letošního školního roku má každá základní i střední škola za povinnost zakomponovat
vždy po třech hodinách za pololetí (šest hodin za celý rok) tematiku ochrany člověka za
mimořádných okolností. K této problematice byl vydán nový pokyn a dodatek k učebním
dokumentům, ale u nás ve škole máme s tímto tématem již tříleté zkušenosti, neboť formou
tematických dopolední vždy 2x za rok jsme s dětmi témata jako Evakuace, Živelné pohromy,
Havárie s únikem nebezpečných látek, První pomoc atd. již probírali a také nacvičovali
praktické situace a příklady.
Určitě budeme na 1. stupni pokračovat v projektu Zdravé zuby, k němuž jsme se před čtyřmi
lety přihlásili a s úspěchem jej plní žáci 1. – 5. ročníku.
Rádi bychom také pokračovali v zájezdech na divadelní představení do Městského divadla ve
Zlíně. Nabídku na skladbu představení jsme již obdrželi, nyní zjišťujeme zájem ze strany žáků.
Od měsíce října zahájí svou činnost zájmové kroužky školy, a to opět kroužek výtvarných
činností, keramický, angličtiny pro nejmenší, sborového zpěvu, basketbalový, florbalové
přípravky, možná fotbalový. Zato kroužky školního klubu již nabírají své zájemce a začínají již
nyní s činností. Děti si mají letos opravdu z čeho vybírat, neboť nabídka je velmi pestrá a
zajímavá. Posuďte sami: sportovně jsou zaměřeny kroužky aerobiku pro mladší i starší
děvčata, florbalu, sportovních her – vybíjená, ringo, přehazovaná, petanque aj., naučné a

poznávací budou kroužek angličtiny pro nejmladší žáčky, hra na kytaru pro začátečníky a
dramatický kroužek, na ruční práce se zaměří kroužek Doplňky a dárky, Překvapení dne,
Ruční práce, chybět nebudou kroužky internetový a počítačových her. Pracovnice školní
družiny a klubu zároveň připravují pro žáky tzv. akce měsíce, což budou např. zájezdy na
plavecký bazén do Rožnova, bruslení na zimních stadionech ve valašském Meziříčí nebo
Rožnově, dále turistické výlety (např. 20.9. na hrad Helfštýn), nebo zábavní odpoledne s
programem.

PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Z Mateřské školy Kelč - slovo rodičům ….
S divadlem “ÚSMĚV” a s úsměvem v dětských tvářích jsme 1. září 2003 slavnostně zahájili
nový školní rok 2003-2004.
V tomto školním roce navštěvují Mateřskou školu v Kelči 76 dětí ve 3 třídách. 28 dětí se bude
připravovat na vstup do základní školy. Převážná většina bude se svými učitelkami v
mateřské škole trávit vícečasu než ve svých rodinách. Proto chceme, ať je tento čas naplněný.
Naplněný tím, co děti potřebují na cestě rozvoje své osobnosti. Neustále obohacujeme náš
Školní vzdělávací program tak, aby odpovídal zájmům a potřebám dětí.
Naší prioritou je vytváření zdravého životního stylu a ekologických postojů. Zkvalitňujeme
prostředí tříd, aby děti měly dostatek hracích koutků a pracovních center, kde si získané
poznatky mohou prakticky vyzkoušet. Dítě se učí především přímými zážitky a na základě
praktické zkušenosti – prožitkové učení. Např. při seznamování s dary podzimní přírody se
děvčata učí v kuchyňském koutku ve třídě nakrájet jablka a uvařit kompot, nastrouhat
zeleninu, ovoce a připravit chutný salát, chlapci si zase vyzkouší s opravdovou pilkou a
kladívkem v dílně opravit třeba bedýnku na ovoce nebo domeček pro ježka, ve výtvarném
koutku se zase z dětí stávají skuteční umělci, vše o čem se zrovna učí, umí výtvarně ztvárnit a
vyřešit úkoly na pracovních listech /řešení labyrintů-hledání cest, rozvíjení
grafomotorikyapod./.
V průběhu celého dne zařazujeme také dostatek pohybu. Pohyb a změna vzduchu pomáhají
od stresu, vedou k poznávání, pozorování, novým zážitkům a zkušenostem. Začátkem září
byly na zahradě nainstalovány dvědřevěné rozhledny se skluzavkami, horolezeckou stěnou,
žebříkem a šikmým chodníkem. Díky pěknému podzimnímu počasí si jich děti užívají ještě
letos.
Zkracujeme také odpolední odpočinek podle potřeby dětí. Ty děti, které mají malou potřebu
spánku, mohou vstát dříve a věnovat se činnostem v herně. Starší děti se věnují práci ve
skupinách (kroužcích) podle zájmu– práce s keramickou hlínou, veselé pískání s flétnou aj.
Za pěkného počasí využíváme školní zahradu k činnostem i odpoledne. Důležitá je celková
pohoda, přátelská atmosféra.
Pravidla, která staví na pomoci druhému, ohleduplnosti, přátelství, ale také potřebě řádu,
uplatňujeme po celý rok. Zdůrazňujeme význam radosti ve výchově.

“Zdravé dítě je veselé a potřebuje radost. Jako květ potřebuje slunce, tak dítěti se dobře daří
jen ve veselém prostředí. Smutek a mrzutost působí na ně jako mráz na květinu. Povinností
dospělých je, aby se co nejvíce přičinili o veselé ovzduší. Jen nechme dítě co nejdéle být
dítětem” (slova I. Jarníkové–reformátorky české mateřské školy).
Z poznatků lékařů, psychologů a pedagogů tedy vyplývá, že 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.
Svatava Dohnalová,ředitelka Mateřské školy Kelč

Nabídka zájmových kroužků DDM v Kelči
Rybářský kroužek
zdokonalování rybářských znalostí a dovedností
pro začátečníky možnost získání rybářského lístku
zápisné 250,- Kč
Kroužek šití a ručních prací
pro začátečníky od 6 let
šití jednoduchých výrobků
základy háčkování, pletení apod. technik
zápisné 250,- Kč
Kroužek strojového šití pro pokročilejší
od 10 do 15 let
základy šití na stroji, výroba střihů
možnost zhotovení vlastních oděvů
zápisné 150,- Kč + látky na oděvy z vlastních nákladů
Kroužek vaření
příprava studené i teplé kuchyně
polévek, moučníků a specialit dle přání dětí
kroužek bude probíhat v prostorách kuchyňky s jídelnou v penzionu
zápisné 300,- Kč
Vazačský kroužek
práce se sušenými květinami a přírodninami
aranžování do různých předmětů
věnečky aj. výrobky či dárky pro zútulnění domova
Výtvarný kroužek
pro děti od 6 let
jednoduché výrobky z papíru, látek aj. materiálů
zápisné 250, Kč
Taneční kroužek
zdokonalování pohybových dovedností

výuka a nácvik různých tanečků
vystupování na různých akcích
zápisné 300,- Kč
Šachový kroužek
výuka šachové hry pro začátečníky pro začátečníky i pokročilé
zápisné 200,- Kč
Šprtec - stolní hokej
pro chlapce i děvčata
možnost účasti na soutěžích
zápisné 200,- Kč
Němčina
jazykový kroužek pro začátečníky i pokročilé
u ml. dětí výuka formou hry
zápisné 300,- Kč
Kroužek šití pro mladé maminky
v dopoledních hodinách
možnost docházení i s dětmi
výroba hotových oděvů pro děti i maminky
Zápisné 150,- Kč + látky na oděvy z vlastních nákladů
Keramika pro maminky s dětmi předškolního věku
práce s keramickou hlínou
jednoduché výrobky
zápisné 300,- Kč
Zápis do kroužků bude probíhat v týdnu od 29.9. do 3.10. od 11 do 16 hodin v Domě dětí a
mládeže v Kelči nebo telefonicky na č. 776 150 002, 776 030 879.
Ceny kroužků jsou platné pro celý školní rok 2003-2004 ( nutno zaplatit do konce listopadu).
D. Horáková

Sběr šatstva
Od 1.října 2003 shromažďuje paní Volková v garáži farního domku pod Kateřinkou obnošené
oděvy a obuv. Oděvy by měly být tříděné-pánské, dámské, dětské a baleny v papírových
krabicích do 15 kg(nejvhodnější jsou krabice od banánů ).
Sběr : Út 16-18 hod.
Čt 16-18 hod.

Čištění komínů
Dne 31. 10. 2003 bude v Kelči a místních částech prováděno čištění a kontrola komínů firmou
Kominictví Kučera.

Čištění komínů, případně kontrola jejich stavu, podle vyhlášky 111 očištění komínů z roku
1981 ( § 3 ods. 2 ), se vykonává nejméně :
a. šestkrát ročně, pokud jsou do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva
b. dvakrát ročně, pokud jsou do komínů zapojeny spotřebiče na plynná paliva a jde o komíny s
vložkou
c. čtyřikrát ročně, pokud jsou do komínů zapojené spotřebiče na plynná paliva a jde o komíny
bez vložky
d. jednou za rok, pokud jsou do komínů zapojené spotřebiče paliv s výkonem do 50kW v
rodinných domech nebo v rekreačních chatách, které se neužívají celoročně.

Kominictví Kučera Holešov

Společenská kronika
Naši jubilanti
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Hlavicová Marie Kelč
65 let
Blažek Stanislav Kelč
Pitrun Karel Kelč
75 let
Stříteský Karel Kelč
84 let
Stříteský Karel Kelč
90 let
Pitrunová Marie Kelč

Narození

Silvie Lakatošová Lhota
Adéla Spáčilová Kelč
Marie Mašlaňová Kelč
Veronika Pavlíková Kelč
Sňatky

Daniel Pitrun * Ivana Smetanová
Petr Vinkler * Irena Icelová
Úmrtí

Richard Havlík 30 let Kelč

