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Úvod

Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči a okolí, milí farníci,
začátek nového roku proběhl ve znamení mrazivého zimního počasí a plesové sezony,
od poloviny února prožíváme postní dobu a blíží se Svatý týden, který začne Květnou
nedělí 24. března a po Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě vyvrcholí Nedělí
zmrtvýchvstání. Rád bych se s vámi podělil o několik připomínek událostí proběhlých
a probíhajících a též bych vás velmi rád pozval především na oslavu velikonočního
vítězství Pána Ježíše nad hříchem a beznadějí skrze smrt na kříži a slavné
zmrtvýchvstání.
Především bych rád ze srdce poděkoval všem, kdo ochotně pracují pro dobro
nejen své, ale i svých spoluobčanů. Když na Hromnice v sobotu 2.2. probíhal farní
ples, byla přítomnost obětavých a ochotných lidí poznat nejen vůní smažených řízků
a pomocí v kuchyni, ale velmi se líbilo také vystoupení mládeže s polonézou,
„Pepíků“, žen z Kladerub a půlnoční scénka.
Naše společnost žila v posledních měsících prezidentskou volbou a nemálo
emocí vyvolává i opakovaná snaha dokončit před dvaceti lety započatý proces
osamostatnění církve od státu, který v padesátých letech minulého století zabral
majetek, jenž sloužil k zajištění činnosti církve a práci kněží podmínil státním
souhlasem. Velmi výstižně pojmenovali podstatu změny naši biskupové v pastýřském
listu: „Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi
a zablokován bývalý církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování
církví. Během 20 let jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli
blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby
mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru nad
církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly
odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem.
V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích dospěly jak stát,
tak církve k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné.
Před pěti lety jsme se dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek vyplatí finanční
náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, abychom si vydělali na svůj provoz. Bylo
dokázáno, že jednáme se státem velkoryse a žádáme méně, než je spravedlivé. Dohodli
jsme se se všemi církvemi financovanými ze státního rozpočtu, že jim necháme takový
podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí
zákon, v němž se finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně,
a zkrátilo se také přechodné období. Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude
nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme
velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími je dost poctivých
a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat v rámci
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České biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně a všechny budou
počítat s aktivním zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování
provozu, ale i na platech kněží.“
Pro naši farnost jsou dobrou zkušeností společné práce na projektu, který
přispěje k růstu naší jednoty a solidarity, dokončení opravy farních chlévů. Letošní rok
na podzim končí tříletá veřejná sbírka, a tak ve spolupráci s obecními úřady obcí
farnosti nabídneme ještě jednou příležitost přispět skrze návštěvu v domácnostech.
Budeme velmi vděční, když přijmete pověřené vykonatele sbírky v sobotu 27. dubna
vlídně a děkujeme předem za každý váš dar.
Mnoho událostí čeká naši farnost v měsíci květnu – tradiční májové pobožnosti
zahajujeme společně mší svatou 1. května nad Komárovicemi u kapličky Na Hůrce.
12. května bude slavný den pro šestnáct třeťáků, kteří poprvé přijmou svaté přijímání,
18. května bude s účastí biřmovanců vigilie Seslání Ducha svatého. Letošní ročník
akce „Noc kostelů“ klade zvláštní důraz na cyrilometodějské jubileum, 1150 let
od příchodu svatých bratří na Moravu. Proto jsme do seznamu otevřených kostelů
přihlásili také filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje v Kladerubech. Na Vaši návštěvu
se budeme těšit už tradičně také ve farním kostele sv. Petra a Pavla, v kostele svaté
Kateřiny u náměstí v Kelči a v lesní kapli ve Skaličce v pátek 24. května. Při setkání
v neobvyklou hodinu Vám umožníme prohlídku jindy nepřístupných míst.
Otec arcibiskup Jan Graubner vyhlásil letošek Rokem eucharistie. Velký důraz
proto přikládáme přípravě na oslavu slavnosti Těla a Krve Páně, která připadá
na 30. května. To už budou na dohled velké prázdniny a též slavnost patronů
kladerubského kostela, letos zvlášť připomínanou. Ať je pro vás období následujích tří
měsíců prozářené světlem Velikonoc přeje všem v kelečské farnosti
o. Jan Bleša, farář

Městský úřad informuje

Svoz tříděného odpadu
Plasty

25. dubna

Nebezpečný + velkoobjemový odpad
Mobilní sběrna

6.4. - město Kelč

13.4. - místní části

(autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky,
jeté
oleje,
odpadní
ředidla,
zatvrzelé
barvy,
kovové,
skleněné
a plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin, textil znečištěný, olejové
filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na ochranu
rostlin a stromů, pneumatiky, duše atd.)
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USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Kelč dne 11. 2.2013
– Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 31.12.2012 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje pronájem nebytových prostor lékárny v I. podlaží budovy
Zdravotního střediska v Kelči (č.p.31) firmě Repharm a.s (člen skupiny Agel),
Konská č.p.453, 739 61 Třinec za účelem zřízení výdejny léků a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy.
– Rada schvaluje poskytnutí dotací žadatelům na činnost v roce 2013 dle předloženého
návrhu.
– Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2013 a předává jej k projednání
finančnímu výboru a zastupitelstvu.
– Rada schválila odpis pohledávek (účet 315100) v souhrnné výši 50.895,-Kč.
– Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – 3 místností v I. podlaží budovy
přístavby radnice v Kelči (č.p.39) paní Zdeňce Markové, Tupec 56, 751 25 Veselíčko
za účelem zřízení prodejny textilu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 802/4 v k.ú. Kelč-Nové Město o výměře
152m2.
– Rada doporučuje schválit zastupitelstvu prodej pozemku č.4 (1027 m2, dle geom. Plánu
č.517-54/2012 ze dne 27.6.2012) v lokalitě „Na Zátopkovém“ a prodej části pozemků
p.č. 159/3, 159/9, 161/2, 2023/12 v k.ú. Kelč-Nové Město (pozemky o výměře 93 m2,
dle geometrického plánu č.526- 7/2013) paní D. M., Zubří
– Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8006280/001 o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na stavbu „Kelč, 232/3, 4, Pitrun, NNK IV-12-8006280“ na pozemcích parc.č.
240/19 a 1324 v k.ú. Kelč – Staré Město s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o
vstupu na pozemek v souvislosti s výstavbou a o právu provést stavbu „Odvodnění
bytového domu č.p. 512, 513, Kelč“ s SBD Val.Meziříčí na umístění drenážního vedení
a odvodnění v pozemcích p.č. 2023/13, 32/1, 33, 162/1 a 2155 v k.ú. Kelč-Nové Město
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje vypracování nové projektové žádosti města Kelč o poskytnutí
dotace na akci „Stavební úpravy náměstí v Kelči“ z ROP SM a pověřuje starostu
podpisem této projektové žádosti.
– Rada schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Tepelně technické úpravy
Hasičského domu v Kelči“ dle předložené zprávy hodnotící komise a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, tj. Jaroslav Pajdla,
Akord-soukromá firma služeb, Kelč 462.
– Rada provedla vyhodnocení cenových nabídek a schvaluje uzavření mandátní smlouvy
s p. Jaroslavem Fabiánem, bytem Krhová 606, na výkon technického dozoru na stavbě
„Tepelně technické úpravy Hasičského domu v Kelči“ dle předložené nabídky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
4

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2013

– Rada provedla vyhodnocení cenových nabídek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s firmou AURatelier, Dolní Hejčínská 31, Olomouc na zpracování 2 územních studií
dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 1 ks lípy
na obecním pozemku parc.č. 8/1 v k.ú. Kelč – Staré Město, 2 ks borovice černé
na obecním pozemku p.č. 1321/6 v k.ú. Kelč – Staré Město a 4 ks olše lepkavé
na pozemku p.č. 42/1 k.ú. Babice dle předložených žádostí a jejich posouzení lesním
p.Michalíkem..

USNESENÍ z 35. zasedání Rady města Kelč dne 11. 3. 2013
– Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Kelč a Svazkem obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko – Kelečsko pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Předmětem
výpůjčky jsou části pozemků p.č. 311, 1328/39, 1382, 1760 v k.ú. Kelč-Staré Město, p.č.
2194 v k.ú.Kelč-Nové Město, p.č. 16, 703 v k.ú. Němetice, p.č. 54, 621/1 v k.ú. Babice
u Kelče a p.č. 6/2 v k.ú Lhota u Kelče, na kterých byly v rámci akce „Modernizace
autobusových zastávek Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ vybudovány
zpevněné plochy a autobusové zastávky.
– Rada vzala na vědomí informace od p.Miroslava Pajdly o návštěvnosti kina v letech
2005-2012 a technických a finančních možnostech digitalizace kina.
– Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor Kulturního domu v Kelči sdružení
modelářů z Kelče na pořádání modelářské výstavy ve dnech 13. a 14. dubna 2013.
– Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kelč sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2012 a převod hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši
25.490,41 Kč do rezervního fondu.
– Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kelč sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2012 s hospodářským výsledkem 0,- Kč.
– Rada provedla vyhodnocení cenových nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na přípravu a vypracování projektové žádosti o dotaci do ROP Střední Morava na akci
„Stavební úpravy náměstí v Kelči“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s ing. Vlastou
Sláčikovou, bytem Pozděchov 217, 756 11 Valašská Polanka dle předložené nabídky
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada provedla vyhodnocení cenových nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na realizaci akce „Tepelně technické úpravy Hasičského domu v Kelči – část
vzduchotechnika“ a schvaluje uzavření smlouvy s p.Luborem Pitrunem, bytem Kelč 244,
756 43 Kelč dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada projednala žádost p.Jakuba Štěpána o opravu komunikace k rozestavěnému
rodinnému domu na p.č. 275/1 v k.ú. Kelč-Staré Město. Rada ukládá starostovi projednat
s žadatelem návrh řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikací
a navrhuje zařadit tuto opravu do plánu investičních akcí na rok 2014.
– Rada bere na vědomí dopis p.Pavla Štípského, Lipov č.p. 452 a pověřuje starostu
dalším jednáním v této záležitosti.
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– Rada pověřuje starostu vypracováním návrhu legislativní normy, která by zakázala
podomní a pochůzkový prodej v Kelči a místních částech z důvodů eliminace krádeží
v domácnostech seniorů.

USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 14.3. 2013
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled města Kelč na období 2013 – 2017,
zpracovaný firmou Regionservis.
- Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Kelč sestavenou k 31. 12. 2012.
- Zastupitelstvo schvaluje hospodaření města Kelč k 31. 12. 2012 takto:
Celkové příjmy rozpočtu města ve výši:
Financování:
Celkové příjmy rozpočtu města:
Celkové výdaje rozpočtu města:

29 738 144,94 Kč
925 034,68 Kč
30 663 179,62 Kč
30 663 179,62 Kč

- Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací v roce 2012 těmto organizacím a
sdružením v uvedené výši:
Tělovýchovná jednota Kelč, oddíl kopané
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč č.p. 107
Orel Jednota Kelč
Charita Valašské Meziříčí, kpt. Zavadila 1345
Odborné učiliště Kelč

-

120 000,- Kč
70 000,- Kč
90 000,- Kč
60 000,- Kč
70 000,- Kč

- Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2013 v závazných ukazatelích
dle předloženého návrhu v celkové výši 33 940 000,- Kč v příjmech a výdajích.
- Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu kulturních památek v roce
2013, dle schváleného programu regenerace MPZ Kelč na akci „Restaurování sochy,
soklu a rekonstrukce schodů, sv. Jana Nepomuckého“ ve výši 263.700,- Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro výstavbu rodinného domu v lokalitě
Zátopkovo Kelč p.č. 159/9 zahrada o výměře 95 m2, p.č. 159/20 ostatní plocha o
výměře 33 m2, p.č. 161/2 ostatní plocha o výměře 895 m2, pozemku p.č. 2023/87
ostatní plocha o výměře 97 m2 vše v k.ú. Kelč – Nové Město dle geometrického plánu
č. 527-19/2013 paní D. M., Zubří za cenu 150 Kč/m2 dle předloženého návrhu kupní
smlouvy včetně omezujících podmínek uvedených v čl. V., VII. a VIII. této kupní
smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- Zastupitelstvo schvaluje realizaci a financování projektu „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“ na rok 2013, 2014 a 2015.
- Zastupitelstvo schvaluje předfinancování akce při průběžném financování projektu
ve výši 18 000 000,- Kč v roce 2013, 2014 a 2015.
- Zastupitelstvo schvaluje spoluúčast na financování akce prostřednictvím bankovního
úvěru ve výši 8 000 000,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši 690 000,- Kč v roce 2013, 2014
a 2015 za podmínky přidělení dotace.
- Zastupitelstvo schvaluje zajištění následné udržitelnosti projektu po dobu 5 let
od finančního ukončení projektu.
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Rozpočet města Kelč na rok 2013
Příjmy

Rozpočet schv.
5 450 000
600 000
5 450 000
120 000
600 000
25 000
11 000 000
1 850 000
70 000
50 000
30 000
80 000
1 300 000
18 000
10 000
2 000
90 000
15 000
100 000
2 000
2 000
1 291 000
5 000
150 000
500 000
150 000
115 000
420 000
200 000
15 000
70 000
75 000
25 000
776 500
163 500
2 292 000
1 627 000
413 000
35 152 000

Daň z příjmů FO z.č.
Daň z příjmů FO ze s.v.č.
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obec
Daň FO sráž.
Ostatní správa v ochraně ŽP
DPH
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Popl.ze psů
Popl. za už.veřej.prostr.
Cyklické sklad.zemního plynu
Lesnictví
Kino
Knihovna
Rozhlas a televize - hlášení
MKZ - vstupné
Zpravodaj
Tělovýchovná činnost - pronájem KD
Hřbitovní poplatky
Nájem vodov.řádu(smlouva VAK)
Poplat.za svoz kom.odpadu
Činnost místní správy - prodej publikace
Komunální služby - pronájmy pozemků
Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z pronájmu penzionu
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z EKOKOMU
Příjmy z úroků
Odvod z loterií a jiných her
Odvod z VHP - výtěžek z automatů
Prodej popelnic
Neinvestič.dotace KÚZ
Dotace - volba prezidenta
Dotace SZIF - Povodňové škody lesy Kelč
Dotace SFŽP-Hasičský dům
Dotace SZIF - chodníky
CELKEM :
Splátka půjček

-1 212 000

CELKEM PŘÍJMY:

33 940 000
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Výdaje

Rozpočet schv.

Lesnictví
Dopravní obslužnost
Silnice
Kanalizace
Úpravy malých vodních toků
MŠ + oprava MŠ (650 000 + 150 000)
ZŠ + oprava ZŠ (2 100 000 + 300 000)
Kino
Krizové rezervy
Knihovna
MKZ
Příspěvek charitě
Příspěvek jednota Orel
Příspěvek církvi
Příspěvek OU Kelč - zámek
Zál. kultury - SPOZ
Zpravodaj
Tělovýchovná činnost - příspěvek TJ
Péče o sportovní a kulturní zařízení
Územní rozvoj Využití volného času dětí - dětské hřiště Ně, Kom., Kelč
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Kom.služby a úz.rozvoj
Veřejné osvětlení Hřbitov
Rozhlas,televize - opravy veřejného rozhlasu
Územní plánování
Svoz tříděného odpadu
Svoz nebezpeč.odpadu
Sběr a svoz kom.odpadu
Zeleň 500 + 480 sekačka
Pojištění majetku
Penzion
Hasičský dům
Požární ochrana - SDH
Zast.Města.RM,OV
Správa
Bankovní poplatky
Příspěvky občanským sdružením
Fin.vypořádání -volby 2012
Výstav.a údrž.míst.inž.sítí
Volby - prezident ČR
Ostat, fin.příspěvky-daň z příjmu, DPH
Náklady SF
CELKEM VÝDAJE:
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1 100 000
188 000
2 000 000
250 000
50 000
800 000
2 400 000
340 000
10 000
500 000
650 000
60 000
90 000
70 000
70 000
80 000
150 000
120 000
2 230 000
1 561 000
700 000
50 000
800 000
4 585 000
800 000
35 000
50 000
150 000
200 000
200 000
1 000 000
980 000
121 000
230 000
4 640 000
250 000
1 200 000
4 300 000
30 000
180 000
2 000
176 500
163 500
178 000
200 000
33 940 000
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Kultura

Zveme Vás na výstavu amatérských plastikových modelů vojenských i civilních
letadel, lodí a plachetnic, bojové techniky tanků a vojenských vozidel i vláčků.
Výstava bude uspořádána ve velkém sále Kulturního domu v Kelči ve dnech:

Pokud máte zájem obohatit tuto výstavu, která je pro velký zájem návštěvníků
pořádána již čtvrtým rokem, přijďte a doneste své modely
v sobotu 13. dubna od 12 do 14 hod do Kulturního domu.

Vstup zdarma.
Bližší informace vám podá Pajdla Miroslav, tel. 774 830 144

***********************************************************
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SOUBOR HRACHOVEC
uvádí komedii Michaela Cooneyho

Nájemníci pana
Swana
27. dubna 2013 v 19 hodin
v Kulturním domě v Kelči
Brilantní komedie záměn o jednom podvodníčkovi, důvěřivé
manželce, příliš oddané sociální pracovnici, nedůvtipném
strýci, zkrachovalém pohřebákovi, přísných úřednících a
natvrdlém podnájemníkovi. Nájemníci pana Swana je hra v duchu moderní anglické
situační frašky doslova napěchována množstvím gagů a bláznivých situací. Erik Swan
přijde na vychytralý způsob, jak se dostat k penězům, když vymyslí malý podfuk.
Postupem času se mu však situace dokonale vymkne z rukou …

Jste srdečně zváni !

VSTUPNÉ: 70,- Kč
9
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Program Kina Kelč na měsíc duben 2013
Neděle 7. dubna v16 hod. !!! - hrajeme pro děti
PAST NA ŽRALOKA
Malý bezstarostný rybí kluk se s rodiči přestěhuje na nový korálový útes. Jeho život
se změní v okamžiku, kdy mu tátu a mámu chytí do rybářské sítě. Od této chvíle
se o sebe musí postarat úplně sám. Naštěstí najde spoustu nových kamarádů,
se kterými vymýšlejí jednu lumpárnu za druhou. Jednoho dne spatří Cordelii nejkrásnější rybí slečnu a zamiluje se. Ale není sám komu se Cordelie líbí. Útesu
vládne nebezpečný žralok Troy se svou partou stejně zubatých kamarádů.
Animovaný rodinný film USA, 77 min., vstupné 41Kč.

Neděle 21. dubna v 18 hod.
VÝCHOZÍ PŘÍSLIBY
Americký thriller nás přivádí do prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně.
Hlavním hrdinou je Rus jménem Nikolaj Lužin, který pracuje pro jednu
velmi"významnou" mafiánskou rodinu. Jeho největší předností je rychlost
a chladnokrevnost. Neváhá porušit zákon, použít násilí nebo dokonce zabít.
100 min., vstupné 43Kč.
Na květen pro vás připravujeme: Útěk ze Sibiře, Královna a lovec
Pajdla Miroslav ved.Kina Kelč

Sport

FOTBAL
Zimní liga ml. žáků 2013
Během zimní přestávky se naši mladší žáci zúčastnili druhého ročníku Zimní ligy
mladších žáků, kterou pořádá okresní fotbalový svaz Vsetín. Do tohoto turnaje
se přihlásilo celkem 20 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin po deseti.
Skupina A hrála své zápasy v tělocvičně v Hovězí a skupina B, do které jsme byli
zařazeni, hrála v Zašové. Všechny týmy odehrály ve skupině 9 zápasů a první čtyři
mužstva z každé skupiny postupovala do finálového turnaje v Hovězí.
V naší skupině jsme změřili své síly s týmy: Horní Bečva, Dolní Bečva, Vidče,
Zašová, Krhová, Vigantice, Hrachovec, Prostřední Bečva a Valašská Bystřice.
10
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Z těchto devíti zápasů jsme zaznamenali 7 vítězství a 2 porážky s celkovým skóre
40:9, což pro nás znamenalo třetí místo a postup do finále.

Finálového turnaje v Hovězí se zúčastnily týmy: Kateřinice, Huslenky, Hošťálková,
Lhota u Vsetína, Horní Bečva, Dolní Bečva, Vidče a Kelč. Těchto 8 družstev bylo
rozlosováno do dvou skupin po čtyřech. Zápasy ve skupině jsme zvládli výborně,
když jsme postupně porazili Horní Bečvu 4:0, Kateřinice 3:0 a Lhotu u Vsetína 6:0.
Tyto výborné výsledky nám zajistily první místo v tabulce, takže jsme
ve čtvrtfinále mohli změřit síly s nejslabším (čtvrtým) mužstvem druhé skupiny,
což byl tým Hošťálkové. Toto čtvrtfinálové utkání jsme zvládli bez větších
problémů a zvítězili 9:2, což byl zároveň nejlepší výsledek celého turnaje.
V semifinále jsme se utkali s týmem Kateřinice. Toto velice vyrovnané utkání jsme
bohužel po vlastních chybách prohráli 0:2, takže dveře do vysněného finále se nám
tímto definitivně uzavřely. Po tomto obrovském zklamání jsme odehráli ještě zápas
o 3. místo, v němž jsme porazili tým z Horní Bečvy 1:0.
Celkovým vítězem druhého ročníku Zimní ligy mladších žáků se stal celek Dolní
Bečvy, který porazil ve finále Kateřinice 1:0.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům za předvedený výkon a výbornou
reprezentaci fotbalu v Kelči.
Kuba Strnadel
11
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 DLE TÝMŮ
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 MUŽI A
Kolo
17.
18.
19.
20.
21.
16.
22.
23.
24.
25.
26.
14.
15.

Den
So
So
So
So
So
St
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So

Datum
30.3.2013
6.4.2013
13.4.2013
20.4.2013
27.4.2013
1.5.2013
5.5.2013
11.5.2013
19.5.2013
25.5.2013
2.6.2013
8.6.2013
15.6.2013

Zač. utkání
15:30hod.
15:30hod.
16:00hod.
16:00hod.
16:00hod.
16:00 hod.
10:00hod.
16:30hod.
16:30hod.
16:30hod.
10:15hod.
16:30hod.
16:30hod.

Utkání
Horní Lideč
KELČ
Jablůnka
KELČ
KELČ
KELČ
Valašské Příkazy
KELČ
Lhota u Vsetína
KELČ
Slavičín B
KELČ
Janová

KELČ
Zašová
KELČ
Choryně
Francova Lhota
Valašská Polanka
KELČ
Lidečko
KELČ
Hrachovec
KELČ
Poličná
KELČ

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 MUŽI B
Kolo

Den

Datum

Zač. utkání

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14
15

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

24.3.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.

15:00hod.
15:30hod.
15:30hod.
16:00hod.
16:00hod.
16:00hod.
16:30hod.
16:30hod.
16:30hod.
16:30hod,
16:30hod.
16:30hod.
16:30hod.

Utkání
Kelč B
Kelč B
Vel. Karlovice
Kelč B
Lhotka n. B.
Kelč B
Val. Bystřice
Kelč B
Ratiboř
Kelč B
Pr.Bečva
Kelč B
V.Senice

N. Hrozenkov
Krhová
Kelč B
Halenkov
Kelč B
FC Vsetín B
Kelč B
Horní Bečva
Kelč B
Dolní Bečva
Kelč B
Střítež. B.
Kelč B

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 DOROST
Kolo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11

Den

Datum

Začátek utkání

So
Ne
So
Ne

6.4.
14.4.
20.4.
28.4.

10:00
13:00
10:00
10:00

So
So
So
So
So

11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
12

Utkání
Kelč
Jablůnka
Kelč
Poličná
Choryně
Podlesí
Kelč
Jarcová
Kelč
Kelč

Podlesí
Kelč
Jarcová
Kelč
Kelč
Kelč
Jablůnka
Kelč
Poličná
Choryně

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2013

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 MLADŠÍ ŽÁCI
Kolo
11
12
13
3
14
15
16
17
18
10

Den

Datum

Ne
Ne
St
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
FINÁLE

21.4.
28.4.
1.5.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.

Začátek utkání
10:00
13:30
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
10:00

Utkání
Choryně
Kelč
Protřední Bečva
Dolní Bečva
Kelč
Zašová
Kelč
Kelč
Val. Bystřice
Kelč

Kelč
Dolní Bečva
Kelč
Kelč
Krnová
Kelč
Vidče
Hrachovec
Kelč
Vigantice

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Kolo

Den

Datum

Začátek utkání

13
14
15
12
16
17
18
19
20
11

Ne

14.4.

13:00

Ne
St
Ne
Ne
Ne
Ne

28.4.
1.5.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

13:00

Ne
FINÁLE

9.6.
16.6.

10:00

13:00
13:00
14:30
13:00

Utkání
Kelč
Poličná
Kelč
Val. Meziříčí B
Kelč
Kelč
Police
Kelč
Juřinka
Zašová

Police
Kelč
Juřinka
Kelč
Zašová
Val. Meziříčí B
Kelč
Poličná
Kelč
Kelč

VEŠKERÉ ZMĚNY V ROZPISECH SLEDUJTE NA WWW.FOTBAL-KELC.CZ

***************************************************************

KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2012-2013
Bylnice
Kelč
KK Kroměříž

-

Kelč
Chropyně
Kelč

6:2
5:3
5:3
13

2531 – 2495
2476 – 2449
2439 – 2429

0
2
0
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Tabulka po 20. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val. Meziříčí B
Bojkovice
Otrokovice
Bylnice
Zlín B
Slavia Kroměříž
Kelč
Zubří
KK Kroměříž
Chropyně
Vsetín B
Slavičín B
Val. Meziříčí C
Machová B

20
19
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20

119 : 41
95 : 57
103 : 56
95 : 64
95 : 65
83 : 68
82 : 78
78 : 82
68 : 91
65 : 95
65 : 95
63 : 97
61 : 99
38 : 122

2539
2494
2501
2442
2519
2487
2446
2455
2480
2412
2420
2424
2425
2350

34
29
27
27
26
25
19
19
17
14
12
12
11
6

1. kuželkářská liga dorostu D
Litovel
Kelč
H. Benešov

-

Kelč
Rybník
Kelč

1365 – 1421
1531 – 1324
1532 – 1551

1:3
4:0
1:3

2
2
2

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val. Meziříčí B
Kelč
Horní Benešov
Val. Meziříčí
Česká Třebová
Šumperk
Litovel A
Rybník

14
14
14
14
14
14
14
14

38 : 18
36 : 20
34 : 21
31 : 24
32 : 24
26 : 30
15 : 40
10 : 45

1511
1472
1507
1498
1464
1454
1396
1316

21
20
20
16
15
13
6
1

Budu-li hodnotit naše prozatímní výsledky v jarní části krajského přeboru, musím
konstatovat, že výsledky a především naše hra je pro nás zklamání. Je fakt,
že máme těžké vylosování, ale nevyrovnané výkony většiny hráčů způsobují
propad v tabulce.
O to větší radost máme z výsledků našich dorostenců, kteří se v základní části
soutěže umístili na krásném 2. místě a postoupili do vyřazovacích bojů, které
se budou konat v Olomouci a Vracově. Držíme jim pěsti a popřejeme hodně štěstí,
aby dosáhli co nejlepších výsledků.
V současné době skončila serie 6 turnajů „Poháru mladých nadějí“
a do celorepublikového finále se probojoval v kategorii mladších žáků Kristián
Hlavica. Velkou naději na postup měl i Ondra Pitrun, ale vinou nemoci
se rozhodujícího turnaje nemohl zúčastnit.
Josef Gassmann
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Dorostenci: trenér René Hegar
Zlínská liga dorostenců – Morkovice - 17. března 2013
FBC Orel Kelč: FbC Holešov 3 : 3
Branky: Hegar 2x (Horák 2x), Foukal (Hegar)

Panthers Otrokovice : FBC Orel Kelč 12 : 0
Vyloučení: Hegar (2´), Foukal (2´),
Sestava: Borák (gk), Kulich, Foukal, Hegar (c), Novák, Horák.
Na turnaj do Morkovic se dostavilo pouze pět hráčů a brankář. Tedy nejmenší možný
počet hráčů, kdy je možné zahájit utkání. Vzhledem k tomu, že jsme neměli možnost
střídat, jsme v utkání s Holešovem zvolili taktiku „betonové obrany“. Ta nám vycházela
víc než dobře. Soupeř nebyl schopen se dostat před branku a střely z dálky pokryla
výborným cloněním obrana. Co nezachytila obrana, to pochytal výborný Dan Borák.
Navíc se prosadili střelou z dálky Patrik Hegar a Matěj Foukal a vedli jsme po první
třetině 2:1. Ve druhé soupeři vyrovnali po chybě v naší obraně na 2:2, ale vzápětí se opět
prosadil v samostatném úniku Patrik Hegar. V polovině třetí třetiny opět obrana vyrobila
hrubou chybu a darovala soupeři vyrovnání. Dvacet vteřin před koncem se Lojza Horák
spolu s Patrikem Hegarem dostali do úniku na jediného obránce soupeřů. Lojza pěkně
našel přihrávkou Patrika a ten sice překonal brankáře, ale trefil pouze tyč. Opět jsme
soupeřům darovali remízu.
Ve druhém utkání proti Otrokovicím už kluci tolik nedodrželi taktiku v obraně a pouštěli
se do útočení, což soupeř z rychlých protiútoků trestal góly. Ve třetí třetině nám
definitivně došly síly a kluci rezignovali na obranu, snažili se dát alespoň čestný gól.
Nepovedlo se, přesto všem šesti statečným moc děkuji za výkon a odvahu hrát v tak
malém počtu hráčů.

Starší žáci : trenér Marek Palata
Zlínský přebor starších žáků – Valašské Klobouky – 10. března 2013
FBC Orel Kelč : FBK Valašské Klobouky
3 : 11
Branky : Houb 2x, Saksa ( Vraj )

Vyloučení : Smrčka ( 2 minuty )

Panthers Otrokovice : FBC Orel Kelč

9:5

Branky : Saksa 3x ( Palát, Houb, Smrčka ), Pitrun 2x ( Houb )
Vyloučení : Smrčka ( 2 minuty )
Sestava: Pajdla David (gk), Houb Marek, Palát David, Pitrun Tomáš, Plesník Tomáš,
Saksa Jan, Smrčka Petr, Vraj Radomír
Kluci podali solidní výkon, ale stále schází výpomoc útočníků při obraně, dochází
k častému přečíslení soupeřem.

Elévci: trenér Hegar René
Naši nejmladší hráči odehráli turnaj v sobotu 16. 3. ve Vsetíně. Kluci opět podali
výborný výkon a začali se prosazovat i střelecky. Každý hráč dal alespoň jeden gól. Naše
nadějná sestava do budoucna měla tuto podobu. Adam Pitrun (brankář), Tomáš Fábík,
15
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Václav Vozák, Patrik Mašlaň, Michal Janda, Marián Střítezský, Matěj Chramosta.
Nakonec skončili šestí.
Děkuji rodičům za odvozy na turnaje a klukům za výborný výkon.
Více informací na www.fbcorelkelc.cz.

Hegar René

Základní škola informuje
Proběhl zápis do 1. třídy
K zápisu se letos dostavilo celkem 37 dětí. Z výsledků zápisu vyplynulo,
že 30 dětem bylo vystaveno rozhodnutí o přijetí. V ostatních případech je věc
v jednání.
Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je
potřeba písemně požádat ředitelství ZŠ Kelč. K odkladům není možné uznat jiný
důvod než nedostatečnou fyzickou či psychickou vyspělost.
§ 37 zákona 561/2004 Sb. - Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Testování žáků 5. a 9. tříd podruhé
Ve dnech 13. 5. – 7. 6.2013 proběhne již podruhé testování žáků 5. a 9.
ročníků základních škol, víceletých gymnázií a konzervatoří, a to v matematice,
v českém a v anglickém jazyce. Oproti loňsku dochází k několika změnám. Mění
se počet typů úloh
- oproti loňsku, kdy žáci řešili dva typy, letos budou čtyři,
a to úlohy doplňovací,
přiřazovací, tzv. klikací mapy a úlohy
s multimediálními obsahy. Dále se zvyšuje počet úloh a otázek o jednu pětinu až
jednu třetinu, přitom největší nárůst zaznamená matematika, ale přibudou úlohy
i z cizího jazyka. Zatímco loni byly nastaveny jen dvě úrovně náročnosti, letos to
budou tři. Znamená to, že v určitém klíčovém bodě, pokud odpovídá žák správně,
posune program žáka na vyšší testovou úroveň. Oproti loňsku
se mění způsob
zadávání úloh z cizího jazyka, i zadání totiž bude v cizím jazyce, nikoli v češtině.
Od 29. 4. 2013 bude možné ve školách stahovat zkušební testové dávky a žáci
budou mít možnost ověřit si své schopnosti ještě před ostrým testováním.
16
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Hledáme nejlepšího chemika regionu
Dne 15. února 2013 se na SPŠ Hranice konalo oblastní kolo soutěže "Hledáme
nejlepšího chemika regionu", určené pro žáky 9. tříd základních škol. Nápad vznikl
na základě dlouholeté spolupráce dvou subjektů - SPŠ Hranice, organizátora klání
a společnosti PRECHEZA a.s., největšího chemického podniku v kraji, který se stal
generálním partnerem této akce. Cílem soutěže bylo probudit a prohloubit zájem dětí
o přírodní vědy a současně o studium technických škol. Nejlepšího chemika jsme hledali
především na Přerovsku a v okolí Hranic. Do soutěže se přihlásilo 21 základních škol
z této oblasti a celkem se do souboje zapojilo neuvěřitelných 638 žáků. Děti odpovídaly
na otázky z oblasti přírodních věd, především z chemie. Celá soutěž probíhala ve dvou
kolech, první kolo bylo zahájeno v prosinci 2012. Proběhlo přímo na základních školách,
kde žáci pod dozorem vyučujících vypracovali zaslané testy a nejúspěšnější řešitelé byli
pozváni do oblastního kola, které již probíhalo za účasti hlavního garanta soutěže zástupců Prechezy, a.s. Přerov, výrobce titanové běloby a dalších anorganických
pigmentů. V letošním roce bude zorganizováno ještě celostátní kolo této soutěže, které
proběhne v březnu na Univerzitě Pardubice. Finálového kola se zúčastnilo 48 žáků ze 17
škol. Poté, co naši nadějní chemici vypracovali testy, ve kterých řešili úlohy z obecné
a anorganické chemie, názvosloví a jednoduché výpočty, mohli ještě zhlédnout ukázky
efektních pokusů a svou laboratorní zručnost si vlastnoručně ověřit na jednoduchých
chemických zkouškách. Jména nejlepších chemiků ze základních škol našeho regionu
jsme se dozvěděli na slavnostním vyhlášení výsledků. Tři výherci postoupili
do celostátního kola a v Pardubicích. Nejen vítězové, ale 20 nejúspěšnějších chemiků
regionu si odneslo hodnotné ceny, které si převzali z rukou personálního ředitele
PRECHEZA a.s. Mgr. Tomáše Světnického, který dodal: "Zájem žáků o chemii nás těší
a jako perspektivní zaměstnavatel jim můžeme v budoucnu nabídnout zajímavé pracovní
uplatnění." Naši školu reprezentovali žáci Denisa Kopečná (33. místo), Martin Mánek
(30. místo) a Pavel Valenta (20. místo).

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele
Exkurze na Úřad práce
Dne 11. 3. jsme místo tradičního vyučování ve škole vyrazili do Valašského Meziříčí
na Úřad práce. Tam už na nás čekala Bc. Marie Kadlecová, která nám vysvětlila, jak
tato instituce funguje a podle čeho bychom se měli rozhodovat při výběru střední
školy a budoucího povolání. Takže: měli bychom především zvážit své zájmy, dále
školní prospěch, osobní vlastnosti, obecně schopnosti a předpoklady a také zdravotní
stav. Dostali jsme brožurku, v níž jsou obsaženy všechny důležité informace
a internetové adresy, na kterých jsou volně dostupné testy profesní orientace, popř.
zajímavosti k oborům. Pokud si ani potom nebudeme jisti svou volbou, doporučila
nám pracovnice úřadu práce zajet do Vsetína a testy absolvovat tam.
Myslíme si, že přednáška splnila svůj účel, určitě jsme odcházeli bohatší o důležité
informace, které se nám příští rok budou určitě hodit.
Tereza Škařupová a Kateřina Gerlová, účastnice exkurze, 8. třída
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Lyžařský kurz 2013
Konečně jsme se dočkali! Díky vhodnému počasí a příznivým sněhovým
podmínkám jsme my, letošní sedmáci, mohli vyrazit na lyžák. Kurz se konal
ve Velkých Karlovicích v areálu Kyčerka. Vyjeli jsme v neděli 3. března po obědě.
Sraz byl před školou. Po příjezdu a ubytování na nás už čekal svah, na kterém nás
instruktoři rozdělili do tří skupin podle našich lyžařských schopností. Skupinu A
vedla paní učitelka Davidová, skupinu B paní učitelka Vaníčková a o skupinu C
se postaral pan ředitel Blaha. Každý den jsme lyžovali dopoledne i odpoledne,
celkem čtyři hodiny. Po večeři měl vždy jeden pokoj nachystaný skvělý večerní
program s hrami a libovolným vtipným vystoupením pro ostatní. Ve středu jsme
společně navštívili sklárnu Karolinka. Byla to zajímavá podívaná. V pátek 8. března
ráno jsme se naposledy rozloučili se sněhem na svahu a instruktoři byli tak hodní,
že nás nechali lyžovat úplně samotné a ukázali nám také své lyžařské umění.
Všichni jsme si to náramně užili, naučili se lyžovat a na společně strávené chvíle
budeme ještě dlouho vzpomínat.
Alena Richterová, účastnice kurzu ze 7.B
Celostátní kolo dějepisné soutěže Bible a my
6. února jsem se na Gymnáziu ve Velehradě zúčastnila celostátního kola soutěže Bible a
my.
Celodenní program začal tím, že se děti (rozdělené do kategorií) rozešly do jednotlivých
místností, aby napsaly soutěžní testy. Ty byly zaměřené různě, např. otázky 2. kategorie
vycházely z knihy Ester, 3. kategorie z knihy Nehemjaš atd.
Test byl náročný jak po stránce obsahové, tak v množství otázek. Jedna z otázek
soutěžního testu 3. kategorie např. zněla:
Kdo propustil izraelský klid z babylonského vyhnanství?
Možné odpovědi:
a) Artaxer
b) Kýros
c) Nebukadnesar
Znali byste odpověď? Prozradím, že to byl Kýros.
Po odevzdání testů jsme se vrátili do hlavní místnosti, kde se později vyhlašovaly
i výsledky nejlepších šesti řešitelů.
Následovala krátká přestávka s občerstvením a s možností zkontrolovat si odpovědi.
Poté nám moc hezky zazpíval místní gymnaziální sbor.
A už tu bylo vyhlášení výsledků. Šest nejlepších řešitelů postupně přicházelo k dlouhému
stolu, dostali ještě několik otázek, které museli písemně zodpovědět, hledali v bibli apod.
A pak už bylo jasné, kdo je nejlepší.
Já jsem se nakonec umístila na 7. místě a Honza Valuch ze 6.A, který se této soutěže také
zúčastnil, skončil 20. Byli jsme se svým umístěním spokojeni, ale hlavně jsme si cenili
to, že jsme se mohli této soutěže na nejvyšší postupové úrovni zúčastnit. Byla to pro nás
velmi dobrá zkušenost.

Kristýna Schindlerová, 8. třída
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Beseda s Gejzou Valentem
V rámci plnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) se na naší škole
uskutečnila ve středu 13. března beseda s bývalým československým reprezentantem
v hodu diskem Gejzou Valentem, jehož největším úspěchem byl zisk bronzové medaile
na mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983 a 6. místo na OH v Soulu 1988.
Tento vynikající atlet seznámil žáky se svou sportovní kariérou, ukázal jim své
nejcennější medaile a blíže jim přiblížil některé disciplíny z OVOV, který je tvořen 10
disciplínami. Během dvou hodin celé akce si zasoutěžili kluci proti děvčatům v počtu
přeskoků přes švihadlo, kdo udělá více kliků či skočí nejdále v trojskoku snožmo. Tyto
soutěže byly prokládány desítkami dotazů na Gejzovu sportovní kariéru, trénink či jeho
osobní život. Pan Valent na všechny otázky velmi ochotně odpovídal, rozdal spoustu
autogramů a nakonec ho nejstarší kluci vyhecovali k disciplíně - hodu 2kg
medicinbalem vzad. Po této výzvě mi sdělil, že ho ještě žádný kluk základní školy
nepřehodil…. To ale netušil, že ho čeká mimořádně talentovaný „ogar“ - Karel Hradil,
který má všechny předpoklady pro vrcholový sport. Všechna čest, ve svých letech je
Gejza ve stále vynikající kondici, dosud aktivně závodí, ale tentokrát narazila kosa na
kámen, když jej Karel přehodil o 2 metry s osobní rekordem 20,20m . Pan Valent velmi
uznale ohodnotil jeho výkon a pochválil jeho skvělou dynamickou sílu.

Co dodat? Bylo by dobré, aby tento zajímavý a profesionálně připraveny desetiboj,
rozvíjející všechny pohybové schopnosti, strhl co nejvíce chlapců i děvčat
k pravidelnému sportování, které prospívá nejen tělesné kondici, ale i k poznání,
že poctivý, pravidelný trénink přinese dříve či později výsledky, které si každý jednotlivý
žák dal za cíl. Více informací k OVOV na: www.OVOV.cz

Pavel Faltýnek
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Mateřská škola informuje
Zápis do Mateřské školy Kelč pro školní rok 2013/2014 je za námi a dětem, které
v září nastoupí, zbývá tedy několik měsíců na to, aby je rodiče připravili na velkou
životní změnu. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti,
nikoliv pouze v poskytování péče /§ 33 školského zákona/. Dítě přijaté
k předškolnímu vzdělávání by mělo být od počátku své docházky do mateřské školy
připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání. Je proto vhodné, začít s přípravou včas. Dítě by si mělo
předem zvykat na pobyt v kolektivu, na odloučení od matky i na potřebu přesně
se vyjadřovat.
Podle dětské psycholožky Simony Hoskovcové nejčastější problémy pramení
z odloučení, kterému je vystavena matka, ale i dítě. Projevuje se pláčem při loučení
ve školce s rodiči, steskem po nich, může odmítat jídlo a pití, nebo třeba rušit
odpolední klid. Podle psycholožky děti také často trápí problémy s komunikací.
„Nejsou už s maminkou či chůvou, naopak se pohybují mezi svými vrstevníky
a o pozornost paní učitelky se dělí s deseti až dvaceti kamarády. Pokud dítě není
schopné vyslovit a správně formulovat své přání, narazí na nepochopení. V jeho
důsledku se stáhne do sebe a začne se stranit kolektivu i paní učitelky. Další častou
reakcí je agrese. Dítě například uhodí kamaráda, nebo do něj kopne jen proto, že neví,
jak ho vyzvat ke společné hře,“ vysvětluje.
Na nástup do školky však lze připravit nejen malého adepta, ale celou rodinu.
Pro matky, nebo otce je třeba dobré vyzkoušet si pohlídat skupinu malých dětí - snáz
tak pochopí chování učitelky v mateřské škole. Psycholožka také doporučuje vyslat
své dítě na víkend třeba k babičce a učit děti přesně vyjadřovat svá přání. Důležitá je
také soběstačnost v oblékání, jídle a v denní hygieně. Simona Hoskovcová připravila
kalendář praktických rad, jak se připravit na školku.
Březen
Nalaďte se na odloučení a osamostatnění dítěte. Než začnete s osamostatňováním
dítěte, zkuste se nejdřív zamyslet nad tím, jak změnu vnímáte vy jako rodiče.
Extrémní pocity, jako třeba nechuť dítě předat do cizí péče nebo naopak nedočkavost,
kdy už se dítěte na pár hodin „zbavíme“, se přenášejí na dítě a zhoršují jeho schopnost
přijmout docházku do mateřské školy.
Než začne dítě chodit do mateřské školy, mělo by se umět samo napít, najíst, dojít
si na WC a obléknout se. Také by mělo zvládnout požádat, pozdravit a rozloučit se.
Má na to ještě půl roku.
Duben
Začněte s dítětem trénovat kouzelné věty. Veďte dítě k přesnému vyjadřování. Mnohé
potíže ve školce vyplývají z toho, že dítě není schopné komunikovat. Laskavě, ale
důsledně po dítěti vyžadujte opakování správné formulace, až pak požadavek splňte:
„Prosím, dej mi pít, děkuji za oběd, podej mi, prosím ...“
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Květen
Udělejte si výlet ke školce, případně tam vyzvedněte kamaráda. Mluvte o školce
realisticky - dítě nestrašte, ale poukažte na změnu. Na svých procházkách můžete
chodit okolo školky, nejlépe v době, kdy si děti hrají venku, aby je váš potomek viděl.
Pokročte v samostatnosti. Trénujte ji zejména v oblékání a jídle.
Červen
Pozorujte chování dítěte ve skupině. Pozorujte, jak se vaše dítě chová při hrách,
na výletech. Jestli se zapojuje. Netolerujte agresivitu.
Červenec
Vhodná doba pro prázdninovou zkoušku odloučení. Zaměřte se na hygienu dítěte,
hlavně schopnost dojít si na záchod. Dítě kolem tří let by mělo samostatně zvládnout
malou potřebu. Při velké potřebě možná potřebuje pomoc s utřením, ale i to je třeba
trénovat. Následné umytí rukou by se mělo dít automaticky. Dítě by už mělo být
celkem samostatné - trénujte ho v hygieně, oblékání i svlékání. Měsíc před nástupem
do školky se již musí umět samo najíst a vyjádřit.
Vyzkoušejte delší výlet a pobyt bez maminky. Svěřte dítě na pár hodin nebo dní
do péče prarodičů, kamarádů nebo jen jednoho rodiče.
Srpen
Léto vrcholí a den nástupu do mateřské školy se blíží. Osobní zkušenost s hlídáním
dětí vám pomůže pochopit jednání učitelek. Ke konci srpna začněte o školce mluvit
a společně se na ni chystat. Zapojte do příprav i dítě: „Jdeme koupit bačkůrky, můžeš
si vybrat barvu“. Dítě si také může vyzdobit pytel na oblečení, atd.
Září
První den je tady.
Dětská psycholožka doporučuje nezapomínat na základní věci. Např. že rozloučení
v šatně by mělo být milé, ale rozhodné. Pomoci může krátký loučící rituál. Rychlý
útěk, ani hodinové scény mezi dveřmi dítěti neprospějí. Vhodný je i nějaký talisman oblíbený plyšák či polštářek. Můžete pak říct: „Když ti bude smutno, tak se přitul
k Ušákovi a pak to bude lepší“.
Důraz klade také na to, aby rodiče plnili své sliby. „Pokud řeknete, že přijdete
po obědě, pak to musíte splnit. Důvěra dítěte ve vaši spolehlivost usnadní jeho
odloučení."
Špatné také je, když rodiče slibují svým dětem odměny za pobyt ve školce.
Psycholožka Hoskovcová pro to má několik důvodů: dítě může vnímat, že školka je
něco nepříjemného, za co musí být odměněno. Může také prožívat dvojitý stres z toho,
že bude plakat a tím pádem nedostane slíbenou odměnu.
Nic ovšem nebrání oslavit první den v mateřské škole např. návštěvou cukrárny. Podle
dětské psycholožky se problémy s adaptací mohou při normálním vývoji vyskytovat
až dva měsíce.
/čerpáno z článku Andrey Zunové, Novinky/
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Odborné učiliště informuje
Dne 7. března 2013 se uskutečnil na naší škole již 6. ročník vazačské soutěže „
Zámecké vázání“. Soutěž je možno nazvat mezinárodní, protože jeden
soutěžící tým k nám přijel ze slovenských Ladců. Celkem své vazačské umění
předvedli žáci ze šesti škol. Soutěžící nejdříve prokázali své teoretické znalosti
v krátkém testu a potom se již pustili do dvou aranžérských úkolů. První téma
neslo název „Zhotovení vánočního svícnu s živými květy“, druhé „Netradiční
vánoční závěs na dveře z neživého materiálu“. Pro porotu ve složení paní
Kuběnová, ing. Škařupová a pan Strnadel, coby zároveň zástupce zahrádkářů a
sponzorů, bylo velmi obtížné vybrat tu nejlepší práci. Naše škola v zastoupení
Pavly Závorkové z 1. A třídy vybojovala 1. Místo v kategorii „Netradiční
vánoční závěs“. Všechny výrobky byly potom pro veřejnost vystaveny
v kulturním domě v Kelči, kde se také soutěžilo. A Pavla opět zabodovala.
Tentokrát jí patřilo ve stejné kategorii 2. místo.

Touto cestou také děkujeme ČZS v Kelči za finanční podporu.
Dne 21. února 2013 se v rámci internátu uskutečnil 1. ročník velké vědomostní
soutěže „Ukaž, co víš…“. Každá výchovná skupina vyslala své 3 zástupce do
vědomostního boje, byly tedy sestaveny tři týmy chlapců a jeden tým dívek.
Zpočátku byl výsledek téměř vyrovnaný, druhá polovina přála děvčatům – Martině
Čubové, Martě Hucelové a Pavle Závorkové, která již své vedení nepustila z rukou.
S přehledem zvítězila, a byla odměněna poukázkami na pizzu z restaurace U
Pajdlů.
Za OU napsala Pavla Honešová a Julie Foukalová.
22

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2013

Různé

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program na duben:
Úterý 2. dubna v 9.00 hod. - "Přišlo jaro se sluníčkem" - společné přivítání
JARA, volání sluníčka, ptačí čarování…
Pondělí 8. dubna v 9.30 hod. - Na slovíčko s otcem Janem Blešou.
Maminky se naučí pracovat s čokoládovou modelovací hmotou a děti se
seznámí s ukazovačkou "Mám 2 uši".
Úterý 9. dubna v 9.00 hod. Krátká prezentace Studia krásy a zdraví
Hranice na Moravě - analýza fyzické kondice a životního stylu, konzultace v
oblasti výživy, měření cholesterolu, tuku v těle…
Čtvrtek 11. dubna v 9.30 hod. – krátká prezentace na téma NIVEA –
hygienické návyky a učení na nočník
Úterý 16. dubna v 9.00 hod. - Přednáška o výrobcích pro obnovu a
upevnění zdraví člověka Dr. Nony - které obsahují výjimečnou
archeabakterii z Mrtvého moře. Den ZEMĚ - zábavné úkoly pro děti i maminky.
Pondělí 22. dubna v 9.30 hod. - Na slovíčko s otcem Janem Blešou.
Maminky s dětmi si mohou namalovat na trička i jiné oděvy originální motivy
speciálními barvami na textil. S dětmi si zahrajeme hru "Jména".
Úterý 23. dubna v 9.30 – krátká prezentace na téma Dětská infekční
onemocnění
Úterý 30. dubna - Výlet do Všechovic - Jede vláček, jede krajem… Sraz
u RC v 9:30 hodin, společný odjezd vlastními auty. V případě nepříznivého
počasí program v RC.
Také v měsíci dubnu možnost využití služeb pedikérky, manikérky p. Macová tel. 777 265 270.
Těšíme se na Vás!

VÍČKA PRO MICHALKU
sbíráme do 25.4.2013
Více info : www.michalka-lanikova.cz
Sběrné místo: Radnice (vstupní prostor), Pošta Kelč
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CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Kpt. Zavadila 1345
757 01 Valašské Meziříčí

Zámecká 1,
Val. Meziříčí,
75701

,,Ocitli jste se v těžké životní situaci?“
,,Hrozí Vám ztráta bydlení či jiného majetku?“
,,Nemáte peníze na jídlo, na oblečení?“
,,Potřebovali byste probrat svojí situaci, nebo problémy s odborníkem?“
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, PŘIJĎTE SE PORADIT,
POPOVÍDAT SI O VAŠÍ SITUACI!
 JSME ZDE PRO VÁS KAŽDÝ PÁTEK OD 09:00 – 10:30
 Najdete nás v budově bývalé spořitelny č.p. 262,

kde sídlí Pečovatelská služba Kelč

MÁTE-LI JAKÉKOLIV DOTAZY, CHCETE-LI SE INDIVIDUÁLNĚ
DOMLUVIT NA NÁVŠTĚVĚ, ZAVOLEJTE NÁM!
Bc. Hana Sulovská – 739 706 634, 571 620 997
– vedoucí úseku služeb pro lidi ohrožené sociálním vyloučením
Bc. Lenka Maňáková – 739 706 574
- koordinátor, sociální pracovník Denního centra pro lidi bez domova

Chtěli bychom Vás pozvat na :

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 04. 04. 2013 v 16:00 na faře v Kelči
Posezení se zúčastní p. Jan Bleša , s. Lucie promítne film
Prezentace Charitní pečovatelské služby Kelč
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci Charitní pečovatelské služby Kelč
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Znáte SASanky?
Tento poněkud poetický název evokující přicházející jaro a probouzející se přírodu
po zimním spánku ve skutečnosti označuje další ze služeb sociální prevence
Charity Valašské Meziříčí. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, zkráceně SAS. Z této zkratky je pak název SASanky odvozen. Nabízí se
i přirovnání – tak jako sasanky oživují jarní přírodu, tak SASanky „oživují“, lépe
a výstižněji řečeno podporují a sanují rodinu, která má vážné problémy a neumí je
vlastními silami bez podpory řešit. Při naší práci vycházíme z přesvědčení, že
nejlepším místem pro život dítěte je rodina, nejlépe vlastní, biologická. Naší snahou
je tedy podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte.
Co je vlastně posláním naší služby. Je to aktivizace rodin s nezaopatřenými dětmi,
kdy není v možnostech, schopnostech, dovednostech a postojích rodiny samostatně
plnit své základní funkce. Nástrojem pomoci je podpora a vedení jednotlivých
členů rodiny při obnově těchto funkcí.
A jakéže ty funkce vlastně jsou?
Vytváření zdravých citových vztahů mezi rodiči a dětmi (vzájemný pocit
lásky, bezpečí, jistoty, přijetí a vzájemného respektu)
Vytváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj všech členů rodiny
(otevřenost a respekt, přiměřená kontrola dětí, nastavovaní hranic, neagresivní
prostředí, vnímání každého dítěte jako jedince, vnímání a respektování potřeb
odpovídající danému věku dítěte apod.)
Vytváření prostoru pro výchovu a vzdělávání dětí (vedení dítěte k hodnotám
a normám společenského chování, učení společenskému chování, podpora
a vytváření prostoru pro zájmové aktivity odpovídající věku dítěte a běžně
dostupným možnostem, zacházení s komunikačními prostředky a médii, vhodný
výchovný přístup rodičů k dítěti, společné trávení volného času rodičů a dětí)
Zabezpečení životních potřeb všech členů rodiny (oblečení adekvátní ročnímu
období a věku, vybavené prostory pro bydlení, hygiena, školní pomůcky, lékařská
péče)
Minimálním cílovým stavem naší podpory je zastavení propadu rodiny, optimálním
naopak zlepšení její životní úrovně a zvýšení kompetencí rodičů k výchově a péči
o své děti.
Co všechno rodinám nabízíme:
Poskytujeme poradenství - např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné
nouze a dávkách sociální péče, o možnostech získání bydlení.
Podporujeme zvyšování rodičovských i sociálních kompetencí a sociální
mobilitu jednotlivých členů rodiny.
Spolupracujeme na posílení vnitřních zdrojů jednotlivých členů rodiny.
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Poskytujeme podporu a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní
docházku dětí, jejich přípravu na vyučování a smysluplné využívání volného času.
Působíme preventivně proti předčasnému ukončování vzdělání.
Pomáháme při řešení konkrétních problémů rodiny spojených s hospodařením
a chodem domácnosti, bydlením, vztahy v rodině a péčí o dítě.
Poskytujeme možnost nácviků péče o dítě, doučování, trávení volného času,
vedení domácnosti, hospodaření, sociálních kompetencí v jednání na úřadech,
školách, školských a zdravotnických zařízení.
Podporujeme rodiny v jejich aktivním a samostatném řešení obtíží.
Podporujeme dospělé členy rodiny v hledání zaměstnání a setrvání. v něm.
Poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných
a společenských kontaktů, motivujeme klienty k zapojení blízké rodiny do řešení
jejich situace.
Zprostředkováváme klientům služby a aktivity dostupné lokálně i finančně.
Minimalizujeme rizika spojená s životem v sociálně znevýhodňujícím
prostředí.
Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby.
Na místní i regionální úrovni pracujeme na změně přístupu k sociálně
vyloučeným rodinám.
Své služby poskytujeme terénní formou, přímo v domácím prostředí rodiny
v obcích s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm
a Hranice na Moravě. Všechny činnosti jsou poskytovány dle zákona o soc.
službách bezplatně.
N. Gilarová

Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
dne:
čas a místo:

4.4.
9.4.
10.4.
15,00 – 18,00 hodin

Fara Kelč - dvůr

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Inzerce

Firma VIVA Vás tímto zve
na návštěvu cukrárny, která rozšiřuje nabídku znovuotevřením Baru FARAO
s večerním a víkendovým provozem v pěkném nekuřáckém prostředí
od dubna 2013.
Možnost pořádání soukromých oslav dle dohody
PO – PÁ nabízíme 3 hlavní jídla, a to 1 denní menu a 2 stálá jídla (možnost i do
jídlonosičů a jídelních boxů)
Rychlé občerstvení – hamburgery, párek v rohlíku, hranolky, bramboráky
Studená kuchyně – obložené chlebíčky a bagety (možno objednat i větší množství)
Zákusky a minizákusky (možno objednat i větší množství)
Zmrzliny a poháry, kávy a čaje
Nealko nápoje – džusy a fresh džusy, ovocné a colové nápoje, minerálky, birell
Alkoholické nápoje – pivo, víno, destiláty a míchané nápoje
Otevírací doba
PONDĚLÍ
ÚTERÝ až ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

8:00 – 13:00
8:00 – 18:00
8:00 – 21:00
15:00 – 21:00
15:00 – 19:00

Objednávky menu:
hlásit den předem, nebo max.
do 9 hodin téhož dne !!!
Tel.: 571 620 613

Nabízím doučování AJ. Zahraniční zkušenosti.
Kontakt: Pavel Faltýnek, tel. 739 291 896

Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování,
zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních?
Bezplatný konzultantský servis:

Petr Tomášek
mobil: 776 621 812
petr.tomasek@partners.cz
www.partners.cz
www.finmag.cz
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Duben- Červen
pondělí-pátek 7-17
sobota 7-11
Nabízíme široký sortiment
balkónových květin, zeleninovou přísadu, ovocné stromky
a keře, sazenice růží, okrasných jehličnanů, keřů
a stromů, trvalky, skalničky, vřesy, azalky, rhododendrony,
traviny, zeminy,kůrový mulč, kameny, kačírky

v našem květinářství,
kde najdete zbytek sortimentu pro vaši zahradu i byt.
Dále nabízíme projektování a realizaci zahrad, zakládání
trávníků, údržbu zahrad, automatické závlahy,
jezírka, pokládka trávníkového koberce.

Novinka-nabízíme neviditelné obrubníky.

zahradnictví tel.571 641 294, květinářství tel.571 641 222,
mob.603 465 687
www.zahradnictvi-kelc.cz,jan.cech.kelc@volny.cz,
facebook-Květinářství a zahradnictví Kelč
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Vytápění - zdravotechnika
Plynoinstalace - elektroinstalace
www.installbph.cz

Staňte se i Vy součástí naší „velké bezpečné rodiny“!
Bez závazku objednání prací.
Nabízíme Vám péči o vyhrazená plynová a elektrická zařízení (kotle, ohřívače, topidla,
sporáky), a také o Vaše komíny.
Provádíme kontroly, revize, servis a seřízení pro zajištění bezpečného provozu a zlepšení
účinnosti, tj. úspora finančních nákladů na provoz.
ZDARMA pro Vás zajistíme:
 Evidenci Vašeho plynového resp. elektrického spotřebiče
 Hlídání termínů kontrol Vašeho spotřebiče
 Hlídání termínů povinných kontrol komínů
 Archivaci protokolů o provedených kontrolách
(zajistíme uložení dokladů pro případ škodní události a řešení s pojišťovnami – vyhnete se
tak nepříjemnostem s výlukami v pojištění)

Přenechejte Vaše starosti o bezpečný a hospodárný provoz vytápění
Vašeho domu na nás!

V případě zájmu nás kontaktujte:
tel.: +420 573 381 481, mobil: +420 603 522 746, fax: +420 573 382 214,
e-mailová adresa: installbph@installbph.cz nebo osobně na adrese
Sušilova 183, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Truhlářství – podlahářství
Martin Pajdla, Zámrsky 21
Nabízím zakázkovou výrobu a montáž: nábytku, kuchyní,
schodišť, zábradlí, postelí, stolů, plotů, zahradního nábytku,
vestavěných skříní a dalších výrobků z masivu a lamina.
Provádím montáž plovoucích podlah a obložkových zárubní.
Tel.: 776 767 058
e-mail: martin.pajdla@seznam.cz
PRODÁM RODINNÝ DŮM V BRANKÁCH, SE ZAHRADOU,
VOLNÝ IHNED. TEL: 737 95 32 95.
KOUPÍM LES ČI ORNOU PŮDU, PLATBA V HOTOVOSTI.
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. TEL:732 210 288.
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031,739 614 138,736 438 026,739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY: Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové kování,
spojovací materiál, silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Vladimír Bek
Marie Kovalčíková
Vladimír Volf

75 let
Jan Mikušík
Stanislav Plesník

Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Anežka Slimáčková
Kelč
Věra Šeligová
Komárovice
Rudolf Tkáčik
Kelč
Josef Novosad
Kelč
Marie Novosadová Němetice

81 let
Jiří Rolinc

Kelč
Kelč
Němetice

87 let
Anna Plesníková

90 let
Ludmila Strnadlová
70 let
Ludmila Plesníková Komárovice Marie Horáková
Zdislava Schollyová
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč

Narození
Sára Chrupková
Natálie Jiříčková
Van Hung Hoang
Vojtěch Ryška
Radim Jurenka
Úmrtí
Zdeněk Soušek

73 let

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
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