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Městský úřad informuje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 25. a 26. 10. 2013
Oznámení o době a místě konání voleb.
Starosta města Kelč ing. Karel David podle § 15, odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
ve dnech:

pátek 25. 10. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 26. 10. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb je:
- v okrsku č. 1 Kelč - obřadní síň v přízemí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým
pobytem v Kelči, jejichž příjmení začíná písmeny A – N
- v okrsku č. 2 Kelč - zasedací místnost v I. poschodí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče
s trvalým pobytem v Kelči, jejichž příjmení začíná písmeny O – Ž
- v okrsku č. 3 Němetice - zasedací místnost v obecním domě v Němeticích čp. 75
pro voliče s trvalým pobytem v Němeticích
- v okrsku č. 4 Komárovice - zasedací místnost v obecním domě v Komárovicích
čp. 37 pro voliče s trvalým pobytem v Komárovicích
- v okrsku č. 5 Lhota - zasedací místnost v obecním domě ve Lhotě čp. 46
pro voliče s trvalým pobytem ve Lhotě
- v okrsku č. 6 Babice - zasedací místnost v obecním domě v Babicích čp. 24
pro voliče s trvalým pobytem v Babicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky).
4. Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
2.

Ing. Karel David, starosta

Svoz odpadu

Papír, tetrapak

4. října

Plasty
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USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Kelč dne 9. 9. 2013
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o zajištění péče o toulavé psy s TS Valašské
Meziříčí, s.r.o., M. Alše, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor sezónního kiosku u hřiště TJ Kelč
na pozemku p.č. 992/2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor - 3 místností v I. podlaží budovy
přístavby radnice v Kelči č.p. 39.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 578/8, ostatní plocha o výměře 229 m 2
v k.ú. Babice u Kelče.
– Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 2144, ostatní plocha o výměře 183 m 2 v k.ú.
Kelč-Nové Město panu R. V., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
– Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků p.č. 860/9, 860/18, 860/19, 860/20 a 860/24
všechny ostatní plocha, silnice o celkové výměře 543 m2 v k.ú. Lhota u Kelče.
– Rada bere na vědomí návrh dodatku č. 1 smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí
finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje
veřejnou autobusovou linkovou dopravou od 1.1.2014 a tento doporučuje zastupitelstvu
ke schválení.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2013 dle předloženého
návrhu.
– Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 7.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
Babice na oslavy 60. výročí SDH dne 15.9.2013.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 1 ks borovice
černá na obecním pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Kelč-Nové Město dle předložené žádosti.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem Pavlů, Kelč 346 na zpracování
publikace „Heraldické zrcadlo města Kelče“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 10.9. 2013
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
- Zastupitelstvo schvaluje realizaci a financování projektu „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“ na rok 2014 a 2015.
Dále schvaluje předfinancování projektu při průběžném financování projektu ve výši
12 814 314,- Kč v roce 2014 a 2015. Schvaluje spoluúčast na financování projektu
prostřednictvím bankovního úvěru ve výši 30% z celkových výdajů tj. 3 844 295,- Kč
v roce 2014 a 2015 za podmínky přidělení dotace.
Zastupitelstvo schvaluje 168.300,- Kč na každoroční provozní výdaje a zajištění
udržitelnosti projektu po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
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Kultura

Denní stacionář Anděl Kelč
ve spolupráci s městem Kelč pořádá

PARAAKADEMII 2013
v Kulturním domě v Kelči dne 18. října 2013
Velké překvapení letošního ročníku - pozvání přijal
opravdový, živý a skutečný

MICHAL
DAVID
vystoupí již ve 12,30!!!
Proto neváhejte a zajistěte si dopředu volno na tuto jedinečnou událost!!!
Vstupné 80,- děti 50,- Kč předprodej v papírnictví u paní Hlavicové
Na místě 100,- Kč.

Po jeho koncertu bude následovat show ABBA revival
a akademie pozvaných souborů. Večer se uskuteční taneční zábava
se skupinou Kalibra.
Velmi se těšíme na vaši návštěvu!
Pod záštitou:
Ing. Jiří Rusnok, premiér ČR
Mgr. Taťána Nersesjan, členka rady ZK
Masný průmysl Krásno
NVB Vacula Kelč
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Pozvánka na hodovou zábavu
SDH Němetice pořádá dne 25.10.2013 v kulturním domě
v Zámrskách hodovou zábavu se skupinou
„POD STOLEM“ (No Problemmo).
Připraveno je bohaté občerstvení:
guláš, bramboráčky, hranolky, pivo aj. a tombola.
Začátek ve 20.00 hod., vstupné 50,-Kč.
Srdečně všechny zvou hasiči z Němetic!

Lampiónový průvod
Pondělí 28. října 2013

od „Loany“ na náměstí s hudebním doprovodem
Dechové kapely z Kelče pod vedením pana Vladimíra Kutálka.
Po projevu starosty města vystoupí děti z Mateřské školy Kelč,
na závěr ohňostroj.

Sraz všech účastníků je v 17,45h. u „Loany“
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Sport

FOTBAL
Starší žáci
Kelč
Vigantice
Kelč
Jarcová
Kelč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Tým
Kelč
Vidče
Jarcová
Poličná
Hrachovec
Vigantice
Zašová

Poličná
Kelč
Hrachovec
Kelč
Vidče
Záp
5
3
4
2
4
2
2

+
5
2
1
1
1
0
0

5:3
0 : 10
9:3
1:2
7:4
0
0
0
1
0
0
1
0

0
1
2
1
3
1
2

Skóre
33: 11
14: 11
8: 11
10: 5
14: 20
2: 12
2: 13

Body
15
6
4
3
3
1
0

MUŽI A
Fotbalisté Kelče měli po dvou úvodních kolech na svém kontě jeden bod za remízu
ve Vlachovicích. V následujících pěti utkáních dvakrát vyhráli na půdě soupeře, ale
ztráty z domácího hřiště kanárky sráží. Prohra s Klobouky i remíza s Dolní Bečvou
hodně mrzí.
24.8. Juřinka – Kelč 0:2 (0:2)
Zvláštní zápas hlavně pro trenéra Juřinky Václava Škařupu z Kelče. Ten tak se
svými svěřenci vyrukoval obrazně řečeno proti svým. Zápas ale lépe vyšel
hostujícím kanárkům. Utkání rozhodly dva góly a o oba se rovným dílem podělili
bratři Machačovi. První gól vstřelil Lukáš Machač, který rohový kop zakroutil
po svém - tedy přímo do brány. Zvýšit mohl o chvíli později Petr Minář, ale sólo
nezakončil úspěšně. Na druhý gól se tak čekalo až do poslední minuty prvního
poločasu. Po faulu na Honzu Hlavicu se z penalty trefil Jarek Machač. Juřinka
na kanárky nic nevymyslela ani po změně stran. Naopak jistotu tří bodů mohli
Kelči dát Martin Pastrnek nebo David Pitrun. Přestože náskok zůstal „jen“
dvougólový, výhra hostů byla naprosto zasloužená.
31.8. Kelč – Valašské Klobouky 1:2 (0:0)
Valašské Klobouky schytaly osmičku od Vsetína, se kterým Kelč sahala po bodu.
Vzájemný zápas už ale dopadl úplně jinak. Po nepříliš pohledném prvním poločase,
ve kterém jedinou větší šanci zhodnotil Tomáš Hlavica střelou do břevna, padaly
6
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branky až ve druhém dějství. Dva ze tří bohužel do domácí klece. Radim Pastrnek
v 52. minutě zahrál ve vápně rukou a nařízenou penaltu hosté proměnili. Vyrovnání
přišlo v 70. minutě. Po levé straně prchl Tomáš Hlavica a míč se nakonec dostal až
k Davidu Pitrunovi, jenž srovnal na 1:1. Při kelečské snaze o obrat v utkání měli
poslední gólové slovo nakonec hosté. Rozhodla další standardní situace, při které
exekutor z přímého kopu krásně vymetl levý roh domácí brány. Kelč tak i přes
územní převahu zůstala bez bodu.
4.9. Brumov B – Kelč 4:1 (2:1)
Předehrávka víkendového kola v Brumově se Kelči nepovedla. Začátek klání
přitom patřil právě kanárkům, kteří se ve 12. minutě dostali do vedení díky
vlastnímu gólu jednoho z domácích fotbalistů. Brumov však otočil skóre během
pěti minut a do kabin tak odcházeli o gól spokojenější. Po přestávce se už Kelč
na výrazný odpor nezmohla. V 68. minutě je navíc dorazila diskutabilní, leč
nakonec proměněná penalta. Čtvrtý gól už na bodovém rozdělení nemohl nic
změnit. Za zmínku však stojí, že Kelč při něm srovnala počet vlastňáků na 1:1.
Bez několika členů základní sestavy tak z Brumova odjela s prázdnou.
14.9. Kelč – Dolní Bečva 2:2 (2:1)
Důležitý zápas dvou sousedů na chvostu tabulky nakonec skončil nerozhodně.
Pro kelečské borce to znamená obrovskou ztrátu, a to i vzhledem k průběhu bitvy.
Kelč na rozmočeném terénu vstřelila první gól, když se po přihrávce Libora
Nováka trefil v 16. minutě Petr Minář. Dolní Bečva sice tahala za kratší konec,
přesto se jí podařilo už o pět minut později vyrovnat. Domácí fanoušky ještě
v prvním poločase rozveselil druhým gólem hlavičkující Radim Minář. Ve druhém
poločase měl několikrát pojistku na kopačce Tomáš Hlavica, ale i v tutové
příležitosti po sólovém úniku nepochopitelně přestřelil. Po zahozených šancích
Bečvané vycítili možnost vyrovnat, což se jim nakonec také podařilo. V 89. minutě
se po skrumáži před Sobkovou bránou prosadil Maléř.
22.9. Valašské Meziříčí B – Kelč 0:1 (0:1)
Kdyby kanárci hráli jen proti trenérům bydlícím v Kelči, asi by okupovali první
místo v tabulce. Po Václavu Škařupovi na Juřince totiž podlehl i tým Zbyňka
Vinklara, který jen o týden dříve pomáhal právě Kelči k bodům proti Dolní Bečvě.
Znalost hráčů a zřejmě i taktiky ale tentokrát kanárky v cestě za třemi body
nezastavila. Kelč měla od začátku značné množství šancí a ve 42. minutě se ujala
vedení po brance Radima Mináře. Kanárci se dostávali do velkých příležitosti i po
přestávce. V 64. minutě například střílel do břevna Víťa Kulich a jen o minutu
později střílel těsně vedle Honza Hlavica. I jednogólová výhra však kanárkům
nesmírně prospěla. Po sedmi zápasech se totiž vyhoupli z dvanáctého místa až na
sedmou příčku.
Pavel Mašlaň
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Mateřská škola informuje

Stalo se již tradicí, že vítáme po prázdninách děti do mateřské školy s pohádkou, která
pomáhá novým dětem překonat první odloučení od rodičů. Letos to byla pohádka
„Veselá školička“ v podání Divadélka Smíšek. Také naše „školička“ je zase o něco hezčí.
Během letních prázdnin byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení
ve 3. oddělení /1.podlaží/ a v 1. a 2. oddělení byly vyměněny podlahové krytiny /PVC,
koberec/.
Na školní zahradu bylo nainstalováno multifunkční mobilní hřiště pro děti – VIKING
ARENA.
Začátek školního roku není pro mnohé děti snadný. V životě nejmenších nastává velká
změna, musí si zvykat na nový režim. Slzavá zářijová rána už máme téměř za sebou,
adaptace dětí proběhla bez větších potíží.
Ve školním roce 2013/2014 bude naši mateřskou školu navštěvovat 84 dětí, po 28 dětech
v každé třídě. Je to opět maximální počet dětí na jednu třídu mateřské školy.
V tomto školním roce je 42 dětí v posledním ročníku před zahájením povinné školní
docházky, což je polovina ze všech docházejících. Tyto děti se budou ve dvou třídách
připravovat na bezproblémový přechod do 1. třídy základní školy.
Vzdělávací práci zajišťuje 6 kvalifikovaných pedagogických pracovnic včetně ředitelky.
V 1. třídě s názvem „Koťátka“ pracuje paní učitelka Vladěna Grajová a Ilona Slováková.
Ve 2. třídě s názvem „Ježečci“ vykonává práci učitelky Svatava Dohnalová a Jana
Perutková. Ve 3. třídě s názvem „Berušky“ pracují třídní učitelky Bc.Šárka Večeřová
a Radana Zetková. Názvy tříd jsou voleny podle třídních vzdělávacích programů a jejich
symbolů.
Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který
do středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a prožitky. Náš Školní vzdělávací program
s názvem „Zdravý život plný slunce“ vychází ze zásad mateřské školy podporující
zdraví. Každoročně program doplňujeme. Letos se zaměříme na rozvoj matematické
a čtenářské gramotnosti dětí a na logopedickou prevenci. Při rozvíjení matematických
představ pracujeme s pojmy např. /více-méně, velký-malý, větší-menší, první-poslední/.
Začínáme představou o množství, následuje porovnávání, práce s pojmy, třídění
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a uspořádávání. Nepracujeme s větším počtem než pět. Rozhodně to není seznamování
dětí s čísly, ale patří sem hry, při nichž děti třídí různé prvky. Matematické představy
nelze děti naučit, ale dítě k nim musí dojít poznáváním.
Ve dvou třídách máme počítače pro výuku a hry dětí. Děti si mohou prostřednictvím
programů „Veselá beruška“, „Těšíme se do školy“ aj. procvičovat získané vědomosti.
Upřednostňujeme prožitkové učení, děti se učí přímými zážitky. Nejlépe se naučí to,
co si mohou sami vyzkoušet, tzv. osahat. „Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si.
Zapoj mě do práce, porozumím“.
Jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou
/environmentální/ výchovu s názvem „Mrkvička“.
Zdravou a pestrou stravu připravují 2 kuchařky, Ivana Štěpánová a Veronika Orlová pod
vedením Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování. O čistotu prostředí se stará
uklízečka Lýdie Zavadilová. Dalším zaměstnancem je Ing. Renata Smahlová, která
vykonává práci účetní.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme také hodně poznávacích, sportovních
a kulturních akcí.
V pátek 13. září navštívili nejstarší předškoláci Dětské dopravní hřiště a Hvězdárnu
ve Valašském Meziříčí.
Od října začínáme v mateřské škole opět s výukou anglického jazyka „Angličtina hrou“.
Anglická výuka pro předškoláky je založena na hravé formě. Výuku povede lektor
Pavel Faltýnek ml.
Každou středu, po celý školní rok budou mít děti možnost využívat tělocvičnu Základní
školy v Kelči pro pohybové aktivity.
S dětmi starší věkové skupiny navštívíme Základní školu v Kelči v pátek 4. října, kde se
uskuteční vzdělávací zážitkový program s výstavkou „Cesta do pravěku“. Děti si formou
prožitků projdou pravěkem a seznámí se i s obdobím lovců mamutů.
I letos budou v mateřské škole probíhat keramické dílny pro děti s rodiči pod vedením
pana Zdeňka Švehlíka.
Připravujeme také „Podzimní tvoření“ za účasti rodičů v každé třídě, které se uskuteční
v pondělí 21. října ve 3. třídě, v úterý 22. října ve 2. třídě a ve středu 23. října v 1. třídě.
Děti nejstarší věkové skupiny vystupují během roku se svým programem v kroužku
„Sluníčko“ při různých kulturních akcích v Kelči.
V sobotu 5. října přivítají nové občánky na kelečské radnici.
V pátek 18. října se zúčastní „Paraakademie“ v Kulturním domě v Kelči, kterou pořádá
Denní stacionář Anděl ve spolupráci s Městem Kelč. Při této příležitosti navštívíme
se staršími dětmi koncert Michala Davida.
V pondělí 28. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku, zúčastníme
se lampiónového průvodu a děti vystoupí s krátkým pásmem na náměstí v Kelči.
Všechny děti čeká ještě „Drakiáda“ a podzimní hrátky v barevné přírodě /výroba
dýňových strašidel, skřítků podzimníčků, jablíčkový týden a mnoho dalších činností.

Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Základní škola informuje
Zahájení školního roku 2013/2014
2. září 2013 byl zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 282 dětí. Budou se
učit ve 14 třídách, po dvou třídách je 1., 5. – 8. ročník, ve 2., 3., 4. a 9. ročníku je
pouze jedna třída. První stupeň navštěvuje 145 dětí, druhý 137.
Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2013/2014:
Ředitel školy:
Mgr. Roman Blaha
Zástupkyně ředitele:
PhDr. Pavla Čučková
Výchovná poradkyně:
Mgr. Květoslava Václavíková
Metodik školní prevence:
Ing. Michaela Davidová
Metodik enviromentálního vzdělávání: Mgr. Kateřina Fabíková
Správce počítačové sítě:
Mgr. Petr Zátopek
Třídní učitelé:
I.A
Mgr. Ivana Tvrdoňová
I.B
Mgr. Marie Matysková
II.
Mgr. Zdeňka Havranová
III.
Mgr. Markéta Bělašková
IV.
Mgr. Jana Blahová
V.A
Mgr. Pavel Faltýnek
V.B
Martina Vaníčková, Dis.

VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.

Bc. Veronika Janíčková
Mgr. Marcela Vozáková
Mgr. Kateřina Fabíková
Mgr. Iveta Stržínková
Mgr. Jana Kubieńová
Mgr. Marcela Plesníková
Mgr. Květoslava Václavíková

Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Ing. Michaela Davidová
2. stupeň
Mgr. Alena Poláchová
2. stupeň
Mgr. Anna Schillingová
2. stupeň
Mgr. Petr Zátopek
2. stupeň
Vyučující náboženství:
Bc. Jan Bleša – 3.,6., 7., 8. a 9. ročník
Mgr. Marie Matysková – 1. a 2. třída
Mgr. Marcela Plesníková – 4. a 5. třída
Personální obsazení školní družiny
Leona Máchová
- vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Dobromila Kutálková
- vychovatelka školní družiny a školního klubu
Samostatná účetní:
Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování:
Petra Černotová
Školník:
Petr Minář
Zaměstnanci kuchyně: Alena Polášková, Marie Hrňová, Irena Chrástecká
Zaměstnanci úklidu:
Zuzana Fabíková, Zdeňka Kutálková, Karla Nenutilová
10
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Organizace školního roku 2013/2014
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli
5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014. Jednodenní pololetní
prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014. Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne proběhnou od 3. 3. do 9. 3. 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí
1. září 2014.

Vzdělávací program
Ve všech ročnících základní školy učíme podle vlastního vzdělávacího programu.
MŠMT v letošním roce upravovalo Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání (o změnách jsme informovali v průběhu 1. pololetí tohoto roku),
a protože změn, které jsme museli ve vlastním ŠVP provést, bylo poměrně dost,
rozhodli jsme se, že vydáme nový ŠVP s platností od 1. 9. 2013. Celý školní
vzdělávací program najdete na www.zskelc.cz
Informace MŠMT ke vzdělávacímu programu najdete na stránkách www.rvp.cz
nebo www.msmt.cz.

Přehled volitelných předmětů v jednotlivých ročnících škol. roku 2013/2014
4. ročník
Dopravní výchova
6. ročník
Základy administrativy
7. ročník
Informační a komunikační technologie

8. ročník
Přírodopisný seminář
9. ročník
Dramatická výchova
Seminář z matematiky
Péče o dítě

Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.

Nabídka žákům
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro letošní školní rok. Tuto
nabídku využili všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Např. v rámci
projektu Školní mléko si budou moci děti kupovat dotované a nedotované výrobky,
přičemž mezi dotované patří např. krabičkové mléko ochucené (5,- Kč) nebo
11
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neochucené (4,- Kč), smetanový krém Bobík (5,- Kč), jogurty (4,- Kč), jogurtové
mléko (6,- Kč), smetanové žervé čisté a s pažitkou (6,- Kč). Sortiment
nedotovaných výrobků tvoří další druhy smetanových krémů a sýrů, nápoje Kubík
a Hello, různé druhy sušenek, mysli tyčinky, croissanty atd.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Školní klub připravil pro žáky nabídku kroužků:
 Šikulka – batikování, práce s moduritem, mramorování, malování na sklo,
drhání, vyšívání
 Práce na PC, Počítačové hry
 Florbal
 Pohybové hry
Pozn. Úplný rozvrh najdete na nástěnce při vstupu do hlavní budovy školy
a na internetových stránkách školy.
Z dalších činností nabízíme hru na klavír pod hlavičkou Základní umělecké školy
ve Valašském Meziříčí (vyučuje Martina Vaníčková, Dis.), hudební obor hra
na klavír a klávesy Mgr. Libuše Vlčkové a kroužek hry na flétnu pod vedením Mgr.
Ivety Stržínkové. Žáky 2. a 3. třídy povede v kroužku angličtiny Bc. Veronika
Janíčková.
I nadále bude probíhat ambulantní náprava dyslexie pro žáky se specifickými
poruchami učení (Mgr. Ivana Tvrdoňová).
Pro žáky 1. a 4. ročníku jsme zajistili plavecký výcvik, který v délce 5 lekcí
proběhne v měsících květnu a červnu v Plavecké škole v Hranicích.
Žáci 4. ročníku se zúčastní výuky na dopravním hřišti.
Pro žáky 7. tříd budeme organizovat lyžařský výcvikový kurz a deváťáky, pokud
budou mít zájem, by mohl čekat v jarních měsících kurz společenského chování.
Pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to
na adrese www.zskelc.cz. Najdete zde další informace k činnosti.

Vybavení tříd
Postupně vybavujeme třídy novými výškově stavitelnými žákovskými stoly
a židlemi a snažíme se tak reagovat na
to, jak dnešní děti rychle rostou a jak
jim původní velikost lavic a židlí, tak jak to bylo v minulosti nastaveno, nestačí.
Zároveň dbáme na to, aby děti dodržovaly zásady správného sezení a zdravého
držení těla.

PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
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Historie

K 75. výročí nalezení kelečského pokladu

Foto: archiv MěÚ Kelč

V říjnu tohoto roku uplyne již 75 let od objevení pokladu zlomkového stříbra
z Kelče. Vzácný nález spatřil světlo světa náhodou: při vyorávání brambor na vrchu
Strážném na něj na podzim roku 1938 narazil čtrnáctiletý Jan Hradil z Kelče.
Poklad byl uložený v nádobě, v částečně zachovalých plátěných váčcích, které
obsahovaly celé mince ale především zlomky denárů, arabských dirhamů
a stříbrných šperků převážně slovanského původu. Nejstarší identifikovanou mincí
pokladu je římský denár Trajána (98-117 n. l.) a nejmladší denár Boleslava III
(999-1002), který celý nález datuje do přelomu 10. a 11. století. Kromě těchto
platidel obsahuje soubor hojně německé otto-adelheidské denáry a samánovské
13
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dirhamy, ojediněle i byzantské, italské a francouzské mince, resp. jejich fragmenty.
Poklady zlomkového stříbra jsou typické zejména pro severní a východní části
Evropy (Poodří, Povislí a Rusko) a v našich podmínkách představují spíše raritu.
Stříbro bylo používáno jako platidlo bez ohledu na formu, v jaké bylo
distribuováno, proto pouze malá část nálezů byla v celku. Poklad z Kelče souvisí
s propojením této oblasti s obchodní magistrálou, která směřovala z tehdy
arabského Pyrenejského poloostrova přes Mohuč, Řezno, Prahu, Olomouc,
Moravskou branou na Krakov, Kyjev a dále na východ do Povolží a k Chazarům.
Kelečský poklad byl ovšem v roce 1938 vyzvednut jen částečně. V letech 1989-98
byla objevena druhá část v bezprostřední blízkosti místa původního nálezu. Stříbrné
zlomky naštěstí skončily v Národním muzeu v Praze a k dnešnímu dni je tedy
registrovaných celkem 798 evropských mincí a jejich zlomků, 1222 fragmentů
islámských mincí (a jeden kompletní dirham), 306 zlomků stříbrných šperků
a několik desítek neidentifikovatelných fragmentů. Na místě nálezu pokladu,
na vrchu Strážném, nalezneme dnes na okraji hájku menší kamenný pomník.
Upomíná nejen na slavný objev, ale i na časy, kdy Kelečskem táhly obchodní
karavany a kde se potkávalo největší bohatství západu i východu.
Mgr. Eva Čermáková, Ph.D., archeoložka, Muzeum regionu Valašsko

Různé

Kam za pohybem:
Cvičení s Laďkou
každé úterý od 18,30 do 19,30 hodin v tělocvičně ZŠ Kelč.
Začínáme od 1. 10. 2013. Vstup 30 Kč.

Zumba s Martinem
každý pátek od 19,00 do 20,00 v tělocvičně ZŠ Kelč.
Začínáme 27. 89. 2013. Vstup 60 Kč.

ZDANCE se Zuzkou
každé pondělí od 20,00 do 21,00 hodin v tělocvičně ZŠ Kelč.
Začínáme 7. 10. 2013. Vstup 60 Kč.
14
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Kelečští modeláři na výstavě modelů Zlínkit 2013

Dne 7. září 2013 proběhla prestižní výstava modelů zlínského kraje v prostorách
Otrokovické Besedy Zlínkit 2013. I když jsme žádné modely nevystavovali, byli
jsme zvědaví na organizaci výstavy, na vystavované modely a na hodnocení
modelů. Můžeme říci, že za naše modely bychom se nemuseli stydět a byly by
obohacením jejich výstavy. Na příštím ročníku jistě nebudeme chybět. Nyní
začínáme s přípravou 5. ročníku modelářské výstavy v Kelči, kterou bychom chtěli
obohatit o doprovodné programy jak pro dospělé, tak pro děti.
Za Sdružení modelářů Kelč Pajdla Miroslav
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Ve čtvrtek 12. září jsme si s dětmi prohlédly krásnou vlakovou dráhu v zahradě
p. J. Staňka ve Všechovicích. Precizně provedenou dráhu i s nejmenšími detaily
obdivovaly nejen děti ale i maminky. Děkujeme za pěkný výlet!
Další fotografie: www.facebook.com/RodinneCentrumSluneKelc
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Program na říjen:
 Úterý 1. 10. 2013 v 9:00 hod. - „Nohy naboso“, beseda o chůzi, lidské noze
a obuvi pro děti. Společně vytvoříme koláž z otisků nohou a rukou.
 Pondělí 7. 10. 2013 v 9:30 hod. - "Na slovíčko s otcem Janem Blešou."
Vyrobíme si strom plný jablíček, zazpíváme si písničku: „Červené jablíčko“.
 Úterý 15. 10. 2013 v 9:00 hod. - Nás navštíví MUDr. Eva Opletalová
s přednáškou: „Kašel a rýma, dětská imunita“.
 Čtvrtek 17. 10. 2013 v 9:00 hod. – prezentace kosmetiky MARY KAY
p. M. Grygaříková
 Pondělí 21. 10. 2013 v 9:30 hod. - "Na slovíčko s otcem Janem Blešou."
Budeme vyrábět podzimní dekoraci na zavěšení – dráček. Naučíme
se ukazovačku „Drak“.
 Úterý 29. 10. 2013 v 9:00 hod. – „Hrajeme si s podzimem“, tvoření
z kaštanů a barevných listů. PH: „Ježek“.
11. - 12. 10. 2013: pedikérka, manikérka v RC:
p. Macová tel. 777 265 270.

HUDEBNÍ MINIŠKOLIČKA S HROU NA FLÉTNU
Hudební miniškolička je určena všem dětem od 3 do 6 let. Cílem je hravou
a nenásilnou formou podněcovat hudební vývoj dětí, rozvíjet pěvecké, pohybové,
rytmické, instrumentální, poslechové a dechové schopnosti. Miniškolička bude
probíhat každé pondělí v RC SLŮNĚ pod vedením Mgr. Vladimíry
Kuchaříkové ve dvou skupinách: od 15:30hod. a od 16:00hod. vždy 30- 45minut.

ZAČÍNÁME 7. ŘÍJNA! Cena jedné lekce 50,-Kč.
Přihlášky: rcslune@seznam.cz nebo 775397728
Informace a novinky najdete na webu: http://rcslune.mypage.cz/
Veronika Mlčáková
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Charitní pečovatelská služba Kelč, Kelč 262
tel.: 571 641 018, 777 746 341, 777 672 905, 734 435 491
Charitní pečovatelská služba Kelč je jedním z mnoha zařízení Charity Valašské
Meziříčí. V mikroregionu Kelečsko poskytuje služby v domácnostech klientů již
od roku 2004. Je jedinou službou tohoto druhu, která poskytuje sociální služby
seniorům nad 65 let věku, mladým dospělým od 19 let věku, dospělým od 24 let
věku, kteří jsou omezeni v soběstačnosti a osobám s kombinovaným, mentálním
a tělesným postižením.
Posláním Charitní pečovatelské služby je umožnit lidem se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde jim pracovnice Charitní pečovatelské
služby poskytují pomoc při uspokojování základních životních potřeb, vedení
domácnosti a zajišťování oprávněných zájmů. Jednotlivé pečovatelské úkony jsou
poskytovány na základě uzavření písemné smlouvy mezi klientem a Charitní
pečovatelskou službou Kelč.
Jednotlivé pečovatelské úkony jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách a cena za jednotlivé úkony je stanovena vyhláškou
č. 505/2006 Sb. Mezi základní úkony, které jsou poskytovány v domácnosti klientů
patří:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Maximální výše úhrady za poskytnuté služby činí 100 Kč. Samozřejmě se
částka krátí dobou, kterou stráví pracovnice u klienta. To znamená, že pokud
pracovnice stráví u klienta 30 minut, cena za služby činí 50 Kč a tak dále.
Cena dovozu obědu je 20 Kč.
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Dále poskytujeme základní sociální poradenství, které je dle zákona
o sociálních službách poskytováno zdarma. Součástí základního poradenství je
např.: pomoc při vyřizování příspěvku na péči, pomoc při vyřizování ostatních
dávek, pomoc při zajišťování rehabilitačních pomůcek, předávání kontaktů na
ostatní organizace a poskytovatele, kteří působí v mikroregionu Kelečsko a další.
Charitní pečovatelská služba dále poskytuje zapůjčení rehabilitačních pomůcek
do domácnosti klientů. Tyto pomůcky pomáhají seniorům k větší samostatnosti
a tím usnadňují celkovou situaci jemu samotnému i jeho příbuzným.
Více informací naleznete na webových stránkách www.valmez.caritas.cz,
www.kelc.farnost.cz sekce aktivity, www.kelc.cz sekce instituce, sdružení.
V Kelči 05. 09. 2014
Vedoucí a sociální pracovník
Bc. Iveta Minářová DiS

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

Projekt – Čtení pomáhá
Určeno pro děti základních a středních škol – informace z jednání komise Zdravého
města

„Cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
Nabízíme vám seznam krásných knih ke čtení, pro vaše pohodlí rozdělených do tří
kategorií podle věku čtenářů. Až některou z knih přečtete, vraťte se k nám zpět.
Poté, co odpovíte na pár otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 korun.
Tuto odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však věnovat někomu,
kdo čeká na vaši pomoc. Věnujte ji třeba na výcvik pejska, který pomůže
postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo
na operace, které vrátí zrak africkým dětem.“
(více na www.ctenipomaha.cz)
Podpořte dobrou věc: přečtěte zajímavou knihu a pomozte tak někomu, kdo vaši
pomoc potřebuje.
Milena Chvatíková
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Inzerce

J a n Čec h, Ke l č

září - říjen
pondělí-pátek 7-17

sobota 7-11

Nabízíme široký sortiment
sazenic růží, okrasných jehličnanů, keřů
a stromů, chryzantémy, trvalky, skalničky, vřesy, azalky,
rhododendrony, traviny, macešky, drobné ovoce,
ovocné stromy (konec října), zeminy, kůrový mulč
V našem květinářství najdete zbytek sortimentu pro vaši
zahradu i byt. Dále nabízíme projektování a realizaci
zahrad, zakládání trávníků, údržbu zahrad, automatické
závlahy, jezírka, pokládka trávníkového koberce.

Zahradnictví tel.571 641 294, květinářství tel.571
641 222, mob.603 465 687

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA DUŠIČKOVOU VAZBU
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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

Prodej paliva
ALIGNO - areál ZD Choryně
Nabízíme prodej, včetně dovozu:

-

Černé uhlí ETP (netříděné)
Černé uhlí kostka
Hnědé uhlí kostka
Hnědé uhlí ořech 2
Hnědouhelné brikety
Koks

Tel.: 571613165, mob: 73646037
Provozní doba: Po – Pá 8 – 15 hod

Po domluvě možnost i vlastní dopravy a nakládky mimo provozní dobu.
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Společnost eCentre připravuje pro občany vašeho města KELČ
možnost snížit ceny za elektřinu a plyn
V posledních letech se ceny energií neustále zvyšují, a proto se společnost eCentre
Ostrava rozhodla nabídnout možnost snížení cen energií občanům Vaší obce
prostřednictvím e-aukce – úspora pro domácnosti.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení či společenství vlastníků
bytových jednotek (jednotlivé vchody panelových domů), ale také se mohou přihlásit
majitelé firem nacházejících se na území města. Potřebují stejné podklady jako
u domácnosti.
Od 16. 09. do 17. 10. 2013 bude ve stanovených termínech a časech otevřeno pro
všechny občany města kontaktní místo: HASIČSKÝ DŮM, kde budou zástupci
společnosti eCentre, a.s. zodpovídat veškeré dotazy občanů a sbírat podklady
potřebné k jejich zapojení. Pro občany je tato služba zcela ZDARMA. Pořadatelské
firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic, samozřejmě ani město Kelč. Aukční
poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje.
16. 09. 2013

10. 10. 2013

23. 09. 2013

17. 10. 2013

Vždy od 14.00 – 16.00 hodin

Vždy od 14.00 – 16.00 hodin

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PRO ZAPOJENÍ SE DO AUKCE
Předat pořadatelské firmě:
kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, včetně
všech případných dodatků a všeobecných podmínek.
kopii ročního vyúčtování energií od stávajícího dodavatele, všechny listy
vyúčtování.
způsob úhrady záloh /sipo, bankovní převod, inkaso/
2. Podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je
bezúplatná, definuje pouze práva a povinnosti obou stran.
1.

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:
Jarmila Chylíková, T: +420 734 854 547
Email: jarmilachylikova@ecentre.cz
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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
Richard Pastrnek
Miloš Čmok
65 let
Jarmila Kalousová
Marie Pitrunová
Ludmila Machačová
Milena Pajdlová

70 let
Lhota
Marie Hlavicová
Němetice Marie Rachůnková
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Babice

83 let
Ludmila Hlavicová

Kelč

100 let
Marie Pitrunová

Kelč

Narození
Kristýna Hrušková
Nela Nucová
David Hegar
Kryštof Labaj

Babice
Kelč
Kelč
Kelč

Sňatek
Radoslav Pajdla * Jana Havranová
Lubomír Lauro * Jiřina Muchová
Tomáš Zajíc * Miroslava Martináková

Úmrtí
Jaroslav Vykopal

77 let

Kelč
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