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Městský úřad informuje

Svoz odpadů - 1. pololetí 2014
Směsný komunální odpad popelnice 110 l, 120 l ,
240 l, kontejnery 1100 l
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
lichý týden: středa - KELČ část města
sudý týden: středa - KELČ část města + místní části
Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
21.3.

16.5.

11.7.

Tříděný plasty –žluté pytle
30.1.

13.3.

18.4.

22.5.

26.6.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
4.4.

27.6.

NEBEZPEČNÝ+VELKOOBJEMOVÝODPAD
MOBILNÍ SBĚRNA- 5.4. město Kelč, 12.4., Kelč 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.
Do modrého pytle
na papír patří:
noviny, časopisy,
školní sešity, letáky,
balicí papír,
počítačový papír,
papírové ubrousky,
pytle, spisy, staré
knihy, plakáty,
krabice bot nebo
dárků, kanc. p.

Do zeleného pytle
na sklo patří:
sklo od zeleniny,
kompotů, láhve od
nápojů, ovocných
šťáv, lihovin, rozbité
okenní sklo (bez
drátěného výpletu),
průmyslové sklo,
skleněné střepy,
skleněné obaly

Do žlutého pytle
na plasty patří:
ČISTÉ A VYMYTÉ:

plastové obaly od
potravin (PET
láhve), plastové
sáčky, pěnový
polystyrén, fólie,
přepravky, plastové
lišty od
elektroinstalace
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Do oranžového
pytle na nápojový
karton patří:
nápojové papírové
obaly od džusů,
mléka, vína,
limonád, sirupů,
ovocných šťáv,
apod.
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Platby v roce 2014
Poplatek za odpad: (OZV č. 3/2012) - splatnost do 30. 6. 2014
Částka činí 480 Kč na osobu a rok. Poplatek zahrnuje jak svoz a likvidaci odpadu
z odpadových nádob, tak i náklady na tříděný sběr a sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů při mobilním sběru v Kelči a místních částech. Občané
s trvalým pobytem v Kelči mají i nadále možnost (v rámci tohoto poplatku), likvidovat
po celý rok svůj nebezpečný a velkoobjemový odpad ve sběrném dvoře Technických
služeb ve Valašském Meziříčí.
Naše město je zapojeno do systému společnosti EKOKOM, která poskytuje finanční
odměny za množství vytříděného odpadu. Stále se nám nedaří dosáhnout ani
republikového průměru vytříděného odpadu.
Elektrowin – město Kelč má uzavřenou smlouvu se společností Elektrowin na zpětný
odběr drobných elektrospotřebičů. V obci je instalováno 6 nádob na uvedený druh
odpadu. Pokud se odveze určité množství, město obdrží bonus a bude možné nádoby
dokoupit i pro místní části.
Ekolamp – firma, která zpětně odebírá zářivky, výbojky, světelné zdroje s LED diodami.
Nádoby na sběr této komodity jsou v Kelči 2 a jsou umístěny v budově radnice
a v budově Jednoty Coop na dolině. Prozatím se v Kelči sběr zářivek neujal. Obracíme se
proto na občany, aby uvedené druhy zářivek nevhazovali do popelnic, ale vytřídili je
do nádob k tomu určených.
Poplatek za psa: (OZV č. 2/2011). – splatnost do 30. 6. 2014
100 Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč v bytovém domě. Za druhého a dalšího psa
základní sazba + 50% navíc.
Povinnost přihlásit psa má každý majitel či držitel psa staršího 3 měsíců!!! Ohlašovací
povinnost platí i v případě odhlášení psa z evidence!
Nájem za pozemek, zahrádku – splatnost dle smlouvy
Výše nájmu je uvedena ve smlouvě.

Systém výběru poplatků a nájmů:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se stanoveným
poplatkem (odpad, pes) dle nám známé skutečnosti k 1. 1. 2014. S ústřižkem
od zaplacené složenky je nutné se dostavit na městský úřad k vyzvednutí nálepky
na popelnici. V případě platby za pozemek či zahrádku je výše nájmu a splatnost
uvedena ve smlouvě.
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Poplatky lze uhradit:
Složenkou na poště
Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím
Hotově do pokladny MěÚ Kelč – od pondělí 3. 2. 2014

Pokladna
Pondělí – 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin.
Středa - 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin

Usnesení ze 47. zasedání Rady města Kelč dne 9. 12. 2013.
Rada schvaluje smlouvu se Zlínským krajem č. D/2227/2013/KH o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 75.000,- Kč na výdaje spojené
s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů Kelč v roce 2013 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s VaK Vsetín,
a.s., na uložení vodovodního řádu v pozemcích parc.č. 241/115, 241/101,241/107
a 2039/2 v k.ú. Kelč-Nové Město stavby „Kelč-rekonstrukce zásobovacích řádů-ŘAD
B2“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Kelč
z finančních prostředků školy za II. pololetí 2013 dle provedeného hodnocení.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2013 dle předloženého
návrhu.
Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8014626/002 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město
na umístění zemního kabelového vedení NN stavby „Kelč – Hradil, parc.č. 159/4,
přípojka NNK“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr směny pozemků parc.č. 1277 trvalý travní porost o výměře
187 m2 a parc.č. 1294 ostatní plocha o výměře 85 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – 3 místnosti v přízemí přístavby radnice
v Kelči č.p. 39 Marii Pavelkové, Kelč č.p. 203 za účelem provozování kadeřnického
salonu.
Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Kelč ve školním roce
2012/2013.
Rada pověřuje starostu zajištěním projektové žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na akci „Stavba chodníku podél silnice III/43911 v obci Němetice“
a podpisem této žádosti.
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Rada pověřuje starostu zajištěním projektové žádosti o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na akci „Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu
při Mateřské škole v Kelči“ a podpisem této žádosti.
Rada schvaluje dohodu o partnerství s Odborným učilištěm Kelč, Kelč 1, k projektu
„Stavební úpravy náměstí v Kelči“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou „Stavba chodníku podél silnice III/43911
v obci Němetice“ s Oldřichem Rolincem, Němetice 39, Václavem Čmokem, Němetice
31 a René Hlochem, Kelč 236 dle předložených návrhů smluv a pověřuje starostu jejich
podpisem.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou „Stavba chodníku podél silnice III/43911
v obci Němetice“ se Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90 dle
předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 12. 12. 2013.
 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30. 9. 2013 dle
předložené zprávy.
 Zastupitelstvo schvaluje odvod z rozpočtu investičního fondu Základní školy Kelč
do rozpočtu zřizovatele, a to částku 60.000,- Kč v termínu do 16. 12. 2013 na účet
zřizovatele, variabilní symbol IČ základní školy.
 Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2013 –
rozpočtová opatření č. 7/2013, 8/2013 a 9/2013.
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2013 – rozpočtové opatření
č. 10/2013.
 Zastupitelstvo pověřuje Radu města prováděním rozpočtových opatření v souladu
s §16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
do výše 500.000,- Kč a dle §16 odst. 4, kdy se rozpočtová opatření uskutečňují povinně
jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů
vůči jiným osobám neomezeně, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového
schodku do výše 500.000,- Kč.
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 dle § 13 odst. 2 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, takto: do schválení
nového rozpočtu město Kelč bude hospodařit měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu roku 2013.
 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 275/2013/KŘ z dílčího přezkoumání hospodaření
města Kelč za rok 2013 a ukládá účetní MěÚ napravit méně závažné chyby a nedostatky
uvedené v čl. B.I. zprávy.
 Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR, příslušnost
hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kelč,
- pozemková parc. č. 888/10, ostatní plocha, silnice,
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- pozemková parc. č. 888/17, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 888/18, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 888/19, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 893/5, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 893/6, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 893/7, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 905/2, ostatní plocha, silnice,
zapsaných na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území Komárovice, obec Kelč,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Valašské Meziříčí, vlastník Česká republika, příslušnost hospodařit Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, včetně omezujících podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a užívat je jako veřejné prostranství
(místní komunikace, zpevněné plochy, veřejná zeleň). V případě převodu nemovitostí
z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, nelze je pronajímat, nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby
a nelze je vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let
od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce,
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti nebo jejich část na třetí osobu,
nebo je vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5
násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny,
kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal;
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu, bude
je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí
převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového
předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní
povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy
písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být
toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu
porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena
opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto
náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně
vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok
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předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku
uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté,
kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá
po celou dobu stanovenou v odst. 1.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 885/3 ostatní plocha o výměře
143 m2 v k.ú. Lhota u Kelče, odměřenou v geometrickém plánu č. 105-247/2013 ze dne
24.10.2013, který vyhotovili GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Michna a ing. Palát, s.r.o., 40.
pluku 1351, Valašské Meziříčí, manželům J. a E. H., Kelč – Lhota za cenu 50,- Kč/m2
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. st. 25/2 zastavěná plocha o výměře
20 m2 v k.ú. Lhota u Kelče a části pozemku parc. č. 885/20 ostatní plocha o výměře 93
m2 v k.ú. Lhota u Kelče, odměřené v geometrickém plánu č. 104-180/2013 ze dne 11. 11.
2013, který vyhotovil Ladislav Vrána, Chelčického 761/12, Valašské Meziříčí, panu L.
V., Kelč – Lhota za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 579/5 zahrada, části pozemku parc.
č. 539/31 orná půda a části pozemku parc.č. 867 vodní plocha všechny v k.ú. Lhota
u Kelče panu L. V., Kelč – Lhota za cenu 50,- Kč/m2. Přesná výměra částí pozemků bude
stanovena v geometrickém plánu na zaměření skutečné hranice zahrady. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. st. 421 zastavěná plocha o výměře 90 m2
a části pozemků parc. č. 240/19 a 240/20 (díl „a“ a „b“) orná půda o výměře 993 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřené v geometrickém plánu č. 483-1149/2013 ze dne
10.12.2013, který vyhotovil Libor Michna, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí,
manželům V. a D. P., Kelč, za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc.č.240/19 a 240/20 ( díl „e“ a „f“) orná
půda o výměře 721 m2 a části pozemku parc. č. 1324 ostatní plocha o výměře 51 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřené v geometrickém plánu č. 483-1149/2013 ze dne
10. 12. 2013, který vyhotovil Libor Michna, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí,
manželům V. a D. P., Kelč, za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc.č.240/19 a 240/20 ( díl „c“ a „d“)
orná půda o výměře 927 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřené v geometrickém plánu č.
483-1149/2013 ze dne 10.12.2013, který vyhotovil Libor Michna, Karafiátova 1306,
Valašské Meziříčí, manželům B. a L. V., Kelč, za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej plynárenského zařízení STL plynovodu DN 63 – 38,1 m
a dvou přípojek DN 32 – 16,5 m v k.ú. Kelč-Nové Město společnosti RWE GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 kupní smlouvou
č. 1313000851/176994 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje realizaci a financování projektu „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“.
 Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0349258469 ze dne
4.7.2012 od České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,
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ve výši 8 000.000,- Kč na investiční akci „Stavební úpravy náměstí v Kelči“ na období
čerpání od 1.7.2014 do 31.8.2015 se splatností do 1.8.2023.
 Zastupitelstvo schvaluje financování akce „Stavba chodníku podél silnice III/43911
v obci Němetice“ z vlastních zdrojů ve výši 190.000,- Kč jako výdaje rozpočtu města
Kelč na rok 2014.
 Zastupitelstvo schvaluje financování akce „Stavba chodníku podél silnice III/43911
v obci Němetice“, v případě přidělení příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) na rok 2014, jako příspěvek z rozpočtu SFDI ve výši 925.095,- Kč
jako příjmu a výdaje rozpočtu města Kelč na rok 2014.

Vzpomínáme...
...na Jaroslava Křičku, hudebního skladatele, sbormistra
pražského Hlaholu, profesora skladby na pražské konzervatoři.
Vynikl i jako autor vokálních děl. Dne 23. ledna uplyne 45 let
od jeho skonu.
...na Antonína Svěráka, učitele, pak nadučitele a také ředitele
školy v Kelči. Zasloužil se o založení Včelařského spolku v Kelči
a vedl kroniku města Kelč. Jeho velkou zásluhou je také
postavení nové školní budovy v r. 1902, která slouží dodnes.
Byl jmenován čestným občanem našeho města. 2. ledna plynulo
75 let od jeho smrti.
Anna Schillingová

Kultura
Středisko Kelč Vás srdečně zve na:
6. SKAUTSKÝ PLES
V pátek 10. 1. 2014, začátek ve 20.00 hodin.
Čeká na Vás:
hudební skupina YPSILON BAND
tradiční skautský program a výzdoba, bohatá tombola, míchané nápoje,
v pekle disko DJ ROMAN
ve 21 hodin slosování vstupenek o 2 večeře zdarma
půlnoční překvapení
pro prvních 100 návštěvníků malý dárek
a spousta dalšího
8
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KELEČSKO
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

XXVII. MYSLIVECKÝ ples

,

který se uskuteční v sobotu 18. ledna 2014 v Kulturním domě v Kelči

Začátek ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje
Program:

ve velkém sále:
ve vinárně:

SYRINX OLOMOUC
DISCO

• Myslivecká fanfára
• Vystoupení tan. skupiny Ruty Šuty Kelč
• Myslivecké pohoštění, bohatá tombola

Vstupné: s místenkou - 100,- Kč, stání 80,- Kč
Výzdoba v mysliveckém rázu.

Srdečně zvou myslivci z Kelče

Předprodej vstupenek:

Papírnictví paní Hlavicová, Kelč 3, Tel.: 608 216 219
od 2. 1. 2014, 08.00 - 16.00 hod.

9
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Farní ples
2014
Sobota 25. 1. 2014
Začátek plesu ve 20:00 hodin
K tanci nám zahraje FAŤAMORGÁNA
…. v pekle KARAOKE
PROGRAM: Polonéza a spousta dalšího….
VSTUPNÉ: 250 Kč s místenkou a večeří

(řízek s bramborovým salátem, nebo guláš a slavnostní přípitek)

150 Kč bez místenky s večeří
(řízek s bramborovým salátem, nebo guláš a slavnostní přípitek)

*******************
Plesy v únoru:
2. 2. 2014
8. 2. 2014
14. 2. 2014
21. 2. 2014

Karneval MŠ
Ples SR při ZŠ Kelč
Hasičský ples
Ples TJ Kelč
10
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Základní škola informuje
 Olympiády
Konec kalendářního roku je již tradičně měsícem školních kol znalostních soutěží –
olympiád. Naši žáci se pravidelně zapojují do Olympiády z českého jazyka (OČJ)
a Dějepisné olympiády (DO). Obě tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd.
Tématem letošní DO (29. 11.) je Město v proměnách času. Do školního kola se
přihlásilo 22 žáků, 13 osmáků a 9 deváťáků. Nejúspěšnější řešitelkou se stala
Tereza Škařupová z 9. třídy, na 2. místě se umístili se stejným počtem bodů
Andrianna Myhalko (8.B), Ondřej Nehyba (8.A) a Jan Vojtěch Štoller (9. třída),
3. místo patří Filipu Hlavicovi z 8. A.
Olympiáda z českého jazyka se konala 5. prosince a výsledky budou uvedeny
v dalším čísle Zpravodaje.
 Bible a my
V říjnu proběhlo na naší škole základní kolo soutěže Bible a my. Letos je to již
21. ročník soutěže. Cílem je umožnit všem žákům a studentům na základních
a středních školách v naší zemi setkávat se touto formou s Biblí. Smyslem soutěže
je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější
a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní,
mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době.
Soutěž je dobrovolná a otevřená křesťanům různých vyznání, lidem jiných vyznání
i bez vyznání. Při její přípravě spolupracují organizátoři soutěže s odborníky
na Bibli z České biblické společnosti i Českého katolického biblického díla.
Soutěž se dělí do čtyř kategorií:
4. a 5. třída ZŠ
6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií,
střední školy (15 – 19 let)
Základní (školní) kola soutěže se uskutečňují na jednotlivých školách a mají formu
testu. Organizují je učitelé na školách nebo vyučující náboženství. Okresních kol
se účastní vítězové školních kol jednotlivých kategorií v daném okresu.
Ústřední kolo proběhne 12. února 2014 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Má
podobný průběh jako okresní kolo s tím, že do něj postupují nejvýše tři soutěžící
z každého okresu a kategorie.
11

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

leden 2014

V minulém ročníku se soutěže Bible a my zúčastnilo 4943 žáků a studentů z 207
základních nebo středních škol naší vlasti.
Ve školním kole je zadáván všeobecný biblický test. Tematicky zaměřené testy
se tvoří pro okresní a ústřední kolo. Ve 21. ročníku soutěže jsou vyhlášena
následující témata:
I. kategorie Abraham
II. kategorie Jákob
III. kategorie Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a Skutcích apoštolů
IV. kategorie Evangelium podle Matouše.
Z našeho školního kola postoupilo do okresního celkem 9 žáků ve třech
kategoriích. To se konalo na konci listopadu ve Valašském Meziříčí v Základní
škole pro sluchově postižené. Nejmladší soutěžící Pavel Vittek, Vojtěch Pastrnek
a Kristýna Vozáková se umístili přibližně ve středu soutěžního pole (17., 21. a 22.
místo z celkového počtu 48 soutěžících). Mezi žáky 6. a 7. tříd si velmi dobře vedli
Jan Valuch (2. místo a postup do ústředního kola v Olomouci), Kateřina Vozáková
(5. místo) a Ludmila Jandová (11. místo). Celkem v této kategorii soutěžilo 31
žáků. V kategorii 8. – 9. třída (16 dětí) se umístila na 2. místě Kristýna
Schindlerová (postupuje do ústředního kola), 7. místo patří Magdaléně Hruškové
a 12. místo obsadil Jan Haša. Kristýně a Honzovi přejeme v celostátním finále
hodně štěstí.
 Hledá se nejlepší chemik regionu
Po loňských velmi dobrých zkušenostech s touto soutěží jsme i letos připravili pro
žáky 9. třídy školní kolo této soutěže. Soutěžila i jedna dívka z 8. B, a ta byla
nakonec nejlepší. Andrianna Myhalko si 1. místem zajistila postup do dalšího kola,
které se bude konat po novém roce ve SPŠ v Hranice, dalšími úspěšnými řešiteli
a postupujícími jsou Naďa Konečná (9. třída), Tereza Škařupová a Tomáš Plesník.
(oba 9. třída). Mezi těmito dvěma se ještě bude rozhodovat testem, kdo opravdu
pojede jako třetí do Hranic.
 Mikulášská a čertovská návštěva
Ve čtvrtek 5. prosince probíhala na naší škole tradiční akce – Mikuláš se svým
doprovodem vyrazil mezi žáky do tříd. Jako obvykle se tohoto úkolu zhostili žáci
9. ročníku. Ten den sice většina dětí nemyslí na vyučování, protože očekává, jak se
k nim zachová Mikuláš, nebo jestli je náhodou neodnesou čerti, ale protože si rádi
12
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připomínáme všechny tradice a zvyky, musíme to vydržet a zvýšeným úsilím učivo
dohnat později. Deváťáci si pečlivě připravili masky, od„hříšníků“ vyžadovali
nápravu v podobě básničky či písničky nebo malého sportovního výkonu. Děti,
zvláště ty nejmenší, ale byly tak „zaražené“, že téměř ničeho nebyly schopny,
a další (a nebyly to ty nejmenší) dokonce trávily část dopoledne v kancelářích
školy, protože se opravdu hodně bály.
 Literární beseda o knihách
V prosincovém týdnu před Vánocemi se v rámci zvyšování čtenářské gramotnosti
zúčastnili žáci 3., 4. 5. a 6. třídy autorské besedy se spisovatelem. Navštívil nás pan
Jan Sviták. Diskutoval s našimi žáky o knihách, které je oslovují, o výhodách, které
četba přináší a podpořil je v dalším čtení. Představil svou vlastní tvorbu ukázkou
z knihy „Čertovo kopyto”. Při jejím čtení se probouzela naše fantazie a u některých
jedinců i maličko strach.
Jan Sviták se narodil 1. 8. 1983 v Rýmařově, nyní bydlí v Holešově.
První knihou, která byla napsána pro čtenáře (a v roce 2010 vydána v nakladatelství
Kava-Pech) je Čertovo Kopyto. Hned po ní následovala kniha Pekelný advent
(2010, Kava-Pech). Obě tyto knihy se setkaly u dětských čtenářů s velkým
ohlasem.
Jan Sviták píše dál... V dohledné době by rád čtenářům představil, jak vypadá
v jeho podání čistokrevný horor.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Různé
Okresní kolo dějepisné soutěže pro mládež - BIBLE A MY
V letošním školním roce 2013/14 byl vyhlášen 21. ročník soutěže. Dějepisná soutěž
pro mládež - BIBLE A MY je zařazena do Přehledu soutěží a přehlídek ve Věstníku
MŠMT ČR. V okrese Vsetín jsme se do soutěže zapojili pošesté. Okresní kolo
proběhlo v pátek 29. listopadu 2013 v historické budově školy pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí. Soutěž zahájil ředitel školy pro sluchově
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postižené ve Valašském Meziříčí pan Mgr. Antonín Liebl. Studenty a žáky přivítal
a popřál mnoho úspěchů při soutěžním klání.
V okresním kole soutěžilo 100 žáků a studentů z 28 základních a středních škol.
Soutěžící obdrželi ve své věkové kategorii biblický test. Šestice soutěžících
s nejlepšími výsledky testů v každé kategorii se probojovala do veřejného finále.
První tři soutěžící s nejlepšími výsledky:
1. kategorie:
1. místo Savko
Štěpán
ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí
2. místo Bučková Veronika
ZŠ Lidečko
3. místo Khazalová Týna
ZŠ Huslenky
2. kategorie:
1. místo Sedlářová Anežka
2. místo Valuch Jan
3. místo Pupíková Alžběta

ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí
ZŠ Kelč
Rožnov

3. kategorie:
1. místo Savko
Daniel
2. místo Schindlerová Kristýna
3. místo Kindl Ondřej

ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí
Kelč
ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

4. kategorie:
1. místo Štverák Michal
2. místo Plesníková Patricie
3. místo Pastrnková Markéta

Gymnázium Rožnov
Gymnázium Valašské Meziříčí
Gymnázium Valašské Meziříčí

Ceny vítězům předala paní Danuše Haratická z odboru školství ve Valašském
Meziříčí.
Výše uvedení soutěžící postupují do závěrečného ústředního kola, které se
uskuteční 12. února 2014 v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
Poděkování patří panu Mgr. Antonínu Lieblovi, řediteli školy pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí, jehož zásluhou se okresní kolo mohlo uskutečnit
v kapli a prostorách historické budovy. Upřímný dík vyslovujeme všem
organizátorům za jejich obětavost a iniciativu v základních kolech, a dále všem,
kteří přispěli k hladkému průběhu kola okresního letošního ročníku soutěže.
Sponzoři soutěže: MÚ Valašské Meziříčí - odbor školství, FÚ Dolní Bečva,
Potraviny U Kubů, Kelč, p. Hlaváčová, Pekárna VIVA, s. r. o., Kelč, Pekárna
Lešňanka, s. r. o., Lešná, Cyrilovo pekařství, Hrachovec, p. Kundrátová, redakce
14
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časopisu DUHA, VALNET data, s. r. o. Všem sponzorům děkujeme za jejich
štědrost, díky níž mohly být zajištěny ceny pro vítěze, drobné odměny a malé
občerstvení pro všechny účastníky soutěže.
Závěrem malá zmínka o základním kole soutěže. Letos se do soutěže zapojilo 803
žáků a studentů z 32 škol okresu.
Zájemci z řad žáků, učitelů aj. mohou vyhledat další podrobnosti o soutěži
na webových stránkách soutěže www.bibleamy.cz.
Zapsala: Ing. Drahomíra Holubová
organizátor okresního kola

Program na leden:
Úterý 7. 1. 2014 v 9:00 hod. "Zima je, zima je, cestička bílá je" zatancujeme si s šátky: „Tanec sněhových vloček“ – taneční improvizace na
hudbu. Vyrobíme si královskou korunu a vločky z dřevěných špachtlí, špejlí.
Pondělí 13. 1. 2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem
Blešou". Naučíme se písničku: "Zima" a vyrobíme si legrační soby.
Úterý 21. 1. 2014 v 9:00 hod. „Paleček a jeho kamarádi“ – budeme si
vyprávět pohádku, společně si zazpíváme ukazovačku: „Palec začíná“
a ozdobíme si papírové rukavice.
Pondělí 27. 1. 2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou“.
Děti si vyrobí jednoduché ovečky a zazpíváme si a zatancujeme písničku
"Pásla ovečky v zeleném háječku".
10. 1., 11. 1., 31. 1., 1. 2. 2014: pedikérka, manikérka v RC:
p. Macová tel. 777 265 270.

Veronika Mlčáková
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Český rybářský svaz, místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
5. ledna 2014 – neděle
16. února 2014 – neděle
27. února 2014 – čtvrtek

od 9:00 - 10:30
od 9:00 - 10:30
od 16:00 - 17:30

Podrobnější informace k výdeji povolenek (ceník apod.) najdete na
webových stránkách Města Kelč: http://www.kelc.cz/zajmovacinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
nebo ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze: pátek 14. března 2014 od 18h, Hasičský dům Kelč.
Do roku 2014 Vám přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost
Jaroslav Orel, jednatel MO ČRS Kelč

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
firmě Viva za dodávání pečiva na adventní snídaně na faru. Také za nůši
floriánů a pecen chleba do Živého Betléma.
Upřímné Pán Bůh zaplať.
O. Jan Bleša
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Inzerce

Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení,
pojištění, investování, zajištění rodiny
nebo chcete ušetřit na daních?
Bankovní a spořicí účty
Úvěry (konsolidace)
Hypotéky (refinancování)
Stavební spoření (refinancování)
Investice
Životní a úrazové pojištění
Pojištění nemovitostí a domácnosti
Povinné a havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Bezplatný konzultantský servis:
Petr Tomášek
mobil: 776 621812
petr.tomasek@partners.cz
www.partners.cz
www.finmag.cz
17
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Nabízí kompletní stavby roubených a rámových konstrukcí, včetně střech
a jejich pokrytí, ale také zednické stavební práce.
Dále truhlářskou výrobu – nábytek, kuchyňské linky, dveře, schodiště
apod.
Více naší práce a nabízených služeb najdete na webových stránkách:
http://drevostavbyzajic.cz/
Kontakt: Radek Zajíc, Lhota u Kelče 44
Mobilní číslo: 737 721 194

NONSTOP servis PC a notebooků, návrh a řešení sítí, internetu a zálohování dat.
PORADENSKÁ SLUŽBA „MODRÁ ÚSPORÁM“ – řešení úspory vodného a
stočného, el. energie a plynu.
Ing. Jan Škařupa, tel.: 725 993 838, vt24@seznam.cz

Včelí med přímo od včelaře
nabízím v prodejně ELSAP na náměstí v Kelči

nebo v Rod.domku-Kelč,Pod Pivovarem 83
tel. 608 120 121 Srkala Václav
18
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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 Chvatík
Alena Pařízková
Karel Bechný
Irena Menšíková

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Eva Strnadlová
Božena Hradilová
Jaroslava Marečková
Ludmila Tomášková
70 let
Antonín Pitrun
Antonín Jiříček
75 let
Helena Pitrunová
Jindřiška Hlochová

81 let
František Vinklar

Kelč

82 let
Zdeňka Ryšková
Jaromír Plesník

Kelč
Komárovice

Kelč
Komárovice
Lhota
Babice

83 let
Zdenka Orlová
Marie Novosadová
Jan Kohn
Jan Vaculík

Lhota
Němetice
Kelč
Kelč

Kelč
Němetice

84 let
Marie Jiříčková

Kelč

89 let
Anna Pavlíková

Komárovice

Kelč
Kelč

91 let
Marie Mikesková
Komárovice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narození
Jan Vykopal
Václav Zedek
Lucie Kovářová
Valerie Černotová

Kelč
Babice
Kelč
Kelč

Úmrtí
Ludmila Kuběnová

67 let

Kelč

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291.
Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz,
telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.
Uzávěrka je 20. každého měsíce.
20

