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Úvod
Vážení občané,
uplynuly čtyři roky a je zde okamžik, kdy končí volební období současného
zastupitelstva města. Je to asi nejvhodnější okamžik na stručnou rekapitulaci naší
společné práce. Na všech jednáních zastupitelstva panovala vždy konstruktivní,
dělná atmosféra. Tato skutečnost byla dána pracovitým a racionálně uvažujícím
týmem lidí, kteří se v konečném důsledku vždy dokázali dohodnout.
Jestli si vzpomenete, ve svém prvním úvodníku na začátku volebního období jsem
předestřel vizi, jak vést obec, jak nastavit řízení obce v oblasti přenesené působnosti
státní správy i samosprávy. Chtěl jsem v těchto činnostech vtisknout radnici svůj
vlastní rukopis. Snad se mi to podařilo, nicméně toto hodnocení nechám na vás
občanech. Dále jsem ve svém prvním úvodníku nastínil, na které investiční akce se
chceme soustředit. Podle mého názoru se podařilo valnou většinu těchto akcí
úspěšně zrealizovat.
Chtěl bych vás seznámit s největšími investičními akcemi, které se nám podařilo
vybudovat za uplynulé čtyři roky. Velkou akcí byla rekonstrukce Hasičského domu
v Kelči. V rámci této stavby se kompletně zateplila fasáda, vyměnily se okenní
a dveřní výplně, zateplila se střecha, opravily se vstupy do objektu, instalovalo se
odsávání garáží a zrekonstruovala se kotelna včetně výměny kotlů. Část této
rekonstrukce byla spolufinancována formou dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Celková výše investice činila přibližně 5 mil. Kč.
Potřebnou akcí pro obyvatele panelových domů bylo vybudování parkoviště
na sídlišti pro 29 osobních automobilů, jeho cena činila 1,2 mil. Kč.
Ve sportovním areálu u kulturního domu se podařilo postavit hojně navštěvované
dětské hřiště a ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou byl letos v létě otevřen
sezonní kiosek. Na obě tyto akce se vynaložilo přibližně 1,3 mil. Kč.
I v tomto volebním období se samozřejmě pokračovalo v opravách základní
a mateřské školy. V mateřské škole se zrekonstruovala sociální zařízení
ve zbývajících dvou odděleních, proběhla kompletní oprava plynové kotelny včetně
výměny kotlů, došlo k výměně nevyhovujícího osvětlení v hernách. Zrevitalizovala
se školní zahrada, instalovaly se herní prvky v přírodním stylu. Do těchto oprav
a zkvalitnění prostředí pro výuku se investovalo 2,4 mil. Kč. V základní škole se
dokončila výměna původních parketových podlah ve zbývajících učebnách
a proběhla výměna páteřních rozvodů vody v přístavbě, vše za více jak 1,2 mil. Kč.
Podařilo se zasíťovat parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
„Na Zátopkovém“ (vodovod, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení) za 1,2 mil. Kč.
Aby bylo dosaženo vyššího komfortu bydlení, pokračovali jsme v opravách
chodníků u základní školy, u řadovek, na hřbitově, na Fenediku, na sídlištích,
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na Hranické ulici, v Babicích a v Komárovicích. Na část těchto rekonstrukcí se
podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Částka
na rekonstrukci chodníků se vyšplhala na 1,7 mil. Kč.
Dále jsme pokračovali v opravách a rekonstrukcích místních komunikací
(ul. Blanická, Na Valech, Pod Zámkem, Záhumení, Sázany, Hranická ul.,
v Němeticích atd.) Ve všech případech se jednalo o opravy formou položením
asfaltového koberce včetně instalace nového dopravního značení. I v případě oprav
místních komunikací se nám podařilo zajistit dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu. Investice do komunikací činily 5,3 mil. Kč.
Pokračovali jsme i v opravě kulturního domu. Provedlo se zateplení fasády
a instalace odvětrání do „pekla“ je těsně před dokončením. Tímto jsme snad
odstranili letitý hygienický problém tohoto prostoru. Nákladově se opravy
kulturního domu pohybovaly ve výši 1,4 mil. Kč.
Ve spolupráci s Mikroregionem Valašskomeziříčsko – Kelečsko proběhla
rekonstrukce osmi autobusových zastávek v Kelči, Babicích, Komárovicích, Lhotě
a Němeticích. Náklady na tuto akci činily 2,8 mil. Kč. Akce byla podpořena
spolufinancováním z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Méně viditelnou, ale velmi potřebnou byla oprava posledních nezrekonstruovaných
lesních cest v Jasenově za 3 mil. Kč, na kterou přispěl formou dotace Státní
zemědělský intervenční fond.
Velkou pozornost jsme věnovali i úpravě společensko-sportovních areálů
v místních částech, kde jsme cítili jistý dluh z minulých let. Vybudovaly se dětské
koutky, zbudovaly se nové nebo se zrekonstruovaly stávající objekty.
Do sportovně-společenských areálů v místních částech se investovala částka
celkem 1,9 mil. Kč. Za zmínku určitě stojí i instalace bezdrátových rozhlasů
v místních částech.
Největší investiční akcí tohoto volebního období - 15 mil. Kč jsou určitě „Stavební
úpravy náměstí v Kelči“. Práce na této akci jsou právě nyní v plném proudu. Také
tato investice je podpořena z velké části dotací z Regionálního operačního
programu Střední Morava.
Většina z vás si je určitě vědoma i toho, že jsme každoročně podpořili místní
spolky, sportovní oddíly, zájmové a společenské organizace částkou ve výši
bezmála 0,5 mil. Kč.
Řada věcí se povedla, ale jsou i úkoly, které jsou stále před námi. Například se nám
nepodařilo zabezpečit dotaci na výstavbu víceúčelového sportovního areálu
u základní školy, což může být jednou z výzev pro nově zvolené zastupitelstvo
v dalším volebním období.
Myslím si, že nelze v tomto příspěvku postihnout všechny investice a akce, které se
podařilo v uplynulém období zrealizovat, nicméně snad se mi podařilo ty
nejdůležitější připomenout. Z výše uvedeného přehledu je doufám patrno, že rozvoj
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Kelče a místních částí neustrnul, ale naopak šel dopředu. Jsem přesvědčen,
že všechny výše uvedené i neuvedené akce, které jsme v uplynulých čtyřech letech
dokončili, přispěly k lepšímu a spokojenějšímu životu v našem městě.
Z tohoto místa chci také poděkovat všem spolkům, společenským, sportovním
a zájmovým organizacím, pořádajícím spoustu akcí a vystoupení, které jsou hojně
navštěvovány našimi spoluobčany. Poděkování patří především všem aktivním
lidem, kteří se angažují a pracují ve svých organizacích a bez nároku na finanční
ocenění zvelebují řadu areálů, které mají ve svém užívání nebo vlastnictví.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem současným zastupitelům, členům
osadních výborů, členům finančního a kontrolního výboru, členům sociální
a kulturní komise za dobře vykonanou práci. Chci poděkovat i všem ostatním, které
jsem možná opomenul, za práci vykonanou pro rozvoj našeho města a všem chci
popřát do dalších let mnoho úspěchů.
S přáním krásných podzimních dnů
Ing. Karel David – starosta

Městský úřad informuje
USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 21.8.2014
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
– Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2014 –
rozpočtové opatření č. 4/2014.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2014 – rozpočtové
opatření č. 5/2014.
– Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 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, ve výši 8 000.000,- Kč na investiční akci „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1761099329/14
s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 ve výši
do 1 500.000,- Kč na období čerpání od 1. 9. 2014 se splatností do 31. 8. 2015
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje ručení tohoto
úvěru rozpočtovými příjmy města Kelč.

USNESENÍ z 61. zasedání Rady města Kelč dne 22. 8. 2014
– Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Snížení
imisní zátěže z dopravy ve městě Kelč“. Rada schvaluje hodnotící komisi
pro vyhodnocení nabídek této akce ve složení: Ing. Karel David, Zdeněk Porazil
a Ing. Marcela Tomášová.
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USNESENÍ z 62. zasedání Rady města Kelč dne 8. 9. 2014
– Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30. 6. 2014 a předává
ji k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální
projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
číslo ÚRR D-2014/0156/OKP ze dne 9. 6. 2014 na akci „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
– Rada schvaluje smlouvu č. 248/2014 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 na akci „Stavba
chodníku podél silnice III/43911 v obci Němetice“, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 372, 373, 374, 381/3 a 381/4 trvalý
travní porost v k.ú. Lhota u Kelče Motoklubu Kelč dle předloženého návrhu
nájemní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 1393 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 – rozpočtové opatření č. 6/2014
dle předloženého návrhu.
– Rada bere na vědomí nabídky pro poskytování služeb v oblasti Bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o poskytování těchto služeb s Ing. Janem Skácalem, Semetín 1424,
Vsetín, dle předložené nabídky.

Plasty
BIO odpad

Svoz odpadu
středa 1. října
sobota 25. října

8-12 hod

Kontejner bude přistaven na parkovišti za ZŠ a na dolině u mlýna
(tráva, listí, drobné větve apod.)

Ztráty a nálezy
Nalezené věci: dětská peněženka, mobilní telefon, dámské hodinky, klíče
od auta, svazky klíčů
Věci jsou k vyzvednutí na MěÚ u paní Schybolové.

Městská knihovna Kelč
pondělí 27. října 2014
bude v knihovně ZAVŘENO
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Městský úřad v Kelči, 756 43 Kelč č.p. 5, okr. Vsetín
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. 10. 2014
Oznámení o době a místě konání voleb.
Starosta města Kelč ing. Karel David podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

oznamuje.
1. Volby do Zastupitelstva Města Kelč se uskuteční ve dnech:

pátek 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 11. 10. 2014 od 8.00 hod do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
- v okrsku č. 1 Kelč - obřadní síň v přízemí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým
bydlištěm v domech na katastrálním území Kelč-Staré Město
- v okrsku č. 2 Kelč - zasedací místnost v I. poschodí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče
s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Kelč-Nové Město
- v okrsku č. 3 Němetice - zasedací místnost v obecním domě v Němeticích
čp. 75 pro voliče s trvalým bydlištěm v Němeticích
- v okrsku č. 4 Komárovice - zasedací místnost v obecním domě
v Komárovicích čp. 37 pro voliče s trvalým bydlištěm v Komárovicích
- v okrsku č. 5 Lhota - zasedací místnost v obecním domě ve Lhotě čp. 46
pro voliče s trvalým bydlištěm ve Lhotě
- v okrsku č. 6 Babice - zasedací místnost v obecním domě v Babicích čp. 24
pro voliče s trvalým bydlištěm 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 3 dny 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.
V Kelči dne 25. 9. 2014

Ing. Karel David, starosta
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Kultura
DENNÍ STACIONÁŘ ANDĚL KELČ

bude prodávat

PRAVÉ ZABIJAČKOVÉ
POCHOUTKY
DNE 12. ŘÍJNA 2014 V PROSTORÁCH PENZIONU

od 8,00 do 13,00 hodin
Nabízíme:
JITRNICE, TLAČENKU, JELITA, PRDELAČKU, BÍLOU POLÍVKU,
SÁDLO, ŠKVARKY, PODHRDEK A ČERSTVÉ MASO

Další občerstvení:
slivovice, svařák, lopaťáky
TEPLÉ JÍDLO PO CELOU DOBU PRODEJE:
OBCHÁZKA, JITRNICOVÝ PREJT SE ZELÍM,
MORAVSKÝ VRABEC SE ZELÍM, PRDELAČKA, BÍLÁ POLÍVKA

Všechny potraviny budou bez umělých přísad a barviv!
*****************************************************************************************

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

úterý 28. 10. 2014 od „Loany“ ke Kulturnímu domu,
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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Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá

ParaAkademii
Kulturní dům Kelč 18. října 2014 v 16,00 hodin
Soutěžit budou tyto soubory:
MŠ Kelč, Pastelky Kelč, Domov Chvalčov, STEP Hranice, Malí Maxíci
Skalička, zpěv Anička Bagarová, Mamoletky z Kladerub, Javorníček
Rajnochovice, míčový žonglér Burssas Charalambos,
břišní tanečnice Rouské, DS Anděl Kelč a další
Na závěr programu vystoupí známý bavič

PEPA NÁHLOVSKÝ

Večer: taneční zábava s kapelou

FAMÓZNÍ LEVANDULOVÉ TRIO
Pod záštitou:
Miloše Zemana, prezidenta ČR
Bohuslava Sobotky, premiéra ČR

Daniela Hermana, ministra kultury
Taťaňy Nersesjan, členky rady ZK

Partneři: Město Kelč, Město Hranice, Obec Zámrsky, NBV Kelč Vacula,
Lukáš- bazény, Ford Valašské Meziříčí

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na akce:
Listopad
Posezení pro seniory – čtvrtek 6. 11. 2014 – v KD
Výstava panenek – sobota 8. 11. 2014 – v KD
Divadelní představení – Sborovna – Divadlo Pavla Trávníčka – středa 12. 11. 2014
Vánoční výstava – OS Anděl – v KD
8
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Sport

FOTBAL
MUŽI A
Nová sezona a opět nová soutěž. Po postupu z I. A třídy hraje v letošní sezoně
kelečský tým dokonce krajský přebor. Mančafty „v páté lize“ však ukazují výrazně
vyšší kvalitu než protivníci Kelče v předcházejícím ročníku. První dva zápasy se
kanárkům výsledkově nepovedly, v dalších ale svou nepopiratelnou kvalitu začali
konečně přetavovat v důležité body. Komplikace však nepředstavují jen silní
soupeři, ale také rozsáhlá marodka.
23.8. Kelč – Vigantice 3:2 (2:0)
Tomu se říká nástup. Po dvou úvodních zápasech, v nichž kanárci vyšli bodově
naprázdno, ukázala kelečská gólová mašina svou sílu v utkání proti Viganticím.
Na cestu za první výhrou domácí tým nasměrovali expresní střelci Martin Olšák
a Jarek Machač. Běžela třetí minuta a Kelč vedla už 2:0. Kelečští příznivci mohli
několikrát slavit i potřetí, ale možné definitivní pojistky se v první půli už
nedočkali. Přestože krasojízda kelečských borců pokračovala i po změně stran,
důležitý kontaktní gól se podařilo vstřelit Viganticím. Brankář Kiza byl v souboji
o něco později a hostující Křiva snížil. Pivo fanouškům zhořklo ještě více
po
vyrovnávací
brance
vigantického
Vokáče,
který
se
nemýlil
po exekuci pokutového kopu. Všechny tři body ale nakonec přece jen zůstaly doma.
Svým druhým gólem v utkání o tom v závěru rozhodla nová posila z Kateřinic,
Martin Olšák.
31.8. Vizovice – Kelč 3:1 (1:0)
„S takovým výkonem bychom prohráli i v I. B třídě,“ shodli se někteří hráči Kelče
po utkání ve Vizovicích. Výsledek sice nevypadá nikterak hrůzostrašně,
ale předvedená hra si rozhodně příliš chvály nezasloužila. Přestože ani domácí
nehráli oslnivě, porážka na Zlínsku byla pro Kelč zcela spravedlivá. Kanárci kvůli
rozsáhlé marodce nastoupili v poměrně improvizované sestavě a na sehranosti týmu
to bylo znát. Příliš mnoho nevynucených chyb vedly v prvním poločase „jen“
k jedinému inkasovanému gólu, hned druhá pětačtyřicetiminutovka ale odstartovala
druhým a nakonec vítězným zářezem v bráně gólmana Kizy. Kelečský prapor sice
v 55. minutě ještě kontaktním gólem pozvedl kapitán Jarek Machač, ale na více
se kanárci tentokrát nezmohli. Vizovice si výhru pohlídaly a hostům na zpáteční
cestu přidaly ještě jeden gól.
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6.9. Kelč – Provodov 5:4 (3:2)
Gólové hody, fantastická podívaná a hlavně další tříbodový dárek navrch.
I v krajském přeboru jsou týmy, které si z Kelče odvezou pětigólový nářez,
a začátkem září se o tom přesvědčil Provodov. I když až takto divoký zápas,
v němž mohly zvítězit oba celky, se určitě nečekal. Kelč poslal do vedení hned
po úvodním hvizdu Jarek Machač, jenže hosté obratem nejen vyrovnali, ale brzy
přidali i druhou branku. Zápas se přeléval z jedné strany na druhou. O vyrovnání
se krásnou střelou postaral opět Machač a ještě před odchodem do kabin využil
chyby hostující defenzivy i Petr Minář – 3:2. Stejný „štírek“ se trefil
i ve 47. minutě, když si krásně naběhl na centr z pravé strany a nekompromisně
zavěsil. Provodov ovšem opět ukázal své zbraně v 62. minutě. Jeho reprezentanti
nejprve snížili na rozdíl jediného gólu a poté napálili i brankovou konstrukci.
Vyrovnat se jim už naštěstí nepodařilo. Po Pitrunově centru se naopak prosadil
Martin Olšák. Provodov v samotném závěru už jen stačil zkorigovat stav zápasu
na konečných 5:4.
13.9. Rožnov pod Radhoštěm – Kelč 3:0 (0:0)
Kelč přijela do Rožnova v roli outsidera a papírové předpoklady se po konečném
hvizdu také potvrdily. Kanárkům se podařilo s Rožnovem držet krok jen v první
půli, ve které se diváci žádného gólu nedočkali. Domácí k němu měli blízko
po tvrdém projektilu z 25 metrů, který Jiří Kiza stačil z brány vyrazit na roh. Šlo
o krásnou momentku z obou stran. Zkušenější rožnovský tým zápas ovládl
ve druhém dějství. Kelečští borci pod místy drtivým tlakem třikrát kapitulovali
a odvezli si tak další prohru z venkovního hřiště.
20.9. Kelč – Morkovice 4:3 (4:0)
Na hřištích soupeřů sice Kelč zatím nezískala ani bod, zato na své půdě zvítězila už
potřetí. Opět o jedinou branku a opět po gólové přestřelce. Morkovice
do Kelče přijely hrát ofenzivní fotbal a herně se domácím vyrovnaly, ovšem góly
v prvním poločase dávali výhradně domácí. Zadákům Morkovic se asi ještě dnes
zdá o útočníkovi jménem Tomáš Topič. Tento kanonýr totiž na úvodní gól jeho
útočného kolegy Petra Mináře navázal hattrickem během osmi minut. Hráči
Morkovic sice směrem dopředu ukázali fotbalovou kvalitu, v defenzivě ale měli
velké rezervy a hned čtyřikrát za to pykali. Poločasový výsledek byl pro hosty
možná až příliš krutý, ale zbraně rozhodně nesložili. Tři minuty po přestávce
Morkovice snížily a o deset minut později přidaly další gól. Schylovalo
se k dalšímu dramatu. Snahu mančaftu z Kroměřížska mohl otupit Petr Minář,
ovšem sám před prázdnou bránou svou šanci trestuhodně zahodil. Definitivu mohl
přinést i Tomáš Topič, ale také jeho už střelecká múza ve druhém poločase
opustila. Třetí gól naštěstí Morkovice přidaly až v 92. minutě a na vyrovnání jim
už nezbyl čas.
Pavel Mašlaň
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KUŽELKÁŘSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH
Kuželkáři TJ Kelč si vás dovolují srdečně pozvat na 1. ročník amatérské ligy
v kuželkách.
V soutěži startují čtyřčlenná družstva (i smíšená) jakékoliv věkové kategorie
v disciplíně 4x60 hodů sdružených, kdy minimální počet přihlášených týmů
pro zahájení soutěže je pět. V každém družstvu je povolen start jednoho
registrovaného hráče, minimální předpokládaný počet soubojů-10
utkání/družstvo.
Soutěžní ročník je rozdělen na podzimní a jarní část, systém hraní je
dvoukolový. Rozlosování bude zveřejněno neprodleně po uzavření přihlášek.
Každé družstvo zaplatí za celý soutěžní ročník 2014/2015 poplatek ve výši
600 Kč.
Ve vybraném hracím dnu (středa/sobota) se odehrají pouze dvě vzájemná
utkání, začíná se vždy v 17:00 a 19:00 hod. dle rozlosování.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
1)ceny obdrží družstva na 1. - 3. místě
2)vyhlášení a ocenění 3 nejlepších mužů
3)nejlepší žena
4)cena útěchy bude připravena i pro „čulibrka“, hráče s nejslabším
průměrem v lize
V případě zájmu kontaktujte pana Antonína Pitruna:
tel.: +420 732436815; e-mail: kuzelnakelc@email.cz
Přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách našeho
oddílu www.kuzelkykelc.cz/neregistrovani, zasílejte na výše
uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do neděle 12. října 2014.
Prosíme o její řádné vyplnění a následné telefonické potvrzení
vedoucímu soutěže (+420 732436815). Děkujeme.
Více informací je k dispozici na našem webu. Hodu zdar!
11
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KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE
1.KOLO
2.KOLO

KC Zlín 2:6 TJ Kelč
2397-2498
TJ Kelč 6:2 TJ Zbrojovka Vsetín 2597:2365

Tabulka po 2.kole:
↑1. TJ Kelč
↑2. TJ Gumárny Zubří
↓3. TJ Valašské Meziříčí C
↓4. Sport centrum Bylnice
↑5. KC Zlín B
•6. TJ Jiskra Otrokovice
↓7. TJ Zbrojovka Vsetín B
↑8. TJ Slavia Kroměříž
↓9. KK Slavičín
↓10.KK Kroměříž
•11.TJ Sokol Machová B
•12.TJ Chropyně

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2

12,0:4,0 16,0:8,0 2528
12,0:4,0 12,0:12,02508
11,0:5,0 11,5:12,52530
11,0:5,0 21,5:2,5 2538
9,0:7,0 14,5:9,5 2333
8,0:8,0 12,5:11,52464
8,0:8,0 10,0:14,02455
6,0:10,012,0:12,02390
7,0:9,0 9,5:14,52537
6,0:10,012,0:12,02473
5,0:11,011,5:12,52547
1,0:15,013,0:11,02208

4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
Kuželkáři Kelč

Sportovně střelecký klub Kelč 0464.
Kelečská střelecká liga pokračovala dne 14. 9. 2014 pátým předfinálovým kolem
soutěže SP(30+30), které probíhalo za deštivého počasí, což bylo pro střelce velmi
náročné na přípravu a ve vlastní soutěži se proto každá drobná chyba proměnila
ve ztrátu cenných bodů.
Výsledky 5. kola:
1. Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 556 bodů (z 600 možných)
2. Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 554 bodů
3. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 552 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
4. Josef Stříteský s nástřelem 548 bodů
11. František Janča s nástřelem 519 bodů
17. Josef Němec s nástřelem 432 bodů
Kompletní výsledkové listiny soutěže „Kelečské střelecké ligy 2014“ jsou umístěny
na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.unas.cz
R. Nepustil (SSK Kelč)
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Mateřská škola informuje

Tak jako každým rokem, tak i letos 1. září jsme přivítali děti v mateřské škole
s pohádkou „Mazaná liška“ v podání Divadélka Smíšek.
Během letních prázdnin byla v mateřské škole provedena rekonstrukce kotelny
na plynové vytápění, došlo k celkové rekonstrukci sociálního zařízení
ve 2. oddělení, včetně výměny podlahových krytin. Byla zahájena také výstavba
nové školní zahrady v přírodním stylu podle projektu „Jaro, léto, podzim, zima, na
zahradě je to prima“. Cílem tohoto projektu je rozvíjet u dětí poznatky o přírodě
a jejich zákonitostech, manipulovat a experimentovat s různým přírodním
materiálem. Děti jsou vedeny k pocitu sounáležitosti s přírodou, učí se přírodu
chránit, pečovat o ni.
Zahrada bude v provozu od začátku října, takže si jí děti docházející do mateřské
školy na podzim ještě užijí. Na zahradě jsou vybudovány různé terénní nerovnosti
13
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v podobě průlezek, tunelů z přírodních materiálů, zahradní vrbové stavby – hnízda,
teepee, iglů, oblouky-tunel, vznikl také hudební kout s netradičními hudebními
a rytmickými nástroji /zvonkohra, xylofon/, tabule na kreslení, kamenné ohniště
s lavičkami. Děti budou mít také možnost starat se o bylinkovou zahrádku
Zastřešený altán bude sloužit ke hrám a tvořivým činnostem, v letních měsících
budou mít děti možnost využívat zahradní sprchu.
Ve školním roce 2014/2015 bude naši mateřskou školu navštěvovat 84 dětí,
po 28 dětech v každé třídě. 33 dětí půjde k zápisu do 1. třídy Základní školy
v Kelči. 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 Mgr.Šárka Večeřová /zástupkyně ředitelky/ a Radana Zetková. Názvy tříd
jsou voleny podle třídních vzdělávacích programů a jejich symbolů.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
s názvem „Zdravý život plný slunce“, který vychází ze zásad mateřské školy
podporující zdraví a do středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a prožitky.
Každoročně program aktualizujeme a doplňujeme. Letos se zaměříme hlavně
na logopedickou prevenci a rozvoj grafomotoriky.
Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní
docházky, budou pracovat po celý školní rok s cvičebnicí „Včelička“. Je to
metodicky propracovaný odborný měsíčník pro výchovně vzdělávací práci
s předškolními dětmi v mateřské škole. Cvičebnice obsahuje soubor cvičení,
pohádku, písničku, básničku, umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez
ohledu na jejich rozdílné schopnosti, učební předpoklady a specifické potřeby.
Ve dvou třídách máme počítače pro výuku a hry. 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 samy 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.
14
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Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme také hodně poznávacích,
sportovních a kulturních akcí. V pátek 10. října navštíví nejstarší předškoláci
Dětské
dopravní
hřiště
a
Hvězdárnu
ve
Valašském
Meziříčí.
V mateřské škole počítáme letos opět s výukou anglického jazyka „Angličtina
hrou“. Anglická výuka pro předškoláky je založena na hravé formě.
Každou středu, po celý školní rok, budou mít děti možnost využívat tělocvičnu
Základní školy v Kelči pro pohybové aktivity.
Pravidelně také navštěvujeme Základní školu v Kelči, aby se děti, které chodí
do mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky, blíže
seznamovaly s novým prostředím a pedagogy.
V říjnu plánujeme pro rodiče dětí schůzky s učitelkami z 1. třídy ZŠ.
I letos budou v mateřské škole probíhat keramické dílny pro děti a rodiče
pod vedením pana Zdeňka Švehlíka.
Připravujeme také „Podzimní tvoření“ za účasti rodičů ve všech třídách /ve dnech
21.- 23. 10./ Děti také v průběhu roku vystupují s programem při různých
kulturních akcích v Kelči. V sobotu 20. září přivítaly nové občánky na kelečské
radnici.
V úterý 28. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku, zúčastníme
se lampiónového průvodu, kde děti vystoupí s krátkým kulturním programem.
Ve čtvrtek 16. října navštíví děti v mateřské škole Divadlo „LEONKA“ s naučnou
pohádkou „Jak se brouček ztratil“.
Děti čeká ještě „Drakiáda“ a podzimní hrátky v barevné přírodě - výroba dýňových
strašidel, skřítků podzimníčků, jablíčkový týden /proměny naší jabloňky/ a mnoho
dalších činností.
O činnosti Mateřské školy Kelč se dozvíte také na webových stránkách –
www.mskelc.cz, které postupně zkvalitňujeme, aktualizujeme.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Základní škola informuje
Zahájení školního roku 2014/2015
1. září 2014 byl v Základní škole Kelč zahájen nový školní rok. Do školy
nastoupilo 291 dětí (ve srovnání s koncem loňského školního roku je to o 11 více).
Budou se učit ve 14 třídách, po dvou třídách je 1., 2., 6., 8. a 9. ročník. První stupeň
navštěvuje 149 dětí, druhý 142 dětí.
Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2014/2015:
Ředitel školy:
Mgr. Roman Blaha
Zástupkyně ředitele:
PhDr. Pavla Čučková
Výchovná poradkyně:
Mgr. Květoslava Václavíková
Metodik školní prevence:
Ing. Michaela Davidová
Metodik enviromentálního vzdělávání:
PhDr. Pavla Čučková
Správce počítačové sítě:
Mgr. Petr Zátopek
Třídní učitelé:
I.A
Mgr. Ivana Tvrdoňová
I.B
Mgr. Jana Blahová
II.A
Mgr. Markéta Bělašková
II.B
Mgr. Marie Matysková
III.
Mgr. Zdeňka Havranová
IV.
Mgr. Pavel Faltýnek
V.
Martina Vaníčková, Dis.

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

Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Mgr. Anna Kuchaříková 1. stupeň
Mgr. Alena Poláchová
2. stupeň
Mgr. Anna Schillingová 2. stupeň

Ing. Michaela Davidová
Mgr. Marcela Vozáková
Mgr. Veronika Janíčková
Mgr. Květoslava Václavíková
Mgr. Iveta Stržínková
Mgr. Jana Kubieńová
Mgr. Marcela Plesníková

Bc. Jana Spáčilová
Mgr. Petr Zátopek

2. stupeň
2. stupeň

Asistentka pedagoga:
Pavla Tymráková
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
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Vedoucí stravování:
Petra Černotová
Zaměstnanci kuchyně:
Alena Polášková
Marie Hrňová
Irena Chrástecká

Školník:
Petr Minář
Zaměstnanci úklidu:
Zuzana Fabíková
Zdeňka Kutálková
Karla Nenutilová

Organizace školního roku 2013/2014
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek
2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou ve dnech 9. 3. - 15. 3. 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna
2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Vzdělávací program
Ve všech ročnících základní školy učíme podle vlastního vzdělávacího programu
s názvem Školní vzdělávací program ZŠ Kelč pro základní vzdělávání, platnost
od 1. 9. 2013.
Přehled volitelných předmětů v jednotlivých ročnících škol. roku 2014/2015:
4. ročník
8. ročník
Dopravní výchova
Základy administrativy
Sportovní hry
6. ročník - ŠVP
Základy administrativy
9. ročník
Dramatická výchova
7. ročník
Informační a komunikační technologie
Sportovní hry.
Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.
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Nabídka žákům
V letošním školním roce nebyl vyhlášen rozvojový program Školní vybavení
pro žáky 1. ročníku ZŠ, proto jsme se drželi znění vyhlášky č. 48/2005, §6, odst. 1:
žákům prvních ročníků základního vzdělávání se bezplatně poskytují základní
školní potřeby v hodnotě 200,- Kč na žáka na jeden školní rok. Balíček základních
školních potřeb ve výše uvedené hodnotě vybírají pro žáky třídní učitelky.
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro letošní školní rok. Cena
sešitů byla velmi příznivá a tuto nabídku využili všichni žáci. Žáci se zdravotním
postižením dostávají např. na pořízení sešitů příspěvek 100,- Kč (dle vyhlášky
73/2005 SB.).
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
neochucené (4,- Kč), smetanový krém Bobík (5,- Kč), jogurty (4,- Kč), jogurtové
mléko (7,- Kč), smetanové žervé čisté a s pažitkou (7,- 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. a Marie Míčová, 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
Mgr. Veronika Janíčková.
I nadále bude probíhat ambulantní náprava dyslexie pro žáky se specifickými
poruchami učení (Mgr. Ivana Tvrdoňová).
Pro žáky 1., 2., 3. a 4. ročníku jsme zajistili plavecký výcvik, který bude zajišťovat
Plavecká škola Hranice. Povinný plavecký výcvik v délce 9 lekcí je určen žákům
2. a 3. ročníku (zákonní zástupci platí pouze dopravu, výuku – pomůcky a učitele
plavání hradí škola), pro naše nejmladší a pak pro čtvrťáky je připraveno 5 lekcí
předplaveckého nebo zdokonalovacího výcviku v měsíci květnu a červnu 2015
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(v tomto případě zákonní zástupci hradí výuku i náklady na dopravu). Pro přepravu
dětí volíme samostatně objednaný autobus, přičemž náklady na dopravu se snižují
počtem přepravovaných dětí.
Žáci 4. ročníku se zúčastní 2x za pololetí výuky na Dopravním hřišti ve Valašském
Meziříčí.
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.
Nyní jsme např. využili nabídku jedné firmy, která na svou zodpovědnost poskytuje
školám žákovský nábytek k vyzkoušení. Pokud nábytek vyhovuje, škola si
ho ponechá, pokud ne, klidně ho může vrátit. Tento nábytek testují žáci 7. ročníku.

Přijměte pozvání do Základní školy Kelč na Den otevřených dveří,
který se uskuteční dne 9. října 2014

v době od 15.30 do 17.00 hodin
ku příležitosti ukončení projektu Interaktivní škola Kelč.
Projekt byl financován z fondů EU.
V prostorách školy budou připraveny na dotykových tabulích
a v jazykové učebně ukázky interaktivní výuky.

Těšíme se na vaši návštěvu.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
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Odborné učiliště informuje
PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN „NA ZÁMKU“ TRADIČNĚ NETRADIČNÍ
První dva dny nového školního roku v Odborném učilišti se v mnohém nelišily
od prvních školních dnů na jiných středních školách v České republice. Proběhly
neformální vítání spolužáků vyšších ročníků, často hlučné, často velmi živelné,
bezprostřední a rodinné, jako třeba u žáků třídy Praktické školy a nekončící
výměny zážitků z prázdnin, plány na nový školní rok v třídních i neformálních
kolektivech. Oficiální část zahajovacích dnů se u prvních ročníků soustředila
na přivítání žáků a jejich, mnohdy početných doprovodů z řad rodičů, sourozenců,
dalších příbuzných a v nejednom případě v doprovodu kamarádů. Dalším hlavním
úkolem bylo naše „prváky“ co nejrychlejší a nejdokonaleji seznámit se vším novým
v nové škole - na „ zámku“: Kde se naobědvat, kde se přezout, kde se převléct
do pracovního oblečení a pro velký počet ubytovaných žaků také otázka,
kde se večer osprchovat, podívat na televizi, kde si pustit počítač a na závěr dne,
kde se uložit ke spánku. Pro starší spolužáky byly první dva dny zasvěceny dosti
nudné, ale důležité každoroční rutinní činnosti: seznámení s organizací školního
roku, s akcemi školy v průběhu roku, s projektovými a soutěžními aktivitami, a také
přišel na řadu nepopulární školní řád a školení bezpečnosti a ochrany zdraví. Třetí
den - ve středu to započalo. Protože se umoudřilo letošní nevyzpytatelné počasí,
nezapnulo se zvonění a všichni jsme vyrazili do pětihektarového areálu školy.
Učitelé pod vedením pana Libora Mašlaně, vedoucího zahradnického oboru
a za přísného dozoru paní ředitelky Mgr. Renaty Ryškové připravili na další tři dny
edukačně - pracovní program s komunitními prvky, který napomohl k zahájení
plnění řady klíčových kompetencí a průřezových témat obsažených ve školním
vzdělávacím programu jednotlivých oborů. Žáci školy, včetně žáků prvního ročníku
a praktické školy, hodně pracovali, ještě více o významu a poslání práce hovořili
a diskutovali, vzájemně se doplňovali a pomáhali podle svých schopností
a možností, vyměňovali si pracovní a školní zkušenosti, navazovali nové přátelské
a kamarádské vztahy, poznávali spolužáky, učitele, nové prostředí, nové úkoly
a nové výzvy. Během těchto dnů byl samozřejmě čas i na zábavu, legraci, nové
i staré i tajné lásky, na často nové a nezapomenutelné zážitky. Aktivity celého
týdne byly v pátek ukončeny velkou „zámeckou opékačkou“ na otevřeném ohništi,
která byla pro žáky zdarma, hrazena díky finančnímu přispění našich sponzorů,
podporovatelů, sympatizantů, dárců a přátel v mnoha případech z řad občanů
a podnikatelské obce města Kelč.
René Kolařík
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Úspěšné ukončení dalšího projektu na OU Kelč
V rámci výzvy EU Peníze středním školám realizovalo Odborné učiliště Kelč
v letech 2012 – 2014 projekt "Rozvoj handicapovaných žáků a ICT". Škola
se zaměřila na klíčovou aktivitu III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT. Z prostředků projektu byla vybavena nová učebna
2 centrálními servery, 15 tenkými klienty, notebookem s dokovací stanicí,
visualiserem a dataprojektorem. Současně byly dokovacími stanicemi a visualisery
dovybaveny i další tři odborné učebny. V rámci rozvoje počítačové gramotnosti
pedagogických pracovníků dostalo 8 z nich k dispozici notebooky na tvorbu
tzv. digitálních učebních materiálů (DUM).
Do realizace projektu bylo přímo zapojeno 11 pracovníků, kteří se podíleli
na tvorbě 240 digitálních učebních materiálů ve 12 kompletních sadách. Při práci
na těchto materiálech jsme se v 10 sadách zaměřili na odborné předměty oborů
zahradnické práce, pečovatelské služby, zednické práce a prodavačské práce
s důrazem na propojení teoretické výuky s praxí - odborným výcvikem. Dvě sady
DUMů přispěly ke zkvalitnění výuky anglického jazyka žáků s mentálním
postižením. Všechny vytvořené materiály byly postupně ověřeny ve výuce, jsou
pracovníky školy sdíleny na interní síti a veřejně přístupny na portále
www.zlinskedumy.cz.
Celý projekt nejen podpořil zvýšení kvality vzdělávání našich žáků a přispěl
k dosažení plánovaného stavu sledovaných indikátorů nejen z pohledu technického
vybavení, ale výrazně ovlivnil počítačovou gramotnost zúčastněných
pedagogických pracovníků a vztah ostatních pracovníků k využívání interaktivní
techniky v teoretické i praktické výuce.
Mgr. Renata Ryšková

ZVEME VŠECHNY OBČANY A ZÁJEMCE O STUDIUM
NA DNY

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. - 8. listopadu 2014
Pátek

8.00 - 17.00

Sobota 8.00 - 12.00

V těchto dnech si můžete prohlédnout všechny prostory kelečského zámku.
Pro návštěvníky budou otevřeny dílny praktického vyučování - zámečnická,
zednická, zahradnická, pečovatelská i dílna prodavačů. V dílnách vás uvítají
pedagogové s žáky, kteří ochotně předvedou, co se v kterém oboru učí a zodpoví
všechny vaše dotazy. Můžete si také prohlédnout internát, pokoje žáků, klubovny
i místa, kde žáci sportují a tráví volný čas.
Srdečně zve kolektiv pracovníků a žáků Odborného učiliště.
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Různé

Program říjen:
 Pondělí 6. 10. 2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou"
Budeme promítat fotky z pouti do Říma s podrobným výkladem. S dětmi
vyrobíme girlandu z plstěných barevných listů.
 Úterý 14. 10. 2014 v 9:00 hod. „Podzim začíná čarovat, barvičkami
malovat“. Tvoření dekorací z přírodního materiálu /kaštany, žaludy, šípky,
listí, dýně. . ./. Děti si vyrobí krabičku na podzimní poklady, naučí se říkanku:
„Podzim se nám hlásí“.
 Pondělí 20. 10. 2014 od 9:30 hod "Na slovíčko s otcem Janem Blešou“
Beseda na téma:"Výchova dětí v zahraničí"- své zkušenosti ze
zahraničí nám přijde povyprávět p. Monika Szczpanská. S dětmi si vyrobíme
lištičky a veverky na podzimní výzdobu.
 Úterý 28. 10. 2014 v 9:00 hod. „Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu
hruštičku“. Děti budou poznávat ovoce, vyrobí si papírové jablíčko, hrušku
nebo švestku. Zahrajeme si schovávačku s využitím padáku, naučíme se
taneček: „Vzal si mrak černý frak“.
3. - 4. října, 24. – 25. října: pedikérka, manikérka v RC:
p. Olga Mácová tel. 777 265 270
Informace, novinky sledujte na webu: http://rcslune.mypage.cz/
Veronika Mlčáková

Chtěli bychom Vás pozvat na:

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 16. 10. 2014 v 16:00 na Befarku v Kelči

Posezení se zúčastní p. Jan Bleša.
Misijní sestřičky promítnou hostům krátký film.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
Zaměstnanci Charitní pečovatelské služby Kelč
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Farní pouť do Říma
Milí spoluobčané v Kelči, milí farníci,
poslední týden měsíce srpna se padesát z nás vypravilo do Itálie s prostějovskou
cestovní kanceláří Miklas-tour. Cílem naší cesty bylo „věčné město“ Řím. Využili
jsme i dva dny po cestě, při kterých jsme navštívili nádhernou toskánskou Florencii,
rodiště významných umělců a vědců, a také středoitalská města Orvieto a Bolsena.
Tato města se před 750 lety dostala do středu pozornosti celé křesťanské Evropy.
V roce 1263 podnikl kněz Petr z Prahy pouť do Říma s cílem vyprosit si, aby byl
zbaven pochybností ohledně skutečné přítomnosti Pána Ježíše v proměněné svaté
hostii. Při návratu se zastavil v městě Bolseně, asi 120 km severně od Říma, a nad
hrobem mučednice sv. Kristiny sloužil mši svatou. Svědkové viděli, jak rozlomená
hostie krvácí a ihned uspořádali průvod, ve kterém přinesli hostii i zakrvácený
ubrousek – korporál do biskupského města Orvieta. Tam právě byl na návštěvě
papež, který eucharistický zázrak uznal a nařídil slavit od následujícího roku
Slavnost Těla a Krve Páně, kterou dodnes jako Boží Tělo každoročně slavíme.
Zvláště mladší účastníky zájezdu potěšila v městě Bolseně ještě před návštěvou
katakomb hodinová koupel v jezeře sopečného původu s černým vulkanickým
pískem a skoro mořskými vlnami.
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Do věčného města Říma jsme po zastávce v klášteře Vittorchiano přijeli
v úterý večer a ti nejvytrvalejší zvládli ještě noční prohlídku Kolosea a antických
vykopávek. Vrcholem naší pouti byla ve středu dopoledne na svatopetrském
náměstí generální audience u papeže Františka. V promluvě přeložené do osmi
jazyků připomínal římský biskup, že svatost a jednota církve začíná od jednoty
farností a ochoty nekomentovat a neroztrubovat chyby bližních. Kromě návštěv
historických památek, kostelů a také například hrobu svatého Cyrila v podzemí
basiliky sv. Klimenta jsme v Římě stihli i večerní cestu vlakem do Ostie
a vykoupání v moři, což bylo opět velmi důležité pro mladší účastníky pouti.
V pátek dopoledne jsme se vydali na zpáteční cestu a povinnou devítihodinnovou
zastávku autobusu jsme využili k návštěvě města Assisi, spojeného s životem
sv. Františka a Kláry. Závěrečné zpívané večerní chvály v klášteře sv. Damiána
utkvěly myslím nadlouho všem účastníkům v paměti.
Římské sluníčko jsme autobusem přivézt nedokázali, vezeme vám všem
do farnosti papežovo požehnání, které udělil na konci generální audience
pro všechny, za které jsme se při pouti modlili.

Pozvánka na připomínku
Z nadcházejících událostí bych rád upozornil a pozval všechny farníky
na připomínku obětí první světové války, kterou spojíme se mší svatou v neděli
12. října v 10:30 hodin ve farním kostele.
Události, které začaly před sto lety, vstoupily velmi tragicky do života rodin našich
dědů a pradědů. Světová válka 1914 – 1918 znamenala množství obětí na životech,
ve svých důsledcích znamenala i ztrátu úcty k lidskému životu a předznamenala
hrůzy doby nacizmu a následujících totalitních režimů.
Druhá pozvánka je určena manželům, kterým záleží na růstu jejich vztahu
a zároveň mají víru v Boží slovo, které zve „moudré muže“ a ženy, aby postavili
svůj život jako „dům na skále“, který neohrozí vichřice ani příval. Manželé
z brněnské charismatické komunity Emmanuel povedou u nás ve farnosti Obnovu
v pravdě a lásce, která spočívá ve třech víkendových setkáních 18. a 19. 10,
8. a 9. 11., 6. a 7. 12. Náplní setkání budou přednášky zakončené vždy
čtvrthodinovou tichou adorací, setkání ve skupinách mužů a žen a také chvíle, které
budou mít manželé „sami pro sebe“ při společném sobotním obědě a poobědové
vycházce. Přihlášky budou k dispozici na faře nebo na www.emmanuel.cz
o. Jan Bleša, farář
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Kondiční cvičení a aerobik s Laďkou
Každé úterý od 18.30 - 19.30 hod. Vstup 30 Kč.
Začínáme 7. 10. 2014 v tělocvičně ZŠ.

Zumba
Každé pondělí od 19.00 - 20.00 hod.
Vstup 60 Kč, každý desátý zdarma, děti do 12 let 20 Kč.
Inzerce

Relaxační studio SEDMIKRÁSKA vám nabízí:
- různé druhy kosmetického ošetření pleti a dekoltu
- líčení denní, večerní a svatební
- masáže: základní, lávové kameny, tuina, hawai
a thajská
- LYMFOVEN – přístroj na uvolnění a pročištění
lymfatického systému
- dárkové poukazy

Kontakt: Pavlína Blahová, tel. 608 977 063
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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
Vlastimil Skýpala
Marta Leinertová

Lhota
Němetice

65 let
Rudolf Formánek
Ludmila Srkalová

Babice
Kelč

70 let
Helena Vlčková
Marta Ševčíková

Kelč
Němetice

75 let
Jindřiška Pavlunová

Babice

80 let
Ludmila Stašová

Kelč

84 let
Ludmila Hlavicová

Kelč

Narození
Marek Mrázek
Patricie Hradilová
Matyáš Tuček
Adam Rolinc
Anežka Kovářová

Kelč
Lhota
Kelč
Kelč
Kelč

Sňatek
Aleš Kunovský * Lenka Jiráčková
František Pavelka * Michaela Rýdlová

Úmrtí
Marie Pitrunová
Zdenka Pavlištíková

100 let
68 let

Kelč
Komárovice

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 950 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.
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