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Městský úřad informuje
Vážení spoluobčané,
máme za sebou nástup nového roku 2015, zima je pryč, na příchod kalendářního
jara teprve čekáme, je březen (za kamna vlezem), takže je vhodná doba na přečtení
Zpravodaje.
V úvodu vás chci informovat o plánovaných nebo již započatých investičních
akcích. Z tohoto místa bych vás chtěl opět požádat o pochopení a toleranci
s komplikacemi, které vyplývají ze stále ještě probíhající rekonstrukce náměstí,
která se sice pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru. Setkávám se stále
s opakujícími se dotazy, týkajících se použitého materiálu na povrchu náměstí.
Zvolený přírodní materiál žulová kostka byl jedním z požadavků orgánu státní
památkové péče. Byla to jediná varianta, ke které dal národní památkový ústav
kladné vyjádření. Existovaly tedy dvě možnosti, respektovat povrch ze žulové
kostky, nebo ponechat náměstí ve stávajícím neutěšeném stavu.
Dále si nelze nevšimnout, že započala regenerace městského parku. Na první
pohled je zřejmé, že došlo k razantnímu kácení stromů a keřů. Je nutné si ale
uvědomit, že k tak zásadnímu zásahu se nepřikročilo několik minulých desetiletí
a i vinou nedostatečné údržby se dřeviny v parku dostaly do špatného zdravotního
stavu. V minulosti se kácely pouze stromy, které ohrožovaly okolí a návštěvníky
parku. Současný zásah je vedený z důvodů zdravotních, ale i kompozičních
s výhledem na další roky. V jarních měsících bude pokračovat výsadba keřů,
stromů a nové zakládání porušených trávníků. Vzhledem k tomu, že dotační titul,
ze kterého je tato regenerace částečně hrazena, neumožňuje opravy chodníčků,
nákup mobiliáře a podobně, bude se další etapa regenerace realizovat až v roce
následujícím.
Pro zlepšení a zjednodušení nakládání s nebezpečnými a velkoobjemovými odpady
byla zahájena již dříve avizovaná výstavba sběrného dvora na Dolině. V červnu by
měla být stavba dokončena. Pevně věřím, že sběrný dvůr budou občané Kelče
a místních částí hojně využívat, čímž se snad předejde vzniku černých skládek.
Ještě s jedním problémem bych se s vámi chtěl podělit a zároveň vás požádat
o spolupráci. Přestože objekt kina v současnosti není v provozu, neznamená to,
že může být bezohledně devastován a ničen nápisy na fasádě, rozbíjením oken
apod. V roce 2013 jsme částečně opravili ze zadní strany od parku fasádu a dnes je
i tato nová fasáda poničena. To byla poslední kapka vedoucí k tomu, že jsem podal
oznámení na Policii České republiky, která toto ničení obecního majetku začala
vyšetřovat. Stejně vandalsky se někteří mládežníci chovají k pergole u skautské
klubovny a k dalším nemovitostem, jako jsou autobusové zastávky atd. Proto bych
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vás chtěl požádat, abyste před těmito skutečnostmi nezavírali oči a oznámili to
pracovníkům městského úřadu nebo přímo na Policii ČR. Nelze všude umístit
kamerový systém, nicméně i o této variantě jsme již uvažovali a na nejkritičtější
místa v obci kamery umístíme.
Na závěr bych nám všem chtěl popřát brzký nástup skutečného jara s teplými
a sluníčkem prohřátými dny, ať co nejdříve můžeme vyrazit na zahrádky, na jarní
výlety do přírody a v neposlední řadě i na sportovní výlety na kolech.
Ing. Karel David
starosta
*******************************************************************

USNESENÍ ze 4. zasedání Rady města Kelč dne 16. 12. 2014.
 Rada schvaluje smlouvu č. 14166236 ze dne 24. 11. 2014 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí na akci „Park Vojtěcha Jasného v Kelči –
revitalizace zeleně“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
 Rada schvaluje Dohodu o postoupení smlouvy o poskytování právních služeb
s JUDr. Bohumilem Sadílkem, advokát, Sokolská 1268, Valašské Meziříčí na
Advokátní kancelář Plesník & Partner, JUDr. Lubomír Plesník, LL.M.,
advokát, Zašovská 750, Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem dohody.
 Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128015575/003 na pozemku p.č. 675/20 v k.ú. Němetice v rámci stavby
nadzemního vedení NN „Němetice, Brandlová, p.č. 713, NN“ se společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací ZŠ
a MŠ Kelč z finančních prostředků škol za II. pololetí 2014 dle provedeného
hodnocení a vyplacení odměny ředitelce MŠ Kelč při prvním skončení
pracovního poměru a odchodu do starobního důchodu.
 Rada schvaluje Cenový výměr o stanovení ceny za krátkodobý pronájem
nebytových prostor dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2015.
 Rada bere na vědomí předložené nabídky na dodávku ocelové rolovací mříže
ke vstupu do domu č.p. 13 v Kelči a pověřuje místostarostu jejím objednáním
u p. Petra Smahla, Kelč 471, PSČ 756 43..
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USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Kelč dne 30. 12. 2014.
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 – rozpočtové opatření č. 11/2014
dle předloženého návrhu.

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Kelč dne 12. 1. 2015.
 Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na údržbu veřejného
osvětlení v Kelči a místních částech Němetice, Komárovice, Lhota a Babice
na rok 2015 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem Tomáš Srkala ELSAP, Kelč č. 507, 756 43 Kelč.
 Rada pověřuje starostu zajištěním projektové žádosti o dotaci na akci
„Víceúčelové hřiště v Kelči“ včetně smlouvy s TJ Kelč o využívání tohoto
hřiště.
 Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na místní komunikaci
a uložení přípojek inženýrských sítí na pozemcích p.č. 2052 v k.ú. Kelč-Nové
Město a p.č. 1315 v k.ú. Kelč-Staré Město pro novostavbu rodinného domu se
společností Strategic projects development s.r.o., Pod Altánem 9/105, Praha
10 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 275/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1364 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického
plánu č. 345-112/2008 ze dne 16. 12. 2014.
 Rada schvaluje prominutí nájemného za pronájem kulturního domu v Kelči
Tělovýchovné jednotě Kelč, oddílu kopané na uspořádanou zábavu dne
20. 12. 2014.
 Rada schvaluje bezplatný pronájem kulturního domu v Kelči Sdružení rodičů
při Mateřské škole v Kelči na pořádání Dětského karnevalu dne 25. 1. 2015
 Rada vyhlašuje záměr prodeje částí pozemku p.č. 992/20 zahrada v k.ú. KelčNové Město, výměra části pozemku bude stanovena v geometrickém plánu.
 Rada jmenuje osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství
v matričním obvodu města Kelč na volební období 2014 -2018, a to členy
zastupitelstva města Kelč Ing. Karla Davida, Ing. Jaroslava Orla a Lubomíra
Pavelku.
 Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
na pozemcích města: bříza a vrba na p.č. 992/2, 2 ks ořešáky na p.č. 56, jíva
na p.č. 53/1 a jabloň na p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město a smrk pichlavý
a jedle na p.č. 1328/11 v k.ú. Kelč-Staré Město dle předložených žádostí.
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USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Kelč dne 27. 1. 2015
.

 Rada bere na vědomí hodnotící zprávu o hospodaření města Kelč
k 31. 12. 2014 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o využití víceúčelového hřiště v Kelči
na pozemcích p.č. 53/1, 54/1, 54/2, 56, 2150, 2151, 2152 a 2156 v k.ú. KelčNové Město s Tělovýchovnou jednotou Kelč dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ke stavbě „Podzemní
komunikační vedení 11010-048015 M3M_97_PA_Z_Milotice_Krásno_OK2“
na pozemcích parc.č. 670/1, 671, 674, 675/4, 675/5 a 685/2 v k.ú. Němetice
podle geometrického plánu č. 271-366/2014 ze dne 19. 11. 2014 s O2 Czech
Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
 Rada jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů Mgr. Šárku Večeřovou, bytem Kelč č.p. 512,
756 43 Kelč na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Kelč, okres Vsetín,
příspěvková organizace, IČ: 70936242 s účinností od 1. února 2015 na období
6 let a současně stanovuje ředitelce platový výměr dle vnitřní směrnice
č. 1/2011 Zásady pro poskytování příplatků za vedení, osobních příplatků,
specializačních příplatků a odměn ředitelům příspěvkových organizací
zřizovaných městem Kelč.
 Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí o dotaci
na akce „Stavba víceúčelového hřiště“, „Rekonstrukce skautské klubovny“
a Oprava veřejného osvětlení v Kelči“.

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Kelč dne 4. 2. 2015.
 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro žáky 7. tříd ZŠ Kelč,
kteří se zúčastní lyžařského výcviku ve dnech 1. 3. – 6. 3. 2015 ve Velkých
Karlovicích, ve výši 250,- Kč na jednoho žáka s trvalým pobytem v Kelči.
 Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
na pozemcích města: 3 ks břízy na p.č. 175/1 v k.ú. Babice u Kelče a 2 ks
břízy, 1 ks topol a 1 ks líska na p.č. 1045 v k.ú. Kelč-Nové Město dle
předložených žádostí.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 475/1 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře do 1000 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město.
 Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2015 a předává jej
k projednání zastupitelstvu.
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Svoz odpadu
18. března
20. března
25. března

Finanční úřad pro Zlínský kraj
- územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 11. 3. a 18. 3. 2015
v době od 8 do 11 hodin a od 12.30 do 16 hodin
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního
úřadu pro Zlínský kraj, Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí
k předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací
k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné
kontrole jejich formální správnosti.
Místo: zasedací místnost Městského úřadu v Kelči
Ing. Jiří Sobek, ředitel územního pracoviště

Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče,
dne 28. března 2015 se bude konat vítání občánků. Vyzýváme proto
rodiče nově narozených občánků obce Kelč, kteří jsou narozeni v období
od 1. září 2014 do 28. února 2015 a chtějí se tohoto slavnostního vítání
zúčastnit, aby se přihlásili do 13. března 2015 na sekretariátě MěÚ Kelč.
Přineste s sebou prosím rodný list dítěte a občanský průkaz matky
k ověření trvalého pobytu dítěte.
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.

Městská knihovna Kelč
16. - 20. března 2015
bude ZAVŘENA
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Kultura

Kalendář akcí pro rok 2015 - změny !!!
Květen
sobota 30. 5. Rybářské závody - rybník Chmelník (ČRS Kelč)
Červenec
pondělí 6. 7. Oblastní výstava psů všech plemen mimo NO
Říjen
středa 21. 10. Divadelní představení Otylka v podání Divadla Pavla
Trávníčka. dp (město)
Divadelní předplatné – v prodeji jsou ještě volné vstupenky.
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Denní stacionář Anděl ve spolupráci s Městem Kelč
pořádá

VELIKONOČNÍ JARMARK S VÝSTAVKOU 2015
a programem

v Kulturním domě v Kelči
14. března od 13,00 hodin
15. března od 10,00 hodin
- soutěž o nejhezčího velikonočního beránka
- 300 návštěvník vyhraje dort
PROGRAM SOBOTA - 14,00-14,30: MŠ Kelč
- 15,00-15,30 Kytarová školička Kelč
- 16,00-16,30 MŠ Branky
- 16,35-17,00 MŠ Horní Újezd
- v přestávkách bude hrát hudebník Míša Jemelík
PROGRAM NEDĚLE -13,30-14,00 CAPRE DIEN
- 14,15-14,45 Schola Kelč
- 15,00-15,30 CAPRE DIEN
- 16,00-16,30 Dívčí trio z Podhradní Lhoty
- v přestávkách bude hrát hudebník Míša Jemelík

CO VÁS ČEKÁ?
- ukázky velikonočních tradic a řemesel, vizážistka,
MOŽNOST ZAKOUPENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH VÝROBKŮ
spolu s výborným občerstvením
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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Myslivecké sdružení a Honební společenstvo
Kelečsko se sídlem 756 43 Kelč 241
zve všechny
majitele pozemků KÚ Kelč Nové Město, Staré Město,
Komárovic, Lhoty u Kelče,
ale i všechny občany a děti na

Myslivecké odpoledne
21. března 2015 v 16.00 hodin Kulturní dům Kelč
Program:
Hudební produkce:
k poslechu, zpěvu i tanci hraje Frťan z Potůčkovské Lůčky, Vsetín
(již nám hráli v roce 2011, nově hrají i na cimbál)
Vystoupení cvičenek " Pastelky" v aerobiku
Vystoupení dětského valašského souboru Malá Rusava z Bystřice p.Host.
Myslivecké pohoštění, Myslivecká tombola
Víno z Blatnice pod sv. Antonínkem
Srdečně Vás zve
Lubomír Pavelka
předseda MS

Zdeněk Porazil
místostarosta HS
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VELIKONOČNÍ
TVOŘIVÁ DÍLNA

ČTVRTEK 26. 3. 2015 OD 15 DO 20 HODIN
VE VELKÉM SÁLE KULTURNÍHO DOMU V KELČI
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na velikonoční
tvoření. Můžete si přijít ozdobit velikonoční vajíčko, vytvořit
dekorace z papíru nebo se naučit plést velikonoční pomlázku
s panem starostou.
Materiál bude k zakoupení na místě, s sebou si samozřejmě můžete
přinést vlastní ozdoby (vyfouklá vajíčka s sebou).
Společenské hry, zábava a občerstvení zajištěno!
Těšíme se na všechny!
POŘADATEL: Městská knihovna, MěÚ Kelč, Tom Myšáci Kelč
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Výstava modelů Kelč 2015

Po velice úspěšném loňském roce, kdy jsme obsadili v různých soutěžích
a výstavách přední místa, začínáme připravovat 6. ročník výstavy modelů Kelč
2015. Přáli bychom si, aby i tato výstava předčila dosavadní výstavy co do počtu
vystavovatelů a modelů i do kvality vystavovaných prací. Chtěli bychom seznámit
veřejnost s termínem a s doprovodným programem. Rádi bychom pozvali
modeláře, kteří již vystavovali, ale i ty, kteří teprve začínají, nebo i ty, kteří ještě
váhají. Výstava se koná 25. a 26. dubna 2015 v Kulturním domě v Kelči.
Ve spolupráci s oddílem kopané TJ Kelč připravujeme jako součást výstavy malý
letecký den akrobatických modelů na hřišti TJ. Bližší informace budou zveřejněny
v dubnovém čísle Zpravodaje Města Kelč. Všechny vás srdečně zvou modeláři
Kelč.
Pajdla Miroslav
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Mateřská škola informuje
Lidová pranostika říká: „Březen, za kamna
vlezem“. Ale my už se všichni těšíme na příchod jara.
Čeká nás spousta aktivit spojených s přípravami
na velikonoční svátky. V prvním týdnu navštíví
nejstarší děti místní knihovnu a vypůjčí si pohádkové
knihy.
O víkendu 14. – 15. 3. 2015 se zúčastníme
Velikonoční výstavy v Kulturním domě v Kelči. V pondělí 16. 3. 2015 se děti
svátečně obléknou a nechají se vyfotografovat společností Photodienst – kolekce
fotografií „JARNÍ OKNO“. Jemnou motoriku a představivost budou mít možnost
rodiče s dětmi rozvíjet na nové akci „PÍSKOHRANÍ“. Těšíme se, že se dne
19. 3. 2015 zúčastníte tvořivého odpoledne. V úterý 24. 3. 2015 přijede za dětmi
Hodonínské divadlo s pohádkou „Krtek a medvídci“.
Za všechny zaměstnance Mateřské školy Kelč bych ráda poděkovala paní
ředitelce Svatavě Dohnalové za její dlouholeté působení. Od poloviny března naše
řady doplní Bc. Marie Míčová.
Během měsíce se budeme intenzivně připravovat na blížící se Velikonoce. Stalo se
již tradicí, že malujeme vajíčka, pečeme beránky a vytváříme různé velikonoční
ozdoby.

V úterý 31. března 2015
se uskuteční v Mateřské škole Kelč

„Den otevřených dveří“
a

Z Á P I S D Ě T Í do Mateřské školy Kelč
pro celý školní rok 2015 – 2016
/ od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 /
Zápis bude probíhat v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově
Mateřské školy Kelč /pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky/
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Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží
zákonný zástupce originál rodného listu dítěte a písemné potvrzení registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému
pravidelnému očkování /§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/ je součástí přihlášky. Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři ředitelky i ve všech
třídách. Také si je můžete stáhnout z našich webových stránek www. mskelc.cz.
Bez potvrzení o očkování nemůže být dítě do mateřské školy přijato.
Rodiče s dětmi budou mít možnost seznámit se s prostředím celé mateřské školy,
se Školním vzdělávacím programem, a také si prohlédnout jarní výstavku dětských
prací.
Až do konce června nás čeká VÍČKOMÁNIE! Pomozte nám získat finanční
prostředky na kulturní akce pro děti z MŠ Kelč! Zbytkový materiál, který se někdy
mylně nazývá odpadem, od nás vykoupí firma HOTTECH s.r.o. (www.hottech.cz).
Sbíráme různé typy víček (z PET lahví, aviváží, mlék, káv, Sava, šlehačky,
PIVNÍCH UZÁVĚRŮ…) viz obrázky na nástěnkách v dětských šatnách, na webu.
Nejpilnější čeká jistá odměna!
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka MŠ Kelč

Základní škola informuje
Plavecký výcvik zahájen
Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat žáci 2. a 3.
ročníku, tzv. zdokonalovací žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se
přihlásily děti 1. třídy.
Pro ty, kteří zatím hranický plavecký bazén neznají, uvádíme několik informací:
Bazénová hala obsahuje 25m bazén se čtyřmi plaveckými dráhami, relaxační bazén
s atrakcemi (divoká řeka, houpací bazén, masážní lavice, vzdušná lehátka, vodní
masážní trysky, bubler), dětský bazén (10x5m), tobogán (100m), whirlpool, parní
kabinu a odpočinkovou zónu. Vně bazénové haly můžete navštívit finskou saunu,
parní saunu, aroma parní saunu, masáž nohou a restauraci.

Projektový den – Strojírenství - naše priorita
Ve středu 21. 1. 2015 ožila dvorana zámku v Hranicích. Do zámku „vtrhly“ davy
žáků devátých a osmých tříd základních škol z Hranic a okolí. Konal se zde již
7. ročník akce "Strojírenství - naše priorita". Akce byla pojata tak, aby se žáci
13
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dozvěděli, co vlastně obnáší slovo "strojírenství“. Organizátoři zvolili zábavnou
formu soutěží a her a v průběhu dopoledne seznamovali chlapce a děvčata
se strojírenskými obory nejen Střední školy průmyslové v Hranicích. Důležitou
součástí tohoto "veletrhu strojařiny" je každoročně účast strojírenských firem, které
se pravidelně zapojují do přípravy a průběhu soutěže. Prezentují zde své výrobní
programy a vysvětlují potřebu mladých lidí ve strojírenství. Letošního ročníku
se mimo jiné zúčastnili i zástupci Úřadu práce Olomouc a oblastní ředitel Národní
soustavy kvalifikací. Dárky do tomboly, která probíhala pro žáky všech přítomných
škol, věnovaly jak přítomné firmy, tak i firmy, které se akce nemohly zúčastnit.
Z naší školy se této akce zúčastnili žáci 8.A i B.

Informace pro rodiče vycházejících žáků
Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2014/2015
Uchazeči o středoškolské studium podávají školám
k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015.

přihlášku

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné
testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí. Pokud
se škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako první, pilotního ověřování
nezúčastní, bude uchazeč konat jednotné testy na škole, která je uvedena jako druhá
v pořadí.
Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední
školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť.
Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí
být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí
specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro
podpisy oprávněných osob a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení)
platí stejně jako doposud.
Termíny konání jednotných testů
Pro jednotné testy jsou centrálně stanoveny dva termíny, jeden řádný a druhý
náhradní pro ty uchazeče, kteří se z objektivních důvodů nebudou moci dostavit
k řádnému termínu. Pakliže se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit,
omluví se řediteli školy, na které měl zkoušku konat a po omluvě bude automaticky
přihlášen k náhradnímu termínu konání testů.
Řádný termín konání jednotných testů
15. dubna 2015 – pouze pro čtyřleté obory vzdělání
16. dubna 2015 – pouze pro obory šestiletá a osmiletá gymnázia
14
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Náhradní termín
14. května 2015 – pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání
Seznam přijatých uchazečů (i s přihlédnutím k výsledkům jednotných testů v rámci
pilotního ověřování) mohou ředitelé škol zveřejnit nejdříve 22. dubna 2015.
Zápisový lístek: žák dostane pouze 1 kus s registračním číslem a svým podpisem
v podacím deníku ZŠ potvrdí jeho převzetí. Pro uplatnění zápisového lístku má
uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
Tím žák potvrdí zájem studovat na dané škole. Pokud do uvedené lhůty střední
škola zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo jinému
žadateli.
Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje. (všechny informace
k letošnímu přijímacímu řízení naleznete na www.cermat.cz)
Mgr. Květoslava Václavíková, výchovná poradkyně

Hledá se nejlepší chemik regionu
Největší klání mladých chemiků si už mezi žáky stihlo získat značnou popularitu.
Letošní ročník je již osmý a např. v loňském roce se ho zúčastnilo přes pět tisíc
žáků. Letos by jich mohlo být ještě více.
Soutěž je tříkolová a vrcholem úspěšnosti je pak účast v celostátním finále, které
se koná na půdě Univerzity v Pardubicích.
Soutěž je tříkolová. V prvním kole musí účastníci napsat vědomostní test, který
vyučující chemie vyhodnotí a vybere tři nejúspěšnější řešitele. Druhé kolo se již
koná v prostorách pořádající střední školy. Formou teoretického testu se prověří
kvalita soutěžících a ti nejlepší postoupí do regionálního kola. Tam už musí
prokázat i praktické dovednosti. Pro postup do finále bude rozhodovat výsledek
z 2. a 3. kola.
Vždy tři nejlepší soutěžící z regionálního kola uvítá Fakulta chemicko –
technologická Univerzity v Pardubicích v červnu 2015.
Mezi našimi žáky si letos dobře vedli Andrianna Myhalko, Radim Machač a Ondřej
Nehyba, všichni žáci 9. ročníku. Velké šance na úspěch měla už po loňských
výborných výsledcích Andrianna, ale v době konání 2. kola onemocněla a nemohla
se tedy soutěže zúčastnit. Na její místo nastoupila Lucie Orlová a spolu se svými
dvěma spolužáky absolvovala 4. února druhé kolo soutěže. Nakonec nejlépe dopadl
Ondřej Nehyba, který se umístil na 20. místě z celkového počtu 60 soutěžících.
15
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Chemická olympiáda 2014/2015
Tato předmětová soutěž v letošním školním roce vstoupila do 51. ročníku. Za cíl si
klade podporovat a rozvíjet talentované žáky a prohlubovat u nich zájem o chemii.
Základní kola probíhají přímo na školách a soutěž má charakter testu. Nejlepší
řešitelé postoupí do okresního kola, které se uskuteční 6. 3. na Gymnáziu Františka
Palackého ve Valašském Meziříčí. Naši školu by měla reprezentovat Andrianna
Myhalko a Ondřej Nehyba. 1
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele.

Sport
Vážené dámy, vážení pánové,
v sobotu 31. 1. 2015 se ve skotském Glasgow konal čtvrtý díl série cykl. závodů
s názvem Revolution, na který jsem byl pozván Britskou sprinterskou šlechtou.
Jelikož jsou závody jen pro zvané, odletěl jsem tedy do Skotska v brzkých ranních
hodinách sám. Nutno podoktnout, že tyto závody jsou pořádány hlavně pro diváky
a pořadatelé už týden předem oznamovali, že Velodrom Sira Chrise Hoye je úplně
vyprodán. Bylo mi ctí závodit například vedle olympijského vítěze Jassona
Kennyho a další britské špičky, která se v těchto dnech připravuje na blížící se
mistrovství světa v Paříži. Musím říci, že závody byly na úrovni světového poháru.
Měly dokonalou organizační strukturu. Opravdu jsem si to moc užil, nikdy jsem se
nesetkal s tak přeplněným velodromem.
V závodě na 200m jsem zajel čas 10,48 s. Pro srovnání: pro první příčku si zajel
olympijský vítěz Jasson Kenny za 9,9s, stříbrnou pozici obsadil Calbum Skinner
(mistr Evropy) v čase 10,0s a na třetí čas 10,1s patřil medailistovi z MS a ME
Mattu Cramptonovi. Jen pro upřesnění - z vítězné pozice se radoval Jasson Kenny.
Následoval sprint. První jízdu jsem jel s domácím závodníkem Callumem
Skinnerem, který je mimochodem národním šampionem. Tento souboj jsem ale
bohužel prohrál, a tak na mě zbyla jízda o 5. - 8. místo. Vylosoval jsem si čtvrtou
startovací pozici. Věděl jsem, že to pro mě není moc výhodné, ale soupeři na nic
nečekali a bez váhání začali závodit. Jízda byla těžká, soupeři mi nic nedali
zadarmo. Na pásce jsem nakonec dojel na třetím - respektive sedmém místě.
Konečná sedmá příčka tedy patřila mně.
Jelikož jsem ze sprintu do dalších bojů nepostoupil, pořadatelé pro nás-vypadlé
sprintery - připravili handicapový závod na dvě kola. Z cílové pásky nás
16

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2015

po 10 metrech seřadili za sebou a odstartovali. Předem bylo s pořadateli dohodnuto,
že každý pojede dvě kola naplno-pro diváky. Napálil jsem to tedy na dvě kola, ale
na pásce jsem těsně podlehl domácímu závodníkovi.
Poslední částí programu byl keirin. Od začátku se mi lepila smůla na paty. Měl
jsem těžkou rozjížďku a byl jsem první nepostupující do finále A. Zbylo tedy na mě
finále B. Řekl jsem si, že přece musím ukázat, co ve mně je a obrovsky jsem se
namotivoval. Soupeřům jsem dokázal, že titul juniorského mistra světa patří právě
mně. Nastoupil jsem na kolo a půl a nedal jsem ostatním žádnou šanci a jízdu jsem
tak suverénně vyhrál. Diváci mě odměnili obrovským potleskem. Nečekal jsem to
a bylo to něco úžasného! Jen pro upřesnění - v keirinu mi patřila konečná sedmá
pozice na výsledkové listině.
Na závěr bych chtěl dodat, že není zvykem, aby na tyto závody jezdili závodníci
z kategorie juniorů, do které patřím. Byla to tedy pro mě obrovská čest. Troufám si
říci, že jsem byl historicky první junior, který byl pozván na Revolution. Ještě
jednou chci zdůraznit nepopsatelnou atmosféru a skvělé fandící diváky!
Mějte se hezky! S pozdravem Janošek Jiří
do
15.
11.
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KUŽELKY
OKRESNÍ PŘEBOR - NJ
11. KOLO: Kelč B - TJ Nový Jičín B
6:0 1622:1421
12. KOLO: TJ Optim Odry B – Kelč B
5:1 1569:1483
Na výpravu "B" tentokrát čekalo družstvo Oder, a to v plné síle, jelikož již v prvním náhozu
dali najevo, že vítězné body zůstanou na jejich straně. Antonín Pitrun se během druhé
padesátky předvedl s vynikající dorážkou, ale neměl šanci domácího Ševčíka přehodit.
K dalšímu navýšení náskoku soupeřů razantně přispěl i Zdeněk Sedlář, když zaostal
za protivníkem o necelých sedmdesát kuželek.
Prvního a zároveň i posledního bodu se dočkala Kelč ve třetí rundě. Zásluhy si tak mohl
připsat pouze Tomáš Richter. Tak tak se dostal před soupeřku a zvítězil. Martin Jarábek
v pozici zadáka mohl jen snížit celkové skóre na 4:2, bohužel v samotném závěru mu
nevyšlo pár hodů a oderský hráč se štěstím zvítězil o dvě kuželky.
Výsledky utkání tak dopadly pro naše kuželkáře ne příliš pozitivně, a to prohrou 5:1
v celkovém součtu 1569:1483 kuželek.

KRAJSKÝ PŘEBOR
14. KOLO: TJ Kelč A - TJ Sokol Machová B
3:5 2512-2513 (5:7)
Dramatický souboj se sváděl v páteční podvečer mezi sestavami TJ Kelč A a TJ Sokol
Machová. Někteří jak z hostů, tak i z kelečské šestice, předvedli velmi vysoké náhozy,
na druhou stranu se zde vyskytli i takoví, kteří se nedokázali vyšplhat ani k hranici 400
kuželek. Tato skutečnost jistě nejvíce zamrzela kuželkáře z řad domácích i přihlížející
fanoušky, jelikož při náhozu zadáků nakonec rozhodl o celkovém vítěz pouhý kolek. Ke vší
smůle se vítězem stala Machová, a ta si odváží dva důležité body. Kelč tato prohra 3:5
(v poměru 2512:2513) bude stát velmi hodně, protože ji tak chybějící dva body posunují až
na desáté místo tabulky. Oproti podzimní části je to najednou příkrý sestup, proto doufejme,
že se tým "A" v průběhu dalších utkání vzchopí a konečně jim štěstí půjde naproti.
*podrobnější výsledky naleznete na našem webu www.kuzelkykelc.cz

AMATÉRSKÁ LIGA
10.KOLO
Doliňáci
Střelci Kelč
GAS MONTÁCI
Juhyňáci

-

Celkové
Celkový součet
skóre poražených kuželek
Skalička
0:10
688-1004
Zámrsky
2:8
856-954
Chvatíci „B“
0:10
833-959
Snipeři
6:4
761-756
18

Vítězství
na dráhy
(0:8)
(2:6)
(2:6)
(4:4)
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Další kolo je za námi a první ročník soutěže pro neregistrované se tak pomalu blíží ke konci.
Co se týče výsledků, první pozici si drží stále Skalička - již podruhé se jí podařilo překonat
hranici 1000 kuželek. Bohužel to nejvíce odnesli Doliňáci, těm Skaličáci udělili kanára.
V podobném vyznění dopadl zápas mezi týmy GAS MONTÁCI a Chvatíci „B“, kdy
si společným náhozem „hostující“ čtveřice utvrdila průběžné druhé místo.
Největší boj se ale sehrál o bronzový post v utkání Střelci-Zámrsky. Výprava Zámrsk
tentokrát posílila sestavu registrovaným hráčem, což jí napomohlo k vítězství, přestože
si před nástupem zadáka získala pro výhru dostačující náskok. Poprvé v sezóně se z bodů
mohli radovat i Juhyňáci, protože se jim tak podařilo posunout z posledního místa tabulky.
11. KOLO
Doliňáci
Juhyňáci
4:6
749-751
(4:4)
Skalička
Střelci Kelč
4:6
946-923
(2,5:5,5)
Chvatíci „B“
Snipeři
10:0
893-795
(8:0)
Zámrsky
GAS MONTÁCI 8:2
873-760
(6:2)
Velmi dramatická podívaná se pro přihlížející naskytla během středečních utkání, kdy se
jako první mezi sebou střetli Doliňáci a Juhyňáci. Přestože si Doliňáci v úvodních a druhé
rundě získali vedení, Juhyňákům k celkovému vítězství pomohla vyrovnanost družstva,
ale i trocha štěstí, jelikož v celkovém součtu přehodili soupeře o dvě kuželky. Juhyňáci
tak mohli slavit další výhru v pořadí. Obrovským překvapením byla taky druhá porážka
Skaličky. Velmi šikovně napsaná sestava zajistila Střelcůmi přes počáteční nezdar vítězství.
Během pátečního podvečera se podařilo porazit svého protivníka Chvatíkům a Zámrskám,
což se odrazilo v průběžném pořadí družstev, kdy teď mají všechny týmy na medailových
pozicích stejný počet bodů. Boj o prvenství se tak bude s blížícím se závěrem sezóny určitě
stupňovat.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROBĚHNE V KUŽELNĚ
V PÁTEK 13. BŘEZNA OD 17:00 HOD.
Tabulka po 11.kole:
POŘ. DRUŽSTVO ZÁPASY VÝHRA REMÍZA PROHRA SKÓRE DRÁHY PRŮMĚR BODY
1. Skalička
11
9
0
2
88:22 61,5:26,5 940,6
18
2. Chvatíci "B"
11
9
0
2
84:26
62:26
865,8
18
3. Zámrsky
11
9
0
2
70:40
56:32
860,5
18
4. Střelci Kelč
11
7
0
4
65:45
51:37
833,0
14
5. Gas Montáci
10
4
0
6
48:52 34,5:45,5 813,9
8
6. Snipeři
10
2
0
8
37:63
37:43
772,2
4
7. Juhyňáci
11
2
0
9
26:84
22:66
707,9
4
8. Doliňáci
11
1
0
10
18:92
21:67
707,1
2

Kuželkáři Kelč
19
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Různé

DOBA POSTNÍ
Milí spoluobčané v městě Kelči,
na začátku měsíce března prožíváme v církevním roce období
čtyřicetidenního půstu. Vstoupili jsme do něj popeleční středou 18. února.
Doba přípravy na Velikonoce je úzce spojena s přípravou na křest. Netýká
se jen těch, kteří se jako dospělí připravují na přijetí do církve, je výzvou
pro všechny pokřtěné, aby svůj křestní slib vzali vážně, využili Boží
nabídku času k nápravě a sebeovládáním statečně přemáhali zlo a konali
dobro. Jako prostředky k nápravě života používají křesťané odedávna
trojici: modlitba, sebezápor, almužna. Skutky pokání nemají věřící konat
okázale, ale ve skrytosti, kam vidí Bůh na úmysl srdce a na dobrý čin, třeba
okolím nepozorovaný.
Přeji všem požehnané prožití postní doby a radost z blížících se
Velikonoc!
o.Jan Bleša, farář

Český rybářský svaz, místní organizace Kelč

Členská schůze se uskuteční
v pátek 20. března 2015 od 18h v Hasičském domě.
Jaroslav Orel
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Program BŘEZEN:
 Úterý 3. 3. 2015 v 9:00 hod. Výživa dětí – společná beseda /dětský
jídelníček, vitamíny, inspirace a návody.../. S dětmi si vyrobíme „zdravý
talíř“, naučíme se ukazovačku: „Hostina“.
9. 3. – 16. 3. 2015 RC Slůně ZAVŘENO – jarní prázdniny
 Úterý 17.3.2015 v 9:00 hod. 5. NAROZENINY RC SLŮNĚ – dopoledne
plné her a zábavy /zvířátka z balónků, malování na obličej, dort . . . /.
 Pondělí 23. 3. 2015 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou.
Velikonoční tvoření pro maminky i děti.
 Úterý 31. 3. 2015 v 9:00 hod. Velikonoce – tradice a zvyky, poskládáme si
jednoduché origami slepičky, společně vytvoříme prstovou koláž: Kuřátka.
Zahrajeme si pohybovou hru: „Zajíček“.
Ve čtvrtek 2. 4. 2015 bude RC SLŮNĚ ZAVŘENO - Velikonoční prázdniny.
Veronika Mlčáková
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Inzerce

Nabízím výuku anglického jazyka pro různé úrovně
pokročilosti. Připravím k maturitě. Tel. 734 741 966
Hledám prodej, případně pronájem bytu 2 + 1 nebo 1 + 1.
Tel. 734 741 966
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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
Vratislava Pavlíková
65 let
Ludmila Mlčáková
70 let
Zdeněk Hlavica
Jana Hlavicová
Karel Bek
75 let
Zdenka Pečeňová
Eva Perutková
Josef Ocelík
80 let
Josef Masařík

Kelč

81 let
Jaroslava Hrstková

Kelč

82 let
Jaroslava Bambuchová Kelč
83 let
Jiří Šnejdrla
Marie Hlavicová
Marie Stryková

Kelč
Kelč
Kelč
Lhota
Kelč
Kelč
Kelč

Lhota

Němetice
Kelč
Kelč

84 let
Josef Jiříček

Kelč

85 let
Josef Novák

Kelč

92 let
Helena Nyklová

Lhota

Narození
Lukáš Brix

Kelč

Úmrtí
Helena Vykopalová
75 let
Milan Pavlištík
73 let
Františka Pastrnková 86 let

Kelč
Kelč
Babice

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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