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Děti ze ZŠ

Letošní prvňáčci, třída 1. A

Letošní prvňáčci, třída 1. B
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Kelč dne 3. 8. 2015.
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2015 dle předložené zprávy.

• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava veřejného
osvětlení v městě Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Tomáš Srkala ELSAP, 756 43 Kelč č.p. 507,
IČ: 76465802.

• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Pavel Mika, Drahy 516,
768 11 Chropyně, IČ: 69742171.

• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava místní
komunikace Záhumení II.“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.,
Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218.

• Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor jedné místnosti v suterénu
domu č.p. 59 v Kelči

• Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 753/1 v k.ú. Kelč-Nové Město – zahrádka č. 5.

• Rada potvrzuje, že město Kelč má v rozpočtu roku 2015 zajištěny finanční prostředky ve výši 420.728 Kč na krytí dotační akce
„Oprava veřejného osvětlení v městě Kelč“ nad rámec poskytnuté dotace.

Svoz odpadu
v říjnu 2015
plasty středa 14. 10.

• Rada pověřuje MěÚ v Kelči vydat veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o zákazu odběru vody
ze všech vodních toků na území města Kelč s okamžitou platností.
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Web okénko
Aktuality
Informace pro sluchově postižené i pro nedoslýchavé – poradna ve Valašském
Meziříčí
Podpora aktivního života seniorů – nabídka sportovního a relaxačního vyžití
Kulturní a sportovní akce – můžete posílat tipy na zajímavé akce v Kelči i blízkém
okolí
Chystáme rubriku – „Správa hřbitova“, kde najdete základní informace - hřbitov
v Kelči, informace ke smlouvám o nájmu hrobových míst, Řád veřejného pohřebiště
města Kelč, základní informace pro pozůstalé apod.

Vítání občánků
proběhne v sobotu 14. listopadu v 10 hodin v obřadní síni MěÚ v Kelči. Žádáme rodiče narozených
dětí od května 2015, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního uvítání, aby se přihlásili do 10. 11. 2015
na sekretariátě MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím
rodný list dítěte.

Městská knihovna Kelč
dne 30. 10. 2015
- ZAVŘENO.

Informace k novým smlouvám o nájmu hrobového místa na
veřejném pohřebišti v Kelči
Většina nájemních smluv končí ke dni 31. 12. 2015. V nejbližší době bude zasláno písemné upozornění na ukončení doby sjednaného nájmu. Poté se budou
připravovat návrhy smluv.
Smlouvy budou zasílány na jméno a na adresu podle údajů uvedených v původní
smlouvě. Pokud v průběhu platnosti smlouvy došlo ke změně údajů a tato změna
nebyla nahlášena, může se stát, že smlouva nebude doručena. V případě, že došlo
k úmrtí nájemce hrobového místa, nájem přechází na dědice. K uzavření nové NS je
potřeba přinést usnesení o dědictví. V případě, že dědic nemá zájem o nájem HM,
může převést dědické právo na jinou osobu, která s tímto projeví souhlas. Převod je
možný pouze osobně na MěÚ v Kelči, popř. písemně s ověřeným podpisem dědice.
Pokud je dědiců více, je nutný ověřený souhlas všech dědiců. V návrhu smlouvy
prosím vyplňte VŠECHNY požadované údaje, popř. doplňte další důležité informa4
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ce. Např. smlouva bez vyplněného rodného čísla nebude platná. Rovněž věnujte pozornost části, kde se vyplňuje popis hrobového zařízení a zda je nájemce hrobového
místa zároveň i majitelem hrobového zařízení. Důležitý je i údaj o další osobě, na
kterou se můžeme obrátit v případě nedostupnosti nájemce.
Více informací na www.kelc.cz nebo na tel. 571 665 913 – Bc. Martina Schybolová

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Kultura – v listopadu připravujeme
12.11. 2015
19. 11. 2015
21. – 22. 11. 2015
24.11. 2015
26. 11. 2015

– Přátelské posezení s důchodci
– Kavárnička v pět
– Vánoční výstava
– divadlo Kamarád do deště – Vánoční tvořivá dílna
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
První měsíc školního roku
2015/2016 utekl jako voda. Děti
jsme společně s Divadélkem Smíšek přivítali pohádkou „Jak neuměl Honza do pěti napočítat“.
Dne 11. září se děti zapojily do
interaktivního výchovného programu „Bezpečná školka“. Nyní
nás čekají podzimní hrátky v barevné přírodě - výroba dýňových
strašidel, skřítků Podzimníčků,
jablíčkový týden a mnoho dalších
činností.
Během letních prázdnin jsme v mateřské škole nezaháleli! Velké poděkování
patří všem, kteří se podíleli na rekonstrukcích i úklidu MŠ. Děkujeme za finanční podporu městu Kelč, za sponzorské dary firmám SPOLTEX spol. s.r.o.
i Ervinovi Tvrdoňovi. Proběhla rekonstrukce umývárny v 1. třídě, byly vyměněny obklady ve výdejně jídel v 1. a 3. třídě, bylo vyměněno PVC ve 2. třídě
a vymalována spojovací chodba mezi budovami. Na pracích se podíleli: firma
Akord, Vlastimil Pitrun, Ervin Tvrdoň, Radim Dohnal, Radim Horák.
Ve školním roce 2015/2016 bude naši mateřskou školu navštěvovat 84 dětí,
po 28 dětech v každé třídě. 28 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 Anna Hlavicová a Ilona
Slováková.
Ve 2. třídě s názvem „Ježečci“ vykonává práci učitelky p. Vladěna Grajová
a Mgr. Šárka Večeřová. Ve 3. třídě s názvem „Berušky“ pracují třídní učitelky Bc. Marie Míčová a p. Jana Perutková /zástupkyně ředitelky/. 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. Letos se zaměříme na logopedickou prevenci a rozvoj grafomotoriky. Upřednostňujeme
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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, p. Ivana Štěpánová a Veronika Orlová pod vedením p. Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování.
Paní uklízečka Lýdie Zavadilová se stará o čistotu prostředí, Ing. Renata Smahlová vykonává práci účetní.
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, umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu
na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady. Během měsíce navštíví
naši nejstarší předškoláci prvňáčky, 14. října pojedou na Dětské dopravní hřiště a Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme hodně poznávacích, sportovních a kulturních akcí. V mateřské škole opět začíná od 1. října „Angličtina hrou“. Jedná se o zábavné seznámení s jazykem, rozvoj komunikativních
dovedností a slovní zásoby formou hry, interaktivní metodou. Každé pondělí
a středu budou mít děti možnost využívat tělocvičnu Základní školy v Kelči
pro pohybové aktivity. Uvažujeme o plaveckém kurzu pro děti, kdy 10 lekcí
vyjde na 560 Kč/1 dítě. Podle počtu zájemců bychom zajistili autobus, který by
si rodiče uhradili, stejně jako výuku. Hodonínské divadlo potěší děti 20. října
pohádkou „Krtek a kolo“. Ráda bych Vás dne 22. října pozvala na „Podzimníčkovu tvořivou dílnu“, která se uskuteční ve všech třídách. Po tvoření se
přesuneme na školní zahradu, kde si opečeme brambory nebo špekáčky. Děti
v průběhu roku vystupují s programem při různých kulturních akcích v Kelči.
Dne 17. října zatančí v kulturním domě na ParaAkademii pořádané OS Anděl
Kelč. Ve středu 28. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku, zúčastníme se lampionového průvodu, kde děti vystoupí s krátkým kulturním
programem.
Víčkománie pokračuje! V loňském školním roce jsme od února díky Vám nasbírali 179 kg plastových víček a 54 kg kovových uzávěrů, což vyneslo 1354 Kč
do fondu Sdružení rodičů. O činnosti Mateřské školy Kelč se dozvíte také na
webových stránkách – www.mskelc.cz, které postupně aktualizujeme.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Zahájení školního roku 2015/2016
1. září 2015 byl v Základní škole Kelč zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 290
dětí. Budou se učit ve 14 třídách, po dvou třídách je 1., 2., 3., 7. a 9. ročník. První stupeň
navštěvuje 164 dětí, druhý 126 dětí.
1. Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2015/2016:
Ředitel školy:
Mgr. Roman Blaha
Zástupkyně ředitele:
PhDr. Pavla Čučková
Výchovná poradkyně:
Mgr. Květoslava Václavíková
Metodik školní prevence:
Mgr. Marcela Vozáková
Metodik enviromentálního vzdělávání:
PhDr. Pavla Čučková
Správce počítačové sítě:
Mgr. Petr Zátopek
Třídní učitelé:
I.A
Mgr. Ivana Tvrdoňová
I.B
Mgr. Zdeňka Havranová
II.A
Mgr. Klára Bocková
II.B
Mgr. Jana Blahová
III.A
Mgr. Iva Baďurová
III.B
Mgr. Marie Matysková
IV.
Mgr. Martina Vaníčková
V.
Mgr. Pavel Faltýnek
VI.
Marcela Plesníková
VII.A
Mgr. Daniela Třetinová
VII. B
Mgr. Marcela Vozáková
VIII.
Mgr. Jana Kubieńová
IX.A
Mgr. Květoslava Václavíková
IX.B
Mgr. Iveta Stržínková
Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Mgr. Hana Havranová
2. stupeň
Mgr. Marie Horáková
1. a 2. stupeň
Mgr. Alena Poláchová
2. stupeň
Mgr. Petr Zátopek
2. stupeň
Mgr. Anna Schillingová
1. a 2. stupeň
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Vyučující náboženství:
Bc. Jan Bleša – 3.,6., 7., 8. a 9. ročník
Mgr. Marie Matysková – 1. a 2. třída
Mgr. Marcela Plesníková – 4. a 5. třída
Personální obsazení školní družiny
Leona Máchová
vedoucí vychovatelka školní družiny
a školního klubu
Dobromila Kutálková
vychovatelka školní družiny a školního klubu
Samostatná účetní:
Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování:
Petra Černotová
Školník:
Petr Minář
Zaměstnanci kuchyně:
Alena Polášková
Marie Hrňová
Irena Chrástecká
Zdeňka Kutálková
Zaměstnanci úklidu:
Zuzana Fabíková
Zdeňka Kutálková
Karla Hulmanová

Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích 2016
Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září
2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. Vánoční
prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okresy
1. 2. - 7. 2. 2016 Vsetín
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
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Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
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 2015/2016
4. ročník
Dopravní výchova
6. ročník - ŠVP
Základy administrativy
7. ročník
Informační a komunikační technologie
8. ročník
Základy administrativy
Sportovní hry
9. ročník
Sportovní hry.
Seminář z chemie
Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.
Nabídka žákům
Ani 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 S.).
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko a Ovoce do škol.
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
13
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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 Mgr. Martina Vaníčková a Marie
Míčová, Dis.), hudební obor hra na klavír a klávesy Mgr. Libuše Vlčkové
a kroužek hry na flétnu pod vedením Mgr. Ivety Stržínkové. I nadále bude
probíhat ambulantní náprava dyslexie pro žáky se specifickými poruchami
učení (Mgr. Ivana Tvrdoňová) a logopedie, kterou povede Bc. Anna Hlavicová.
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 2016 (v tomto případě zákonní zástupci hradí
výuku i náklady na dopravu).
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
Od 1. září jsou nově ve třech učebnách umístěny interaktivní tabule s počítačovým vybavením. Věříme, že nová technika přispěje ke zpestření výuky.

•

Změna ve stravování
V naší školní jídelně jsme začali od nového školního roku postupně zavádět
vaření dvou jídel. K tomuto účelu jsme nainstalovali nový systém objednávání obědů a evidence strávníků. Objednání a odhlášení jídel je možné
provádět na terminálu před jídelnou pomocí čipu nebo na základě přístupových kódů v internetovém prostředí.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
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SPORT

FOTBAL
MUŽI A
Třetí rok po sobě hrají kelečští kanárci novou soutěž. Po loňském vzlétnutí do krajského
přeboru zahájili letošní ročník už začátkem srpna opět v 1. A třídě. Kanárci v úvodních utkáních poctivě plnili roli favorita, když nejprve jasně porazili Podlesí 4:1 a o týden později si po boji poradili s mužstvem z Podkopné Lhoty 2:0, byť zápas mohl mít
dopadnout i v neprospěch domácího družstva. O první bod Kelčané přišli až v Horní
Lidči.
22.8. Horní Lideč - Kelč 1:2 po penaltách (1:1)
Nakonec šťastný konec měl zvláštní zápas v Horní Lidči. Kelč se po krásné akci dostala
do vedení, když se přesně k tyči trefil Vít Kulich. Domácí ale stihli srovnat ještě do přestávky. Po velice sporné situaci odpískal sudí faul brankáře Kizy. Kelč mohla ve druhém
poločase několikrát strhnout vítězství na svou stranu, ale střeleckou múzou nepolíbení
útočníci Martin Pastrnek a Petr Minář v několika šancích selhali. V posledních minutách rozhodčí pískl penaltu i na druhé straně, která se, po pravdě, pískat neměla.
Po vehementních protestech domácích a radě pomezního ale své rozhodnutí odvolal.
Zápas dospěl až k penaltovému rozstřelu, v němž se zaskvěl gólman Jiří Kiza. Nejprve
zneškodnil poslední penaltu domácích a vzápětí sám rozhodl o výhře Kelče.
29.8. Kelč - Valašské Meziříčí B 1:0 po penaltách (0:0)
Derby proti rezervě Valašského Meziříčí slibovalo bohaté gólové hody. Vždyť Valmez
v prvních třech zápasech nasázel svým soupeřům neuvěřitelných 19 gólů. V Kelči ale
narazil a na jubilejní dvacátou branku si musel počkat. Před 300 diváky se hrál svižný
fotbal a ani jedno mužstvo nemuselo na otevření skóre čekat příliš dlouho. Gólmani ale
udrželi čisté konto až do devadesáté minuty. Podruhé za sebou tak Kelč dotáhla utkání
k penaltovému rozuzlení a hlavní roli v nich opět sehrál brankář Kiza. Jako přes kopírák
zneškodnil penaltu meziříčského borce a sám přispěl k výhře svého celku. Tyto body
mohou mít později velmi vysokou hodnotu.
5.9. Juřinka - Kelč 3:0 (0:0)
Ze strany Kelče šlo rozhodně o nejhorší výkon v dosavadním průběhu sezony. Po bezbrankovém prvním poločase se vše důležité odehrálo až po změně stran. Kelč bohužel
ve druhé půli herně zcela propadla a směrem dopředu si nevypracovala prakticky jedinou kloudnou šanci. Jiří Kiza musel naopak třikrát vytahovat míč ze své sítě. Kelečskou
obranu nejprve nachytal v nedbalkách Škorňa, poté přenádhernou střelou do šibenice
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i veterán Frölich. Třetí gól přidala Juřinka z brejku do otevřené obrany v 90. minutě. V té
době se Kelč marně snažila o kontaktní trefu.
12.9. Kelč - Valašské Příkazy 2:1 (0:1)
Na nepovedený zápas v Juřince kanárci „úspěšně navázali“ i v úvodu utkání proti Valašským Příkazům. Bídná hra v první půli nemohla náročné fanoušky uspokojit ani v nejmenším. Nebylo proto divu, že se Příkazy dostaly do zaslouženého vedení. Po přestávce
ale na hřiště nastoupil zcela jiný tým a zlepšený fotbal se z domácí strany projevil také na
výsledku. Jasnou, i když z pozice hostů zcela zbytečnou penaltu, proměnil ve vyrovnání
brankář Jiří Kiza, z něhož se stává spolehlivý exekutor desítek. Druhý gól přidal Honza
Hlavica, který napřáhl z pětadvaceti metrů a trefil se krásně k přední tyči.
19.9. Vidče - Kelč 3:2 po penaltách (2:2, 1:1)
Celá řada střetnutí v úvodní etapě probíhající sezony se rozhodovala až v penaltové loterii a ani duel ve Vidči nebyl výjimkou. Bitvu pod Beskydami výrazně ovlivnil rozhodčí, který už v prvním poločase nesmyslně vyloučil Aleše Škařupu. Před prvním odchodem do šaten se hrál vyrovnaný zápas, který orámovaly góly na obou stranách. Za Kelč
se prosadil Martin Pastrnek. Ve druhém poločase byl vyloučený také hráč domácích,
oba týmy tak dohrávaly v deseti lidech. Druhou branku Kelče zaznamenal po krásné
Hlavicově nahrávce Jarek Machač. Bohužel také kanárci inkasovali podruhé a štěstí jim
tentokrát nepřálo ani při závěrečném rozstřelu.
Pavel Mašlaň

RŮZNÉ

ŽIJME POHYBEM!!!
ZUMBA –

každé pondělí od 19.00 hod
vstup 60 Kč
začínáme 5. 10. 2015
CVIČENÍ PRO VŠECHNY každé úterý od 18.30 hod.
vstup 30 Kč
začínáme 13. 10. 2015
AEROBIK PASTELKY:
Děti do 6 let - každý čtvrtek od 15.30 – 16.30. hod.
Začínáme 24. 9. 2015
Děti od 7 do 10 let - každé úterý od 16.30. – 17.30. hod.
Začínáme 29. 9. 2015
Děti od 11 do14 let - každý čtvrtek od 16.30 – 17.30 hod.
Začínáme 24. 9. 2015
Ladislava Bijová
16
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Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Na sklonku prázdnin pokračovala ,,Kelečská střelecká liga“dne 30.8.2015 čtvrtým kolem soutěže SP 30+30 ( střelba z pistole) jednotlivců. Soutěže se zúčastnilo oproti minulým kolům jen 10 střelců, z toho 1 z domácího SSK Kelč .
Výsledky čtvrtého kola :
1.
Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 546 bodů (z 600 možných)
2.
Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 546 bodů
3.
Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 539 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
7.
František Janča s nástřelem 521 bodů
Velmi příjemným a milým překvapením soutěže byla účast známého mistra puškaře pana Antonína Zendla.
Podrobnější informace z činnosti SSK Kelč jsou pro zájemce z řad veřejnosti
umístěny na nových webových stránkách klubu: www.ssk-kelc.webnode.cz.
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

MUDr. Stanislav Kurejko
Očkování proti chřipce
Oznamuji všem svým klientům, že jsme již od poloviny září zahájili očkování proti
chřipce. Chtěl bych vám k tomu uvést několik informací.
Chřipka není nachlazení!!!
Je to napadení organizmu virem chřipky (může být i bez prochladnutí) a projevuje
se vysokými horečkami 2-3 dny, celkovou slabostí, malátností, pocením, bolestni kloubů a svalů, silnou bolestí hlavy, bývá i kašel, člověk pomalu nemůže vstát
z postele. Léčba antibiotiky je neúčinná, pokud se k tomuto onemocnění nepřidá
ještě další (bakteriální) onemocnění. Přenos se děje vzduchem, zejména tam, kde
je větší výskyt osob – autobus, obchody, škola, plesy, zábavy.
Organizace očkování:
očkujeme během ordinačních hodin. Pacienti, kteří se budou chtít nechat naočkovat a nebudou mít další požadavky (vystavení potvrzení, předpis léků pro sebe
nebo příbuzné) budou naočkování přednostně, aby nemuseli trávit čas čekáním
mezi již případně nemocnými.
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Platba za očkování:
zdarma: pacienti starší 65 let a pacienti, kteří se léčí pro vysoký krevní tlak, mají
onemocnění srdce, plic, jater, ledvin, cukrovku nebi jiná závažná onemocnění
ostatní pacienti pojišťoven 111 – všeobecná ZP, 201 – vojenská ZP, 207 – oborová
ZP, 213 revírní bratrská ZP. Tito uhradí v ordinaci 300,- Kč, obdrží doklad o zaplacení a s tímto dokladem si zajdou na pobočku své ZP a bude jim úhrada provedena. Mám to zjištěno telefonicky dne 15. 9. 2015.
Proč se neočkovat:
1. mám dost slivovice, dám si svařák nebo čaj s rumem, metoda jistě příjemná,
nezakazuji ji, pokud je v rozumné míře, ale příznivce této léčby musím zklamat. Proti viru chřipky je, bohužel, neúčinná.
2. nikdy jsem chřipku neměl – k tomu blahopřeji, Vaše odolnost organizmu je
jistě velmi dobrá, ale ani tato nemusí být dostatečná, pokud se objeví silná epidemie chřipky
3. mám obavy z injekce – obava je zcela zbytečná, očkuje se do ramene, očkování
je zcela nebolestivé a nejsou po něm žádné komplikace ve smyslu bolesti místa
vpichu, bol. ruky, svědění kůže, jedině snad může být „rýmečka“ po dobu asi
2 dnů, což je i pro někoho závažné onemocnění.
Proč se očkovat:
1. vloni zemřelo na chřipku asi 50 lidí a více než 2000 zemřelo na její komplikace
2. dělám to pro sebe, zvláště se mi zhoršit stav mých onemocnění srdce, plic, atd.
3. zmírním podstatně průběh horečnatých onemocnění souvisejících s onemocněním chřipkou
4. zanedbatelné není i hledisko ekonomické – s chřipkou nejsem absolutně schopen vykonávat práci, musím mít neschopenku a při ní ztratím část výplaty
Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří se k očkování staví kladně, jednak je to
v jejich prospěch a za další není čekárna přeplněna nemocnými a zkracuje se tak
doba čekání na vyšetření. Sám jsem příznivcem očkování, jsem naočkován již od
poloviny září, nechávám se očkovat již 5 let a chřipku jsem neměl, ačkoliv přicházím do styku s nemocnými asi nejvíce.
Přeji všem pevné zdraví
V Kelči 18. 9. 2015 – MUDr. Stanislav Kurejko, KaGAN MEDICINE s.r.o.
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči a okolí, milí farníci,
začátek podzimu je v životě farního společenství spojen s oslavou našich prvních národních světců a mučedníků, svaté Ludmily a svatého Václava a také je
zvykem pořádat v kostelích a kaplích farnosti „hody“, tedy poděkování za úrodu.
Z celocírkevního pohledu k tomu přistupuje téma misií, protože o třetím říjnovém víkendu se pravidelně slaví misijní neděle.
Letošní rok je však skutečně výjimečně spojen s tajemstvím eucharistie, přítomnosti Pána Ježíše Krista v proměněném chlebu a vínu. Dovolím si proto dnes
odcitovat výzvu biskupů Čech a Moravy: „Milovaní bratři a sestry v Kristu, Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, tedy i křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první
Národní eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem
je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“. Nyní se na Vás obracíme se srdečným
pozváním na sobotu 17. října, kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou
v 10.30 hodin v Brně na náměstí Svobody a následným průvodem s Eucharistií.
Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit
a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou
s Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v rodinách, farních, diecézních a řeholních společenstvích se všichni shromáždíme,
abychom uctili a vyznali skutečnost, že Eucharistie je skutečně přítomnou, živou
Kristovou velikonoční obětí, obětní smlouvou slavenou v Církvi denně až do
konce časů. Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem
lásky Boha k člověku, duchovní hostinou a výsostným Božím darem, jímž zdarma sytíme svou duši pro věčný život. Proto je toto dnešní pozvání určeno všem
věřícím, rodinám, duchovním, řeholním komunitám a hnutím a všem dalším
společenstvím. Chceme Vás vybídnout k osobní účasti a zároveň povzbudit ke
společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání Církve jako tajemného Těla Kristova, které se z Eucharistie rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho doprovodném programu najdete na internetových
stránkách www.nek2015.cz . Srdečně také děkujeme všem, kdo se na přípravách
kongresu podílejí a kdo na tento účel přispěli v celonárodní sbírce o slavnosti
Těla a Krve Páně.
S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý otec František svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma Povolání a poslání rodiny
v Církvi a současném světě. Toto setkání je velmi sledované a mnozí si kladou
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otázku, nakolik ovlivní některé důrazy Církve v jejím učení o rodině. Ve shodě
se Svatým otcem Františkem Vás chceme především vyzvat k modlitbě za tuto
Synodu. Modleme se společně za dary Ducha Svatého pro papeže i všechny synodní otce, aby závěry Synody na přímluvu Svaté Rodiny beze zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s člověkem. Srdečně Vám za to děkujeme a společně
všem žehnáme. V Kristu a Marii Vaši čeští a moravští biskupové.“
A k představeným se svým žehnáním Vám a Vašim rodinám
přidává i farář o.Jan Bleša

Rodinné centrum Slůně
Program říjen:
• Pondělí 5. října od 9:30 hod. „Na slovíčko
s otcem Janem Blešou.“ Maminky si vyrobí
svícen z okrasných dýní a děti budou tvořit
dýni papírovou.
• Pondělí 12. října v 16:00 hod. přednáška:
MONTESSORI DĚTEM . Představení přístupu Montessori v aktivitách
každodenního života. Praktické ukázky a předvedení jednoduchých
Montessori hraček z domácí dílny a zároveň možnosti si je na místě vyrobit z věcí, které běžně najdeme doma a již je nepotřebujeme, nebo je
můžeme dočasně postrádat. Prosíme, zajistěte si hlídání, tato akce je bez
dětí.
• Úterý 13. října od 10:00 hod. „Přišel podzim do zahrady“. Děti budou poznávat a ochutnávat ovoce, vytvoří si ježka a namalují jablíčko. Společně
si zahrajeme hry s využitím míčů a padáku.
• Pondělí 19. října od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Budeme si povídat o podzimní přírodě, dle vlastní fantazie vyrobíme různé
dekorace z přírodnin (šípky, kaštany, žaludy, jeřabiny . . .).
• Úterý 20. října od 10:00 hod. Výroba magnetků, placek nebo zrcátek s Kateřinou Maďarovou.
• Úterý 27. října od 9:30 hod. „Barevný podzim“ – děti budou poznávat
barvičky, společně vytvoříme koláž z barevného listí. Naučíme se ukazovačku: „Podzim“ Navštíví nás MUDr. Simona Prokešová – beseda na
téma: Antikoncepce.
V Rodinném centru Slůně pravidelně probíhá:
• Úterý
Angličtina pro dospělé /začátečníci, mírně pokročilí/
pod vedením p. Bc. Dany Navrátilové
21

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

• Čtvrtek

září 2015

Cvičení rodičů s dětmi pod vedením p. Hanky Sobkové

Informace, novinky sledujte na webu: http://rcslune.mypage.cz/
SLŮNĚ - RODINNÉ CENTRUM KELČ
Poděkování
Ráda bych poděkovala Daně Šatranové za práci a čas věnovaný centru, za její odvahu Rodinné centrum Slůně v Kelči založit a popřála jí spoustu dalších osobních
i pracovních úspěchů.
Bc.Veronika Mlčáková

INZERCE

CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 - osobně Kelč č.p. 100

Pivovar Kelč
Nabízí k prodeji pivo DUBRAVIUS vařené tradičním postupem.
Naše pivo je nefiltrované a nepasterizované.
Ceník platný od 1. 9. 2015:
Světlá výčepní 10° sud:

PET:
Polotmavý a světlý ležák 11°
sud:

V nabídce je světlá výčepní 10° a polotmavý
a světlý ležák 11° v sudech a PET lahvích.

PET:
Zapůjčení chlazení
Za sud může být účtována záloha

15l
30l
50l
1,5l

420,810,1 300,50,-

15l
30l
50l
1,5l

480,930,1 500,60,150,-

Otevírací doba: pátek od 16.00 do 18.00
Kontakt: 608 456 149, 773 669 547, Kelč 112 (budova JEDNOTY NA DOLINĚ)
22
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LOGOPEDIE V KELČI
Pro hbité jazýčky
Opět zahajuji logopedickou péči v Kelči. Individuální cvičení je určeno pro děti
předškolního i školního věku.
Logopedická péče bude probíhat ve spolupráci s Mgr. Žanetou Wirthovou
(tel. 606 681 193) a PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou.
Další informace poskytnu na tel. č. 777 289 118
Mgr. et Bc. Šatranová Dana

Pavel Marejka – rizikové kácení stromů. Tel.: 775 039 218
Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Marie Frydrychová
Jarmila Piknová
70 let
Pavla Hašová

Babice

81 let
Ludmila Stašová

Kelč

85 let
Ludmila Hlavicová

Kelč

Kelč

Sňatky

Narození
Kristýna Kotradyová

75 let
Anežka Hrbáčková

Lhota
Němetice

Kelč

Petra Marečková * Libor Bija
Lenka Kunovská * Michal Severa
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Děti z MŠ

Třída Ježečků ve třídě

RC Slůně

Třída Koťátek na hřišti

Třída Berušek
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Kelčský Javorník. září 2015
Foto v den slavnostního otevření 15. září 2015
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