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Vážení spoluobčané,
nás všechny zasáhla tragická událost, která se stala 15. září 2016. Náhle nás opustil bývalý dlouholetý starosta města Ing. Stanislav Pitrun. Jeho nenadálý odchod
snad otřásl každým, kdo ho alespoň trochu znal. Nás, kteří jsme s ním dlouhá léta
spolupracovali, ranila tato tragická zpráva o to více. Jeho smrt je o to smutnější
a tragičtější, že ho zastihla až na druhém konci Evropy v Albánii, právě na poznávacím zájezdu během aktivity, na kterou měl v důchodu konečně čas, kterou tolik
miloval a na kterou se vždy nesmírně těšil.
Dvacet let jeho práce, kdy stál v čele našeho města je nesmazatelně vryta do historie. Na počátku hektických devadesátých let dokázal přenést naše město přes
veškeré útrapy a úskalí nově vznikající demokracie, kdy každodenní problémy
vyřešil s vrozenou rozvahou a klidem. I v dalších letech stál pevně v čele našeho
města a dokázal se popasovat se všemi úkoly a nesnadnou prací, kterou si na svá
bedra starosty naložil. Celá plynofikace Kelečska v druhé polovině devadesátých
let stála a padala na jeho nesmírném pracovním nasazení. Tvář Kelče se nesmazatelně změnila při opravě hlavní komunikace a vybudování chodníků. I příprava
a zajištění další velké investiční akce, kterou bylo dokončení odkanalizování Kelče a dvou místních částí Němetic a Komárovic, ho stálo mnoho probdělých nocí
a nesmírné úsilí. Ve výčtu dalších neméně důležitých akcí a zrealizovaných investic bych mohl pokračovat ještě několik stránek, ale to asi není tím nejdůležitějším,
proč se s úctou a vděčností ohlížíme za jeho životem.
Hluboce je zarmoucená především jeho rodina, které bude chybět nejvíce. Ale
ani my, nejbližší bývalí spolupracovníci se již na něj nebudeme moci obrátit pro
radu, kterou nám vždy, vzhledem ke svým bohatým životním a profesním zkušenostem, ochotně poskytnul. I po ukončení svého dvacetiletého starostování nás
rád a s úsměvem navštěvoval na radnici a my jsme ho zde vždy rádi přivítali. Pan
Stanislav Pitrun byl mužem pevných morálních zásad. Uměl lidem naslouchat,
vnímal jejich problémy a bez rozdílu pomáhal všem potřebným jejich problémy
řešit. Obdivovali jsme u něj schopnost nalézt přijatelný kompromis v mnoha složitých situacích, které práce na radnici každodenně přináší. Ač by tomu mohlo býti
opačně, tak za všech okolností z něj vyzařovala skromnost a pokora.
Já osobně budu vzpomínat na své začátky ve Tvém křesle starosty, kdy jsi mi nezištně pomohl nejednou radou, předáním informací a kontaktů, za což Ti velmi
děkuji. Děkujeme Ti za vše, co jsi pro Kelč během svého předčasně ukončeného
života vykonal.
Ing. Karel David, starosta
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USNESENÍ ze 40. zasedání Rady města Kelč dne 8.8.2016
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2016 dle předložené zprávy.
• Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na akci „Kelč (Komárovice) – dopravní automobil“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč AUTO VINKLER, s.r.o., se sídlem Lanova 2061/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 28083831.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ: 00303925 a společností AUTO VINKLER, s.r.o., se sídlem Lanova
2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 28083831 dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na akci „Stavba chodníku
podél silnice III/4395 v obci Němetice“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč Radek Pajdla AKORD, Kelč 549, IČ: 68335041.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ: 00303925 a Radkem Pajdlou AKORD, Kelč 549, IČ: 28083831 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvy č. 16_SOP_01_4121214577, č. 16_SOP_01_4121214593 a č. 16_SOP_01_4121214609 o připojení odběrných míst v domě
č.p. 4 v Kelči k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem těchto
smluv.
• Rada schvaluje převedení finančních prostředků Mateřské školy v Kelči z rezervního fondu do fondu investic ve výši 198.440,00 Kč na úhradu opravy
malého nákladního výtahu v MŠ Kelč a následné čerpání z investičního fondu na výše uvedenou akci.
• Rada schvaluje smlouvu č. D/2498/2016/KH o poskytnutí účelové investiční
dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši do 300.000,- Kč na pořízení nové
požární techniky – nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Komárovice v roce 2016 se Zlínským krajem se sídlem
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám v domě
č.p. 241 v Kelči s IT servis, Tomáš Spáčil, Kladeruby 75 podáním výpovědi
v souladu s čl. III. nájemní smlouvy.
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• Rada vyhlašuje záměr zřízení práva stavby zpevněné plochy na obecním pozemku p.č. 803/1 v k.ú. Kelč-Nové Město pro pro stavebníky K.a M.B., Kelč v rozsahu
dle projektu pro stavební úpravy RD čp. 403 v Kelči.
• Rada vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor a nemovitých věcí:
1. úklidová místnost o výměře 2,0 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy
Penzionu č.p. 290 v Kelči.
2. vodní nádrž Chmelník, inv. č. 134, v k.ú. Kelč-Staré Město.
• Rada vyhlašuje záměr směny pozemků p.č. 1328/92 a 1328/93 v k.ú. Kelč-Staré Město o celkové výměře 40 m2 odměřených z pozemku p.č. 1328/1
ostatní plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu č. 536-67/2016
ze dne 1.8.2016.
• Rada souhlasí s umístěním sídla spolků v budovách města Kelč takto: Na
adrese Kelč č.p. 5 – Klub modelářů Kelč, z.s.

USNESENÍ ze 41. zasedání Rady města Kelč dne 22.8.2016
• Rada schvaluje pronájem a nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě č.p. 4 v Kelči
manželům L. a A. K., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

USNESENÍ ze 42. zasedání Rady města Kelč dne 29.8.2016
• Rada schvaluje Nájemní smlouvu č. 23/03/16 na nájem části nemovité věci
– pozemku p.č. 675/1 v k.ú. Němetice v souvislostí se stavbou „Stavba chodníku podél silnice III/4395 v obci Němetice“ s Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, K majáku 5001, 761 23 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovité věci – vodní nádrž Chmelník,
inv.č. 134 v k.ú. Kelč-Staré Město s Místní organizací Českého rybářského
svazu Kelč, z.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nemovité věci – nebytové
prostory a zařízení města Kelč v budově Penzionu v Kelči č.p. 290 se spolkem
„Anděl“ Kelč, Kelč 290 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 25.8.2016
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
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• Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2016
dle předložené zprávy.
• Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku
2016 – rozpočtové opatření č. 3/2016.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2016 – rozpočtové
opatření č. 4/2016.
• Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemků města Kelč p.č. 1329/1 díl „e“
a p.č. 1329/2 díly „f “ a „h“ v k.ú. Kelč-Staré Město za části pozemků p. J. K.,
Kelč p.č. 168 díl „a“, p.č. 1801 díl „c“ a p.č. 1812 díl „d“ v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického plánu č. 523-1023/2016 ze dne 8.3.2016, zhotovitel
Ing. Libor Michna – Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí.
Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků, která činí 89 m2 , zaplatí p. K.
městu Kelč částku 13.350,- Kč (150,- Kč/m2). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku města Kelč p.č. 2023/11 díl
„a“ v k.ú. Kelč-Nové Město za pozemek p. K. M., Kelč p.č. 2208 odměřený
z pozemku p.č. 164 v k.ú. Kelč-Nové Město, podle geometrického plánu č.
610-54/2016 ze dne 27.5.2016, zhotovitel Ladislav Vrána, Chelčického 761/12,
Valašské Meziříčí. Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků, která činí 13
m2 , zaplatí p. M. městu Kelč částku 1.950,- Kč (150,- Kč/m2). Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje návrh spolufinancování sociálních služeb z obecních
rozpočtů modelem jednoho správce – DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko –
Kelečsko s navrhovaným příspěvkem 60 Kč na 1 obyvatele, za podmínky přijetí
tohoto systému všemi obcemi DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko.

Dotace v roce 2016 poskytnuté MK ČR
Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón:
* Dům v Kelči č.p. 6
Rodinný dům
120.000 Kč
* Dům v Kelči č.p. 15
Rodinný dům
60.000 Kč
* Dům v Kelči čp. 12
Rodinný dům
20.000 Kč

Svoz odpadu v říjnu 2016
14. 10. - Plasty
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Městský úřad v Kelči, 756 43 Kelč č.p. 5, okr. Vsetín
Volby do Zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8.10.2016

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kelč ing. Karel David podle § 27 odst. 1) zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční ve dnech:
pátek 7.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 8.10.2016 od 8.00 hodin 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 nebo cestovním 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 21.9.2016
Ing. Karel David, starosta
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Kultura v listopadu
3. 11. 2016 – Kavárna v pět
10. 11. 2016 – Přátelské posezení s důchodci
12. 11. 2016 – divadlo 9 devítka – OPONA NAHORU!
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17. 11. 2016 – Vánoční tvořivá dílna
26. – 27. 11. 2016 – Vánoční výstava
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
První měsíc školního roku 2016/2017 utekl jako voda. Děti se adaptovaly v novém
prostředí a už ani nevědí, že byly prázdniny. Je za námi i oslava 40. narozenin školky.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a plynulé realizaci tohoto
dvoudenního programu. Poděkovaní patří také MěÚ Kelč, který nám zapůjčil městské vybavení na páteční přátelské setkání současných, bývalých zaměstnanců MŠ
i hostů a p. E. Tvrdoňovi za sponzorský dar na úhradu skákacího hradu.
Nyní pár řádků o tom, co nás čeká v říjnu. 4. 10. se budou děti fotografovat společností PhotoDienst na fotografie s vánočním motivem. Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme hodně poznávacích, sportovních a kulturních akcí. Pepino
Prcek potěší děti 10. října pohádkou „Český Pepa“ a 19. října k nám zavítá Divadlo
Leonka s pohádkou „Anička a kouzelné zrcátko“. Ráda bych Vás dne 6. října pozvala
na „Podzimníčkovu tvořivou dílnu“, která se uskuteční ve všech třídách od 15 hodin.
Děti se mohou těšit na veselé podzimní vyrábění s rodiči i s p. učitelkami. Budeme
dlabat dýně, tvořit z šípků, kaštanů, žaludů i z barevného listí. 13. října přispějeme na
Dýňobraní dětskými výtvarnými pracemi.
Nejstarší děti v průběhu roku tradičně vystupují s programem při různých kulturních
akcích v Kelči. Dne 15. října přivítají nové občánky Kelče na radnici a odpoledne vystoupí s tanečky v kulturním domě na ParaAkademii pořádané OS Anděl Kelč. Dne
28. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku, zúčastníme se lampionového
průvodu, kde děti také vystoupí s krátkým kulturním programem.
Během měsíce navštíví naši nejstarší předškoláci prvňáčky a 21. října pojedou na Dětské dopravní hřiště a do Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Bude pro ně připraven lektorský program „Jak se žilo na zámku“, kde se děti hravou formou seznámí
s historií zmíněného zámku. Právě těchto 35 předškoláků, kteří navštěvují mateřskou
školu posledním rokem před zahájením povinné školní docházky, bude pracovat po
celý školní rok s cvičebnicí „Včelička“. Jedná se o metodicky propracovaný odborný
měsíčník pro výchovně vzdělávací práci s předškolními dětmi v mateřské škole. Cvičebnice obsahuje soubor cvičení, pohádku, písničku, umožňuje vzdělávat děti společně (bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady).
V mateřské škole opět od 1. října začíná „Barevná angličtina s Annie“. Jedná se o zábavné seznámení s jazykem, rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby formou
hry. Každé pondělí a středu budou mít děti možnost využívat tělocvičnu Základní školy v Kelči pro pohybové aktivity. Aktuální informace naleznete na webových stránkách
a na nástěnkách v jednotlivých třídách. Krásné podzimní dny přeje
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
12

říjen 2016

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Zahájení školního roku 2016/2017
1. září 2016 byl v Základní škole Kelč zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 277 dětí. Budou se učit ve 13 třídách, po dvou třídách 2., 3., 4. a 8. ročník.
První stupeň navštěvuje 134 dětí, druhý 143 dětí.
1. Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2016/2017:
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. Roman Blaha
Třídní učitelé:
I.
Mgr. Ivana Tvrdoňová
II.A
Mgr. Jarmila Žalmánková
II.B
Mgr. Zdeňka Havranová
III.A Mgr. Klára Bocková
III.B Mgr. Jana Blahová
IV.A Mgr. Pavel Faltýnek
IV.B
Mgr. Marie Matysková

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

Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Mgr. Marie Kopečková
Mgr. Alena Poláchová
Mgr. Iveta Stržínková
Mgr. Květoslava Václavíková

Mgr. Renata Crhová
Mgr. Kateřina Machačová
Mgr. Marcela Plesníková
Mgr. Daniela Třetinová
Mgr. Marcela Vozáková
Mgr. Jana Kubieňová

1. a 2. stupeň
1. a 2. stupeň
2. stupeň
2. stupeň

Vyučující náboženství:
Mgr. Jan Bleša
Mgr. František Pastrnek
Mgr. Marie Matysková
Mgr. Marcela Plesníková
Personální obsazení školní družiny: Dobromila Kutálková, Dana Šatranová
Samostatná účetní:
Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování:
Petra Černotová
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Školník:
Petr Minář
Zaměstnanci kuchyně: Alena Polášková, Marie Hrňová, Eva Pitrunová
Zaměstnanci úklidu: Zuzana Fabíková, Karla Hulmanová, Miroslava Růžičková

Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý
31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
13. 2. - 19. 2. 2017 - okres Vsetín.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Vzdělávací program
Od září letošního roku učíme podle nového vzdělávacího programu s názvem
Školní vzdělávací program ZŠ Kelč pro základní vzdělávání, platnost od 1.9.2016.
Tento program je zpracován v souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání, který vyšel v únoru 2016. Předcházející
změny byly z roku 2013. Ty letošní se týkají např. vzdělávání žáků, kteří dosud
navštěvovali speciální školy a nyní mohou být vzděláváni ve školách základních
spolu s ostatními dětmi, nebo žáků, jimž budou přiznána na základě vyšetření
tzv. podpůrná opatření. V návaznosti na revidovaný RVP ZV vyšla totiž také
vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků
nadaných (č.27/2016 Sb.) a ta spolu s pěti přílohami tuto problematiku řeší. Aktuální vzdělávací program je umístěn na stránkách školy – www.zskelc.cz.
14
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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
Dramatická výchova
Konverzace v anglickém jazyce
Základy administrativy
Sportovní hry.
Jako nepovinný předmět
vyučujeme náboženství.

Nabídka žákům
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 aktuální školní rok. Cena
sešitů byla velmi příznivá a tuto nabídku využili všichni žáci. Žáci se SVP dostávají např. na pořízení sešitů příspěvek 100,- Kč.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko a Ovoce do škol.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Pokračujeme ve spolupráci se ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí. Hru
na klavír bude vyučovat Mgr. Martina Vadelová a Marie Míčová, Dis. a hru na
dechové nástroje bude vyučovat p. Václav Stodůlka.
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 10 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 2017 (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
15
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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.

Informační systém
V dohledné době bude ukončeno fungování tzv. školního informačního systému (ŠIS), prostřednictvím kterého jsme několik let elektronicky komunikovali
s rodiči žáků a oni s námi. Už nyní ale připravujeme systém nový, doufáme, že dokonalejší a spolehlivější, než byl ten dosavadní, i když i ten svůj účel určitě splnil.

Z novinek resortu školství:

Nový metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
Cílem tohoto metodického pokynu je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen „školám“) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet
a jak na něj efektivně reagovat, pokud k jeho výskytu dojde.
Škola má ze zákona jednoznačnou odpovědnost za vytváření a udržování bezpečného prostředí, za ochranu žáků a jejich zdraví a za předcházení vzniku jakýchkoli forem rizikového chování na škole, tedy i šikany. Ředitel školy má zároveň odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své zaměstnance,
tedy také za prevenci šikany zaměřené na učitele.
Preventivní opatření školy směřují k minimalizaci rizika výskytu šikany. Škola
ale musí být připravena i na situaci, kdy se přes všechna opatření šikana objeví.
Metodický pokyn uvádí základní pravidla v šetření a řešení šikany.

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je
přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách
a školských zařízeních (stručný výtah)
Tato vyhláška upravuje požadavky na potraviny, které lze nabízet k prodeji
a prodávat ve školách a školských zařízeních, a dále stanovuje výjimky, za nichž
lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které
nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou. Tato vyhláška se nevztahuje na
školní stravování.
16
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Jedná se o potraviny, které neobsahují sladidla, neobsahují transmastné kyseliny
pocházející z částečně ztužených tuků, nebo nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou určenou pro sportovce nebo pro osoby při
zvýšeném tělesném výkonu.
Podrobné požadavky na potraviny jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

SPORT
Město Kelč, Základní škola Kelč, Nohejbalový klub Kelč
pořádají dne 1. října 2016, v 09.00 hod.
Mezinárodní nohejbalový turnaj trojic neregistrovaných hráčů

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA KELČE
Na novém hřišťi u ZŠ Kelč, v případě deště v tělocvičně ZŠ
účastníci: partnerské město Ladce(SK), Povážská Bystrica (SK), Záskalie(SK),
Holešov, Zlín, Choryně, Ostrava Poruba, Kelč.
Lubomír Pavelka
nohejbalový klub

Mgr. Roman Blaha
ředitel ZŠ Kelč

Ing. Karel David
starosta města Kelče

RŮZNÉ

ZUMBA
začínáme 3.10. 2016 od 19.00 hod. tělocvična ZŠ
Posilovací cvičení a aerobik s Laďkou
začínáme 4.10.2016 od 19.00 hod. tělocvična ZŠ

17
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Program říjen:
• úterý 4. 10. 2016 v 9:00 hod. „Ježek a jablíčko“ - poznáváme, malujeme
a ochutnáváme ovoce z naší zahrádky. Naučíme se písničku: „Veze ježek jabka“.
• pondělí 10. 10. 2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Budeme dětem vyrábět razítka z brambor, která pak společně vyzkoušíme.
• úterý 18. 10. 2016 v 9:00 hod. „Hrajeme si s podzimem“ - tvoření s využitím
přírodnin, poznávání základních barev, dechová a prstová cvičení, seznámení
s hudebně pohybovou hrou: „Veverka“.
• pondělí 24. 10. 2016 od 9:30h. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Společně
si vyrobíme papírového draka a vyzdobíme ho otisky listů.
Těhotenský kurz pod vedením Mgr. Karolíny Kutálkové
• vhodný pro nastávající maminky od 30. týdne těhotenství
• cena: 350,- Kč /3 lekce+1 zdarma, malé občerstvení v ceně, doprovod partnera zdarma/
• termíny: pondělí od 16:00 hod. do 18:00 hod. - 31. 10, 7. 11., 14. 11., 21. 11.
• individuální přístup, maximální počet 5 maminek ve skupině
• témata dle zájmu /těhotenství - strava, průběh, aktivity, porod - doby porodní, jak porod prožít a ne přežít, péče o novorozence . . ./, relaxační a dechová
cvičení
Na kurz je nutné se přihlásit email: rcslune@seznam.cz nebo tel. 775 039 900
Bc. Veronika Mlčáková

Dominik Stříteský celkovým vítězem Poháru
Autoklubu České republiky ve třídě KZ2
Dominik zvítězil celkově v seriálu Pohár Autoklubu České republiky ve třídě
KZ2! Ve své první kompletní sezoně v této třídě, která je v motokárách nejrychlejší a nejvýkonnější, tak navázal na úspěch z loňského roku, kdy v tomto poháru zvítězil ve třídě EasyKart 100. Vítězství je o to cennější, že byl druhým nejmladším jezdcem, nejen věkem ale i zkušenostmi s touto špičkovou technikou,
ve startovním poli.
Tato sezona, o které jsme na jejím začátku předpokládali, že bude o dalším sbírání zkušeností ve startovním poli plném kvalitních jezdců, nám však vyšla. Pořídili jsme nový špičkový podvozek značky Birel ART, který Dominikovu jezdec18
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kému stylu opravdu vyhovuje a který vydržel s menšími opravami celou sezonu.
Po jeho naladění (které Dominik zvládá výborně) a jezdcovu rozjetí se jsme se
zařadili do nejužší české špičky, o čemž svědčí výsledky v tomto poháru: v deseti
bodovacích jízdách jsme skončili nejhůře - jednou pátí, dále jsme byli třikrát
třetí, dvakrát druzí a tři bodovací jízdy jsme vyhráli. Ještě lepší bilanci jsme měli
v Superfinále, jímž je zakončen každý závodní víkend: zde bylo nejhorším umístěním dvakrát druhé místo, zbývající tři superfinále Dominik vyhrál!
Proto mi nezbývá než konstatovat, že se nejenom v tomto poháru jednalo o velmi povedenou sezonu plnou výborných výkonů a výsledků.
Na konci září nás ještě čeká poslední závod Mistrovství České republiky (toto se
pokusím shrnout někdy příště v dalším článku) a začátkem října účast na EASYKART GRAND FINALS v italském Castellettu di Branduzzo v kategorii Shifter.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na letošní úspěšné sezoně podíleli, těm kteří
nás podporovali, členům týmu Spirit Racing a panu Kališovi za jejich profesionální přístup, Dominikovi za jeho výkony.
Další informace včetně fotografií a videí najdete na stránkách www.motokary.cz,
www.autoklub.cz , http://www.poharcr.cz/ nebo www.spiritracing.cz .
Petr Stříteský
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 21.8.2016 a 11.9.2016 proběhly na střelnici SSK Kelč další dva závody čtvrtého a pátého kola ,,Kelečské střelecké ligy 2016 „ soutěže SP (30+30) s těmito
výsledky:
4. kolo:
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 547 bodů (z 600 možných)
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 548 bodů
• Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 544 bodů
5. kolo:
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 559 bodů
• Jindřich Viliš (SSK Lipník) s nástřelem 554 bodů
• Zdeněk Polák (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 542 bodů
Týden před čtvrtým kolem ,,Kelečské střelecké ligy“ dne 14.8.2016 se uskutečnil
na střelnici klubový závod ve střeleckém dvojboji (malorážková a velkorážní sportovní pistole), a to za účasti osmi domácích střelců. Na stupních vítězů se umístili:
• Miroslav Marejka s nástřelem 413 bodů (z 450 možných)
• František Janča s nástřelem 385 bodů
• Petr Vavřík s nástřelem 378 bodů
Finále – šesté závěrečné kolo ,,Kelečské střelecké ligy “ se uskuteční na střelnici
SSK v neděli 2.října 2016. Srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2016“ a další informace pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu.
www.ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

Příměstský tábor 2016
8. srpna nadešel pro 40 dětí ten den, na který se těšily – odstartoval Příměstský tábor na Befarku v Kelči pod hlavičkou Malé Antiochie. Akce začínala vždy
kolem 7. hodiny, kdy už děti v doprovodu rodičů, babiček začaly přicházet.
Na úvod a na zkrácení dlouhé chvíle si rády zahrály fotbal, postavily puzzle apod.
V 8 hodin začínal každý den samotný program. Táborníkům byl uložen úkol provázet biblického Jonáše na cestě k Bohu a poslušnosti. Dokonce za námi zavítal
i samotný hrdina, který nám vše sdělil a poprosil nás, abychom ho doprovázeli na
cestě do Taršíše. Chvíli jsme váhali, protože přece víme, že Bůh po něm chce, aby
obrátil a zachránil zlé Ninivské. Nakonec jsme se s ním vydali na cestu lodí. Ale
jak se vydat přes moře, když nemáme loď? Zde táborníci prokázali svou kreativitu
20
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a po rozdělení do skupinek postavili nádherné lodě z laviček, stolů apod. Místa
programu nám vyplňovalo hodování výborných pochoutek, které poskytovala táborová kuchyně. Po odpoledním bloku her následovala tajemná část dne. Potichu
jsme se s dětmi vydali na farní půdu, kde probíhal vždy na konci dne tzv. rituál.
Tam jsme se pomodlili a zhodnotili uběhlý den a zazpívali pár písní. Poté už děti
chodily domů. V dalších dnech jsme se ocitli v břiše velryby po obrovské bouři.
Udála se, protože Bůh chtěl Jonáše nějak potrestat. Abychom Jonáše vysvobodili
z velryby, museli jsme ji vyrobit kamarádky. Byť keramické, udělaly na naši mořskou kamarádku dojem a po tom, co jsme k tomu ještě vymysleli modlitbu, nás
a Jonáše pustila. Prožili jsme s naším hrdinou mnoho dobrodružství např. cestu
do Ninive, obrácení jeho obyvatele, spaní na faře, kde proběhla i stezka odvahy
a mnoho dalšího. Nakonec se nám podařilo Ninivské obrátit a splnili jsme úkol!
Tábor se nám, vedoucím i dětem líbil a doufáme v jeho zdárné pokračování.
Za MA (Malá Antiochie) zapsal Honza Valuch
Za veškerou pomoc programového teamu vedoucích, otci Janovi, zázemí Befarka
a další pomoc děkuje Hanka Stromšíková.

INZERCE

SKLENÁŘSTVÍ - RÁMOVÁNÍ
Hranická 321, Valašské Meziříčí * tel.: 573 034 031
736 438 026 * 739 614 138
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz * www.sklenarstvi.tym.cz
NABÍZÍME VEŠKERÉ SLUŽBY SPOJENÉ
SE SKLENÁŘSTVÍM A RÁMOVÁNÍM::
•
•
•
•
•
•
•
•

ZRCADLA X VITRÁŽE
SKLA – bezpečnostní, kalená
RÁMOVÁNÍ – clip rámy
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – kalené, bezpečnostní, s kováním
KUCH. SKLENĚNÉ OBKLADY - výběr z mnoha barev
DODÁVKY DO VĚTŠÍCH KOMPLEXŮ – zrcadla, bezp. skla, výlohy
AKVÁRIA, TERÁRIA
LEPENÍ bezpečnostních a reflexních fólií
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti

Sňatky

Jan Ryška

Hana Čubová * Petr Kleprlík

Josef Škarka

Adéla Pastrnková * Jiří Zámorský

Věra Volfová

Helena Zábranská * Jiří Koukal

Jarmila Pavelková

Jarmila Graffová * Milan Žalmánek

Oldřich Pajdla
Ludmila Smahlová
Anna Radová

Narození

Ludmila Konvičná

Václav Plesník

Komárovice

František Hýža

Nikola Vykopalová

Němetice

Ludmila Stašová

Sofie Holzerová

Kelč

Ludmila Hlavicová

Petr Gajdoš

Kelč

Robin Pajdla

Kelč

Karolína Vozáková

Němetice

Úmrtí
Marie Stryková

84 let

Kelč

Stanislav Pitrun

69 let

Kelč

Zdenka Vavříková

79 let

Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj 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 Schillingová Anna, 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. Foto: archiv
MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda-www.tiskarnabrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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RC Slůně - výlet do Všechovic

Výlet pro rodiče s dětmi – Klimkovice a Chotěbuz
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Babí léto 2016
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Foto: Josef Knápek a MěÚ Kelč

