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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
začal poslední měsíc v roce – prosinec. Nastává jedno z nejkrásnějších období roku,
období Vánoc. Pár dní klidu, míru a pohody, na něž se těšíme již několik měsíců. V ty
dny nás obklopí ten zvláštní hřejivý pocit, který přichází právě jen o Vánocích. Byl bych
rád, kdybychom tento krásný pocit nesdíleli sami, nýbrž společně s rodinou, známými
a přáteli. Vánoce jsou rodinné svátky, a co může být krásnějšího než nazdobená štědrovečerní tabule, u níž se sejde celá rodina.
Prosinec je tradičně spjat také s bilancováním. Sčítáme své úspěchy, neúspěchy, věci,
které se nám podařilo stihnout, i ty které ne. Někdo bude považovat po takové úvaze rok 2016 jako rok úspěšný, jiný jako úspěšný méně. Musíme si však uvědomit, že
mnohem důležitější je vstoupit do roku nastávajícího s novou chutí, elánem a vírou ve
vlastní síly.
Vánoční svátky jsou vhodnou dobou i pro přátelské posezení se sousedy a známými.
Věřím, že se jako každý rok všichni potkáme na Živém betlému a společně tak oslavíme příchod Ježíška. Těšit se můžeme na mikulášskou nadílku na náměstí i na vánoční
koncerty.
Závěrem vám chci jménem celé radnice, zastupitelů i jménem svým popřát krásné
a spokojené Vánoce, dobrou pohodu, hodně zdraví, štěstí a dobré vztahy, jak v rodině,
tak ve společnosti.
Ing. Karel David, starosta

Redakční rada se připojuje s přáním
pohodových a klidných vánočních svátků
a přeje úspěšný vstup do nového roku.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Kelč dne 10. 10. 2016
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Stavební úpravy místní komunikace Sázany v Kelči“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Vacula Silniční, s.r.o.,
Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 – rozpočtové opatření č. 6/2016
dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2016 „Pravidla pro používání mobilních
telefonů“ dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje Základní škole Kelč, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z investičního a rezervního fondu do provozních prostředků
školy dle předložené žádosti.
• Rada vyhlašuje záměr směny pozemku p.č. 1328/94 ostatní plocha o výměře
135 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřený z pozemku p.č. 1328/12 dle geometrického plánu č. 543-638/2016 ze dne 8.9.2016.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 578/9 ostatní plocha o výměře
106 m2 a záměr prodeje a směny pozemků p.č. 617/3 a 617/4 ostatní plocha o výměře 134 m2 odměřených z pozemku p.č. 617 všechny v k.ú. Babice
u Kelče dle geometrického plánu č. 85-63/2016.
• Rada schvaluje plánovací smlouvu mezi městem Kelč a M. P., Lhota dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvy o právu k provedení stavby „chodník podél silnice
III/4395 v obci Němetice – část 2“ na pozemcích p.č. 675/11 a 675/12 v k.ú.
Němetice s vlastníky těchto pozemků, manželé K. a p. Č. a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.
• Rada schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy na pozemek p.č. 10 v k.ú. Kelč-Nové Město s p. J. J., Kelč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho
podpisem.
• Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2016 „Pravidla pro stanovení nájemného za pronájem nebytových prostor v budovách ve vlastnictví města Kelč“ dle
předloženého návrhu.
• Rada schvaluje úpravu nájmu nebytových prostor od 1.1.2017 dle předloženého návrhu.
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• Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20.000,- Kč panu Jiřímu Janoškovi, Němetice č.p. 18, jako ocenění jeho sportovních úspěchů v dráhové cyklistice juniorů v letošním roce na domácí a mezinárodní úrovni a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
• Rada pověřuje starostu přípravou projektových žádostí o dotaci na akce :
- Chodník podél silnice III/4395, silnice III/43911 v obci Němetice – ze SFDI
- Cyklostezka Kunovice – Kelč – ze SFDI
- Obnova zeleně na sídlištích v Kelči – ze SFŽP
• Rada bere na vědomí nabídku projekčních prací od Ing. Zádrapy na akci „Cyklostezka Kunovice - Kelč“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na
zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.
• Rada bere na vědomí navrhovanou úpravu katastrální hranice mezi k.ú. Kunovice Kelč-Staré Město v rámci zahájených pozemkových úprav obce Kunovice a návrh předává k projednání zastupitelstvu.
• Rada bere na vědomí návrh kupní smlouvy od Povodí Moravy, s.p. na odprodej částí pozemků v k.ú. Babice u Kelče zastavěných hrází vodní nádrže
Točenka a předává ji k vyjádření Osadnímu výboru v Babicích.
• Rada schvaluje „Plán inventur na rok 2016“ k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků města Kelč za rok 2016.

U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kelč dne 7. 11. 2016
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.9.2016 dle předložené zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
• Rada bere na vědomí zápis č. 212/2016/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2016 a předává jej k projednání zastupitelstvu.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků p.č. 314/36, 314/56 a 318 v k.ú.
Kelč-Staré Město, určených pro výstavbu 18 rodinných domů. Výměry jednotlivých pozemků budou stanoveny v geometrickém plánu.
• Rada vyhlašuje záměr směny pozemku p.č. 871/1, orná půda o výměře 7782
m2 v k.ú. Kelč-Nové město.
• Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8018249/003 o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemcích p.č. 1328/2, 1328/3, 1328/34, 1328/35 a 1328/60
v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci stavby „Kelč – Szczepańská, p.č. 29/3, NNV“
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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• Rada schvaluje smlouvy o právu k provedení stavby „Chodník podél silnice
III/4395, silnice III/43911 v obci Němetice“ na pozemcích v k.ú. Němetice:
- p.č. st. 120 s vlastníkem - Římskokatolická farnost Kelč, Kelč 107,
- p.č. 414/2 s vlastníkem – Ladislav Kunovský, Němetice 88
a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
• Rada bere na vědomí nabídku firmy Uher Company, s.r.o., Valašské Meziříčí
na „Mantinelový systém“ pro víceúčelové hřiště v Babicích a pověřuje starostu objednáním této zakázky.
• Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí v rámci
dotačních programů v roce 2017 na akce:
- oprava místních komunikací Kelč – z MMR
- rekonstrukce skautské klubovny Kelč – z MMR
- rekonstrukce kotelen ZŠ Kelč a radnice Kelč – projekt EFEKT 2000 z MPO
- stavební úpravy a změna účelu užívání objektu stávajícího kina Kelč na
pečovatelské byty – z MMR

Svoz odpadu v prosinci 2016
plasty – 9. 12. 2016
sklo – 21. 12. 2016

Sběrný dvůr Kelč
informuje o provozní době během zimních měsíců – prosinec – únor.
SD bude mít zavřeno v těchto dnech:
PROSINEC:
10. 12. 2016
24. 12. 2016
28. 12. 2016
31. 12. 2016

LEDEN:
11. 1. 2017
25. 1. 2017
28. 1. 2017
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UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu konání Mikulášské nadílky pro děti bude v pondělí 5. prosince 2016
omezeno parkování na parkovišti na náměstí, a to v době od 15:00 do 19:00
hodin. Prosíme občany, kteří obvykle na tomto místě parkují, aby svá vozidla
zaparkovali jinde.
Děkujeme za pochopení.
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Město Kelč má nový strategický dokument
Dne 24. listopadu 2016 schválilo zastupitelstvo nový strategický dokument města Kelč, který stanovuje priority a směr jeho dalšího rozvoje v letech 2017 až
2022.
Dokument vychází ze zhodnocení současného stavu města a definuje oblasti
a priority, kterými by se město v následujících letech mělo zabývat. Bude hrát
významnou roli také při získávání prostředků z různých dotačních fondů pro
financování dalšího rozvoje města.
Do tvorby rozvojového dokumentu byli zapojeni také samotní občané, kteří měli
příležitost zapojit se prostřednictvím dotazníkového šetření a veřejného projednání.
Konečná podoba Programu rozvoje města Kelč na roky 2017 – 2022 bude zveřejněna na webových stránkách města, včetně výsledků dotazníkového šetření.
Dokument bude k nahlédnutí i na MěÚ v Kelči u pana tajemníka.
Helena Dobešová, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Městská knihovna v době vánočních svátků:
23.12.2016 – 1.1.2017 bude ZAVŘENO.
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko ve spolupráci s krytým
bazénem Valašské Meziříčí a Studiem Siluetka vyhlašuje aktivizační
program pro seniory:

60 a víc neznamená nic
Senioři mohou do dubna 2017 absolvovat následující aktivity za zvýhodněné ceny či zcela zdarma:
1x krytý bazén Valašské Meziříčí za 30 Kč
1x rekondičně masážní stoly ZDARMA
1x 1 hodinu v infrasauně za 20 Kč
Kartičku pro vstup si mohou vyzvednout na Městském úřadě v Kelči.
8

prosinec 2016

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Stolní a nástěnné kalendáře Města Kelč pro rok 2017 jsou
k prodeji v papírnictví Věra Hlavicová na náměstí v Kelči.
• Stolní kalendář s fotografiemi Kelče a plánovanými akcemi - 100 Kč.
• Nástěnný kalendář s historickými i současnými fotografiemi Kelče –
150 Kč.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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2. Vánoční charitativní koncert
pro dětskou onkologii Brno
sobota 10. prosince 2016 v 15:00 hodin
v Kulturním domě v Loukově
Charitativní sbírka probíhá již od listopadu. Každý může přispět
i drobnou částkou do pokladniček, které jsou umístěny na třech
místech – prodejna u Kubů, MěÚ Kelč a v kostele sv. Petra a Pavla.
Během koncertu se sečtou příjmy pokladniček ze všech zapojených
obcí a výtěžek bude věnován jako vloni dětské onkologii v Brně.
Věříme, že i v Kelči je spousta lidí, kterým není lhostejný osud
nemocných dětí a v adventním čase se rozhodnou přispět, aby tak
mohli pomoci zlepšit jejich léčbu.
Děkujeme.

Živý betlém
V sobotu 24. 12. 2016 ve 12:00 hodin se opět sejdeme na náměstí, abychom si vychutnali atmosféru svátečního dne. Jako každým rokem budeme svědky příběhu narození Ježíše,
ocitneme se ve městě Betlémě, kde byla jako první spatřena hvězda – kometa, která právě
prozrazovala narození krále Židů.
Zatímco většina z nás na Štědrý den dopoledne připravuje vše ke sváteční večeři, zdobí
stromek a dokončuje vánoční dekorace, tak skupina nadšených jedinců, ale i celé rodiny se
chystají zahrát již zmíněný příběh. V pravé poledne nám průvod od kostela svaté Kateřiny
oznámí, že zvěst o narození Ježíše se blíží. I když je příběh většině z nás dobře znám, přesto
se všichni na tento den těšíme. Nejenže uvidíme malého Ježíška v jesličkách, zhlédneme
příběh, ale také se společně potkáme a popřejeme si krásné Vánoce a vše nejlepší do dalšího
roku. Ten den jako bychom nějak zapomněli na sváry, problémy, neštěstí a na to špatné, co se
děje kolem nás i daleko za našimi hranicemi. Atmosféra Vánoc nás mnohdy zklidní a přinutí
přemýšlet, co je a co není v životě důležité. Jsme schopni i odpouštět. A to je dobře. Zkusme
si aspoň kousek z té atmosféry vzít s sebou i do dalšího období, třeba jen úsměv a pochopení
pro jiné. Možná se nám pak bude zdát život jednodušší a lepší.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojují do této krásné tradice a nám tím zpříjemňují sváteční den.
(MS)
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Koncerty ve farním kostele
svatých Petra a Pavla v Kelči:
26.12. 2016
27. 12 2016
28.12. 2016
30. 12. 2016

v 15 hod.
v 17 hod.
v 17hod.
v 17hod.

Schola Kelč
Dechovka Hraničáci
Cantus Morkovice a konzervatoristé
Folklorní soubor Hafery Nový Hrozenkov
a hosté: nejlepší zpěváčci Valašska
a cimbálová muzika Kordulka

Plesy v roce 2017
14.1.
21.1.
28.1.
3.2.
17.2
25.2.

ZRUŠEN Myslivecký ples
Skautský ples
Karneval - MŠ Kelč
Rodičovský ples – ZŠ Kelč
Hasičský ples
Farní ples

Myslivecký ples 14. ledna 2017 je zrušen
Omlouváme se všem našim příznivcům. K tomuto rozhodnutí došlo vzhledem
k tomu, že v roce 2017 pořádáme velkou mysliveckou akci, Okresní chovatelskou přehlídku trofejí. O jejím konání vás budeme informovat ve Zpravodaji
města Kelč.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné předvánoční období.
Zdeněk Orel, předseda MS Kelečsko
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Kalendářní rok se chýlí ke konci. Opět začal
advent, čas, který má v sobě kouzlo tajemství
a očekávání. Svými výrobky jsme přispěli k Vánoční výstavě Občanského sdružení
Anděl. V adventním čase zapálíme postupně
všechny svíčky na našich vyrobených věnečcích. Děti si vyzkouší různé tradice patřící
k Vánocům. Rozkrojíme jablíčko, budeme
pouštět lodičky, házet papučí, na adventních
kalendářích budeme odpočítávat zbývající
dny do příchodu Ježíška.
Děti pravidelně sypou do krmítka zrníčka,
pak ptáčky s radostí pozorují. Nazdobí pro
ně před školkou stromeček sušeným ovocem
a mašličkami. Když jsme s touto tradicí začínali, na špičku stromečku dosáhly paní učitelky hravě, teď už tam nikdo z nás nedosáhne.
6. prosince k nám zavítá Mikuláš v doprovodu hodného čerta a kouzelného anděla, aby rozdali mikulášskou nadílku dětem. Ve spolupráci se ZŠ Kelč a spolu
s dalšími 379 obcemi a školami se zapojíme do pokusu o český rekord! Možná
jste slyšeli o Vypouštění balónků Českého Ježíška. Letos se bude konat v pátek 9.
prosince v 15:15 hodin. A proto si vás dovoluji pozvat k účasti na této akci. Bližší
informace se včas dovíte na našich webových stránkách a na nástěnkách.
Již tradicí se stalo, že k předvánočním přípravám ve školce neodmyslitelně patří pečení perníčků, které vždy provoní celou školku. Možnost ochutnat dostanou
i rodiče na vánoční besídce 20. prosince. Celý tento den bude slavnostní! Dopoledne zahrajeme dětem „Muzikantskou pohádku“ o tom, co všechno mohou prožít
hudební nástroje, když se po dlouhé době sejdou a zase si všichni spolu zamuzicírují. U stromečku si společně zazpíváme koledy a rozdáme dárečky, které nám zůstanou ve školce. Odpoledne ve všech třídách rádi přivítáme všechny rodiče a rodinné příslušníky na „vánočních besídkách“. Každé dítě navštěvující naši školku si
domů odnese také malý dáreček a i rodiče budou odcházet předvánočně naladěni.
Za celý kolektiv mateřské školy bych vám všem chtěla popřát do nového roku 2017
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Volba povolání – přijímací zkoušky 2016/20017
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:
• sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do
oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího
řízení,
• konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou
oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
• přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).
• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
• jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole
přijímacího řízení ve 2 termínech,
• školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění
kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí
na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,
• mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání
bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních
dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;
V platnosti zůstává:
• podávání dvou přihlášek,
• vydání seznamu přijatých uchazečů a zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
• po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým
uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek
nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
• vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost
uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
14
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• výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej
uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo
úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru
s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),
• termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních
dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité
umění od 2. ledna do 15. ledna,
• termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání
konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,
• tzv. školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech
v období od 22. dubna do 30. dubna.
Zdroj: http://www.msmt.cz , Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní
rok 2016/2017 (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017), http:// www.zkola.cz.

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku
24. listopadu 2016 jsme pro zájemce z řad rodičů žáků 9. ročníku připravili schůzku zaměřenou na přijímací řízení a zodpovědnost zákonných zástupců žáků za
jeho zdárný průběh, na volbu dalšího studia, možnosti uplatnění v praxi apod.
Toto setkání zorganizovala formou burzy škol výchovná poradkyně Mgr. Květoslava Václavíková.

Miniházená baví
Nešlo o žádné velké výkony, ale o radost ze hry a zábavu, když si naši mladší žáci,
druháci a páťáci, vyzkoušeli na začátku prosince v hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem turnajové zápasy v Podhostýnské školní lize v miniházené. Je možné, že
někoho z dětí tato kolektivní hra tak zaujala, že v ní bude pokračovat.

Matematický klokan
Tato soutěž patří u nás ve škole už mezi tradiční a každoročně si úkoly vyzkouší několik desítek osmáků a deváťáků. Letos se více dařilo mladším soutěžícím
a úplně nejvíce Markétě Pajdlové a Martinu Matyskovi z 8.B. Z deváťáků si nejlépe
vedla Kateříïna Vozáková z 9. třídy.
15
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Bible a my
Této soutěže se naši žáci účastní již několik let a můžeme se chlubit i celostátními
úspěchy.
Letošní školní kolo 24. ročníku proběhlo ve dnech 20. a 21.10.2016, organizace se
ujala Mgr. Marie Matysková a Mgr. Marcela Plesníková a nejlepšími řešiteli byli
tito žáci:
I. kategorie – žáci 4. a 5. tříd
1. Lucie Pajdlová (5. třída)
2. - 3. Lenka Valuchová a Jiří Novák (5. třída)
II. kategorie – žáci 6. a 7. tříd
1. Teresa Anna Kubieńová (7. třída)
2. Vojtěch Pastrnek (7.třída)
3. Pavel Vittek (7. třída)
III. kategorie – žáci 8. a 9. tříd
1. Kateřina Vozáková (9.třída)
2. Marie Hlavicová (9. třída)
3. Anna Hermanová (9.třída)
Tato soutěž je soutěží postupovou (tříkolovou) a do dalšího kola postupují dva
nejlepší řešitelé z každé kategorie. Soutěžící ze 3. míst jsou náhradníci. Další podrobnosti o soutěži najdete na www.bibleamy.cz.
Letošní okresní kolo se bude konat 25. listopadu v Kelči. O jeho průběhu vás budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje.

Připravujeme:
•
•
•
•
•
•
•

Preventivní akce Život v závislosti a Hazard
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Adventní pondělky na 1. stupni
Vánoční jarmark
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Vánoční zvonkování
16
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Vypouštění balónků Ježíškovi
Přijďte poslat Ježíškovi přáníčko na balónku a pokuste se s námi překonat rekord
ve vypouštění balónků v celé České republice z roku 2014. Balónky s přáníčky
u nás obdržíte zdarma těsně před akcí.
Kdy?
9.12.2016 v 15.00 hodin.
Kde?
U Kulturního domu Kelč na prostranství u La Putyky.
Poznámky: K vlastnímu vypuštění balónků dojde v 15.15 hod. (+ nebo – 2 minuty signálem z rádia Impuls) na fotbalovém hřišti Kelč. Upozorňujeme
zájemce, že počet balónků s přáníčky je omezený.
Pořadatel: Základní škola Kelč.
Další informace najdete na webu www.ceskyjezisek.cz.

Blíží se konec roku 2016
S blížícím se koncem kalendářního roku děkuji všem zaměstnancům školy za práci, kterou ve prospěch naší organizace v roce 2016 odvedli. Děkuji také našim žákům za přístup k výuce i reprezentaci školy na veřejnosti.
Děkuji za dobrou spolupráci našim partnerům - především zřizovateli školy Městu
Kelč, jmenovitě ing. Karlu Davidovi, děkuji všem zastupitelům a zaměstnancům
městského úřadu. Děkuji pracovníkům referátu školství Městského úřadu Valašské
Meziříčí, Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, členům Sdružení rodičů Základní školy Kelč, představitelům obecních úřadů okolních obcí
i všem sponzorům školy a obchodním partnerům.
Chtěla bych vám v souvislosti s nastávajícími svátky popřát, abyste je strávili v klidu a pohodě, abyste zažili mnoho radosti v rodinném kruhu se svými nejbližšími.
Přeji Vám, ať se naplní všechna Vaše přání, i ta, která se na první pohled jeví jako
nesplnitelná. Do nového roku bych nám všem chtěla popřát hodně zdraví, pohody
a klidu k práci.

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2016 a trvají do pondělí 2. ledna
2017.
Vyučování v novém kalendářním roce začne v úterý 3. ledna 2017.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
18

prosinec 2016

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Zprávičky ze školní družiny
Na začátku listopadu jsme s dětmi jeli na první divadelní představení do zlínského
divadla. Přivítal nás opavský divadelní soubor s příběhem Broučků od Jana Karafiáta. Všichni jsme se příjemně bavili. Další dny se nesly v duchu podzimu a barevného listí, připomněli jsme si příjezd Martina na bílém koni – příběhem i pracovní
a výtvarnou činností. Kdo navštívil vánoční výstavu poslední víkend v kulturním
domě, mohl tam vidět výtvory dětí navštěvujících družinu i klub. Současně jsme
se připravovali na Vánoční jarmark a tvořivou dílnu, která nás čeká v prvním prosincovém týdnu.
Tímto také zveme všechny rodiče, prarodiče i ostatní na vánoční tvoření a prohlídku tříd školní družiny, která proběhne společně se školním jarmarkem ve středu
7. prosince.
Za vychovatelky ŠD Dana Šatranová

SPORT

Domácí turnaj se elévům moc nepovedl
Všichni jsme se těšili na domácí turnaj, že se blýskneme před našimi rodinami
a známými. To se nám moc nepovedlo. Proti Vsetínu, který dorazil se čtyřmi
útoky, naši hráči a hráčky předvedli poněkud ospalý a tak trochu nesmělý výkon. Soupeř nás předčil v pohybu po hřišti, zodpovědnou obranou a skvělou
kombinací, na kterou jsme nenašli po celý zápas recept a prohráli 7:1. Dlužno
dodat, že se do brány postavil přípravkář Dominik Cwiertka, který si tak odbyl
svou premiéru na turnaji elévů a rovnou v brance. Jeho výkon vypadal slibně,
doufáme, že mu to vydrží a bude se jen zlepšovat.
V druhém zápase nás čekalo „áčko“ Holešova. Hráči podali o něco lepší výkon,
ale chyby útočníků, kteří se zapomínali vracet se svými hráči, Holešov tvrdě
trestal. Prohra 8:3 mluví za vše.
Nato jsme hráli s „béčkem“ Holešova. Po dohodě trenérů jsme do brány pustili
Simonu a Dominika nechali odpočinout. Přeskupené útoky odehrály zápas výborně a po vyrovnaném zápase jsme nakonec prohráli 7:6.
V posledním zápase jsme už celkem s přehledem porazili Slušovice 7:5.
Děkuji hráčům a trenérům za reprezentaci oddílu na turnaji, Romanu Hlochovi
a Damiánu Lukášovi za pomoc s pořadatelstvím a rodičům za pomoc s přípra19
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vou a úklidem hřiště. Doufám, že jste si turnaj užili a za měsíc si to můžeme
zopakovat na turnaji mladších žáků.
FBC Orel Kelč: Florbal Vsetín
FBC Orel Kelč: Holešov red
FBC Orel Kelč: Holešov white
FBC Orel Kelč: Slušovice

1:7
3:8
6:7
7:5

Hegar
Hovorka 3
Hegar 4, Hovorka, Dohnalová
Hegar 4, Hovorka 2, Baďuřík
Hegar René, hlavní trenér mládeže.

Předvánoční poděkování trenérům a aktivním rodičům
Florbalový oddíl Orel Kelč slaví v letošním roce 10 let svého trvání.
Byly to roky obětavé práce všech trenérů, kteří si zaslouží naše poděkování za dny
a hodiny, trpělivě věnované našim dětem, aby z nich vyrostli nejen dobří sportovci, ale hlavně osobnosti v životě hrající fair play, se zdravým životním stylem,
s uměním komunikace a sociálním cítěním. Uvědomme si, že trenér po svém
zaměstnání, ve svém volném čase, s chutí a profesionálně pracuje bez jakékoliv
finanční náhrady pro naše děti, na úkor svých rodin, což v dnešní konzumní společnosti není samozřejmostí.
Jistě, oddíl by nemohl fungovat bez samotných dětí, bez zájmu a podpory rodičů.
Motivujme děti k pohybu, ať se již jedná o florbal, fotbal či jiný sport. Děkujeme
všem, co tak činí. Vždyť děti jsou naše budoucnost!
Závěrem velké poděkování současným trenérům FBC Orel Kelč: panu René Hegarovi, JUDr. Martinu Lebduškovi, Ing. Tomáši Rosovi a Danielu Hradilovi.
Všem přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se na úspěšný následující rok 2017.
za rodiče - manželé Mašlaňovi

Letos oslavíme 10 let florbalu v Kelči!!!
Pojďte slavit s námi!!!
V sobotu 10. 12. 2016 od 9 hod pořádáme v tělocvičně místní ZŠ

„Turnaj Zlínské ligy mladších žáků“
Herní systém 5+1, hrací čas 2x10´dle pravidel ČFbU.
Zveme naše fanoušky, příznivce a rodiče do haly!! Balkon otevřen!!
Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. Těší se na vás vedení FBC Orel Kelč.
Bližší informace na tel. č.: 736642028 nebo na www.fbcorelkelc.cz.
20
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RŮZNÉ

ParaAkademie v Kelči
V sobotu 15. října proběhl v našem kelečském kulturním domě další ročník ParaAkademie, kterou pořádal denní stacionář Anděl ve spolupráci s městem Kelč.
V programu vystupovaly tyto soubory a skupiny: Mateřská školka Kelč, Míša Jemelík ze Všechovic, Pastelky z Kelče, Ruty-Šuty z Kelče, orientální tanečnice Maruška
ze Zlína, denní stacionář Anděl s Krkonošskou pohádkou, Javorník Chvalčov a Maxíci s Aničkou Bagarovou ze Skaličky. Na závěr přijal pozvání Železný Zekon, který
předvedl své silácké kousky.
Závěrečná diskotéka patřila italským melodiím v podání pana Kňury z Hranic.
Toto odpoledne se konalo pod záštitou pana Andreje Babiše, ministra financí ČR,
pana Bohuslava Sobotky, premiéra ČR, paní Taťány Nersesjan, členky rady ZK
a pana Jiřího Čunka, senátora a starosty města Vsetín.
Partnery ParaAkademiese stali MěÚ Kelč, OÚ Zámrsky, pan Vacula, silniční s.r.o.
a pan Lukáš, bazény Valašské Meziříčí.
Chceme poděkovat taky našim milým sponzorům: Farma Němetice, stolařství Vašíčkovi, Autoopravna Kelč – pan Stříteský, Pan Šupler Husqarna, a pan Kuběja Valašské Meziříčí.
Děkujeme všem, kteří přišli, děkujeme všem, kteří vystupovali, děkujeme všem, kteří
nás podporují.
Anna Hlavicová

Modeláři Kelč
Blíží se konec roku a tím i konec modelářské sezony 2016. Zúčastnili jsme se mnoha
soutěží a výstav v rámci České republiky, ale taky jsme vystavovali své modely ve
Vídni. Téměř z každé soutěže jsme si odnesli uznání a poháry za přední místa ve vypsaných kategoriích. Dokázali jsme i to, že i s tak malou skupinou modelářů z Kelče
se musí na všech výstavách počítat. Naší hlavní náplní je organizace výstavy modelů
KIT SHOW KELČ. Jsme velice rádi, že se tato výstava trvale zapsala do podvědomí
stále většího okruhu modelářů. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v příštím
roce a rozšířit doplňkové programy této výstavy o další atraktivní akce, které přilákají malé i velké diváky. Předpokládáme taky účast kolegů modelářů z Vídně.
Těšíme se na vystavovatele i na vás diváky 29. a 30. dubna 2017.
Modeláři Kelč
21
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Podzimní víkendová chata TOM Myšáci Kelč
Nádherně vybarvený podzim nám vnuknul nápad uskutečnit nějakou víkendovou
chatu pro rodiny s dětmi turistického oddílu Myšáci Kelč. V pátek 18. listopadu jsme
vyrazili na chatu Dukla v krásném prostředí Beskyd, do Čeladné. Už v začátku jsme
tušili, že počasí nám moc přát nebude, ale to nás neodradilo a sešlo se nás 20 dospělých a 21 dětí. Páteční večer jsme trávili hraním deskových her a povídáním. Sobota
nás moc hezky nepřivítala, od rána padaly z nebe provazy deště. Tak co teď? Co
budeme dělat? Nakonec déšť trochu ustal, přece nejsme z cukru, a vydali jsme se
na plánovaný výlet po okolí. Cílem byla místní domácí mlékárna. V polovině cesty se příroda nad námi slitovala a přestalo pršet. V mlékárně u pana Gajdáka jsme
se podívali, jak funguje automatické dojení, děti si pohladily kravičky a my dospělí
nakoupili nějaké sýry a pochutiny v malém obchůdku. V létě zde vyrábí výbornou
domácí zmrzlinu. Po návratu na chatu začalo opět pršet, tak jsme byli rádi, že nám
sobotní výlet vyšel. Po večeři jsme opět hráli spoustu her a tatínci navštívili místní
saunu pod lesem. V neděli jsme poděkovali paní majitelce chaty za skvělý pobyt
a domluvili se, že se příští rok ve stejný čas a na stejném místě opět uvidíme. Poté
jsme se ještě vydali na malou procházku do místa nazývaného Srdce Beskyd. Čisté
potůčky, čerstvý vzduch a mechové lesy nám jen dokázaly, jak je v Beskydech krásně.
Hanka Stříteská
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Od 1.12. - 11.12.2016 bude RC Slůně ZAŘENO! /rekonstrukce/
Děkujeme za pochopení.
Program prosinec:
• Úterý 6.12.2016 od 9:00 hod. nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL s nadílkou pro
všechny hodné děti!
Tento program se uskuteční na Befarku a je nutné se přihlásit, email: rcslune@seznam.cz
• Pondělí 12.12.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Vánoční
tvoření pro maminky i děti, povídání o Vánocích.
• Čtvrtek 15.12.2016 od 9:00 hod. Těšíme se na Vánoce: výroba vánočního přání
a ozdob. Naučíme se ukazovačku: „Vánoční stromeček“, zazpíváme si koledy za doprovodu dětských hudebních nástrojů.
• Úterý 20.12.2016 od 9:00 hod. Vánoční besídka u stromečku - společná nadílka,
zpěv vánočních písní a koled, lidové zvyky a tradice.

Od 21.12.2016 do 1.1.2017 RC SLŮNĚ ZAVŘENO!
Přejeme všem krásné a pohodové prožití vanočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce.
Bc.Veronika Mlčáková
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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

Pavel Marejka
rizikové kácení, ořezy stromů
tel.: 775 039 218
24
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MINIPIVOVAR KELČ
NABÍZÍ
TRADIČNÍM POSTUPEM VAŘENÉ NEFILTROVANÉ A NEPASTERIZOVANÉ PIVO
Nabízíme:
• Světlý a polotmavý ležák 11°
• Světlý extra hořký ležák 12°
• Jantarový speciál 14°
• Polotmavý speciál 15°
Pivo prodáváme v PET lahvích 1l a 1,5 l a v KEG sudech
15l, 30l a 50 l
K sudům je možno zapůjčit chlazení.

Otevírací doba: pátek od 16,00 hod do 18,00 hod
Od 19. 12. do 23. 12. otevřeno denně 9 - 11 hod
14 - 18 hod
Kontakt: 608 456 149, 773 669 547, Kelč 112 (budova JEDNOTY NA DOLINĚ)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti
Ludmila Wranová
Milan Rada
Ludmila Pavelková
Jaroslava Matějičná
Milena Sokolová
František Hegar
Jarmila Pavlů
Ludmila Macháčová
Arnošt Ficek
Růžena Pivodová

Marie Chvatíková
Věra Pavelková
Jan Pikula
Milena Viznerová
Eduard Novosad
Jan Masařík
Petr Jiříček
Blažena Damborská
Eliška Střítežská
Karel Machač

Sňatky
Jiří Staněk * Irena Tvrdoňová

Narození
Mikuláš Vadel

Lhota

Úmrtí
Karel Volek
Jaroslav Klvaňa
Jitka Hegarová

85 let
81 let
51 let

Kelč
Němetice
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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Vánoční tvoření
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