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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 2.2.2017
•
•

•

•

•

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Kelč, okres
Vsetín, IČ: 70238472.
Čl. 6 Vymezení majetkových práv a povinností se mění tak, že za odst. 24 se vkládá
odst. 25 tohoto znění:
25. po udělení souhlasu zřizovatelem může příspěvková organizace provádět technické zhodnocení na majetku uvedeném v příloze č. 1. Pokud je technické zhodnocení majetku vázáno na podmínky poskytovatelů dotací, je s ohledem na tyto jejich
podmínky, nutné zachovat výstupy financované z prostředků poskytovatelů dotací
minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
Zastupitelstvo schvaluje přípravu a předložení žádosti o dotaci Základní školy Kelč,
okres Vsetín, příspěvková organizace, IČ: 70238472 do Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen IROP) výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol
(SVL), pro projekt s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích
v ZŠ Kelč“ s předpokládanými náklady projektu v maximální výši 7 000.000,- Kč
s DPH a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2018. Dále pověřuje ředitele školy registrací této žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo schvaluje profinancování a kofinancování projektu s názvem „Zvýšení
kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč“, předkládaného do IROP,
výzva 47 – Infrastruktura základních škol (SVL) s předpokládanou dobou realizace
v letech 2017 – 2018, a to do výše maximálně 7 000.000,- Kč s DPH a spolufinancování v maximální výši do 700.000,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo schvaluje potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace pro účely projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč“, předkládaného do IROP, dle předloženého návrhu.

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 23.2.2017
•
•

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.12.2016 s tímto
výsledkem:
celkové příjmy
49 431.887,09 Kč
celkové výdaje
42 744.195,25 Kč
financování
-6 687.691,84 Kč
3

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

•

•

•

•

•

duben 2017

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kelč pro rok 2017 níže uvedeným organizacím v uvedené výši a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv:
Tělovýchovná jednota Kelč, z.s., Kelč 592, IČ: 64123197
160.000,- Kč
OREL jednota Kelč, Kelč 142, IČ: 75081661
110.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč 107, IČ: 47658363
50.000,- Kč
CHARITA Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, IČ: 47997885 - 105.000,- Kč
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2017 v celkové výši takto:
Daňové příjmy
35 546.600,- Kč
Nedaňové příjmy
2 597.200,- Kč
Kapitálové příjmy
600.000,- Kč
Dotace
1 340.400,- Kč
Příjmy celkem
40 084.200,- Kč
Provozní výdaje
33 858.700,- Kč
Kapitálové výdaje
13 800.000,- Kč
Výdaje celkem
47 658.700,- Kč
Financování
7 574.500,- Kč
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 937 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 10 m2 v k.ú. Komárovice, odměřeného z pozemku p.č. st. 76 podle geometrického plánu č. 113-8024/2012 ze dne 28.11.2012 od pana Aloise Hradila a Boženy
Hradilové, Komárovice č.p. 55 za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 175/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 422 m2 v k.ú. Babice u Kelče vzniklého sloučením pozemku p.č. 175/5 s dílem „b“
z pozemku p.č. 175/1, dílem „c“ z pozemku p.č. 175/4 a dílem „a“ z pozemku p.č. 606/1
podle geometrického plánu č. 82-1/2016 ze dne 4.7.2016, zhotovitel Povodí Moravy,
s.p., Dřevařská 11, Brno, kupujícímu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno za
cenu dle znaleckého posudku a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje vzájemnou směnu pozemků mezi Městem Kelč a Kelečsko,
a.s., Kelč 269 takto:
a) město směňuje své pozemky p.č. 1303, 1430/2, 1752, 1753/33, 1749, 1954/20,
1957/9, 1957/11, 1954/22, 1954/21, st. 437/2, 2187, 2192, 1954/12, 2095/15,
2095/13, st. 472/1, st. 473/2, 1751, 1753/1 a 1961/16 v k.ú. Kelč-Nové Město
a p.č. 82/2, 83/7 a 460 v k.ú. Komárovice o celkové výměře 11.926 m2 ,
b) Kelečsko, a.s. směňuje své pozemky p.č. 483/18, 235/10, 235/11, 235/12,235/13,
235/105, 235/102, 235/103, 235/104, 1071/4 a 1071/3 v k.ú. Kelč-Nové Město, p.č.
391 v k.ú. Komárovice a p.č. 345 a 337/7 v k.ú. Kelč-Staré Město o celkové výměře
16.169 m2.
Směna uvedených pozemků bude ve smlouvě provedena tak, že obě strany smlouvy
si nedoplácí ničeho. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této směnné smlouvy.
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Přehled o produkci odpadů v Kelči v roce 2017
Celkové množství odvezeného odpadu všech komodit a ze všech stanovišť je
950,461 t. Což znamená, že na jednoho obyvatele včetně dětí připadá 361 kg vyprodukovaného odpadu za rok.
Z toho tvoří:
komunální odpad
BIO
velkoobjemový
nebezpečný, stavební, pneumatiky
tříděný (papír, sklo, plast, tetrapak)
zpětný odběr
ostatní (občané do SD VM, apod.)

505 t
89 t
43 t
189 t
90 t
15 t
19 t
(MS)

Svoz odpadu

Městská knihovna

Plasty 12. dubna

28. dubna 2017 - zavřeno

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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VELIKONOČNÍ JARMARK
Čas nám uběhl jako voda a máme tu dlouho očekávané jaro a Velikonoce za dveřmi. A právě k jaru
a Velikonocím nesmí chybět Velikonoční jarmark, který každoročně pořádá spolek Anděl. Letošní
téma výstavy bylo VÍTÁME TĚ JARO, DEKORACE PRAVÉ VALAŠSKÉ ZABIJAČKY, KOUZLO
PLYŠOVÝCH HRAČEK. Proč právě VALAŠSKÁ ZABIJAČKA? Zima byla dlouhá a není nad to
se pořádně posilnit. Kouzlo plyšových hraček jsem záměrně nachystala pro ty nejmenší, aby viděli,
že i hračky umí pracovat a nelenoší jenom na skříňkách v dětských pokojíčcích. Přípravy byly velmi
náročné, nakonec se vše zvládlo a můžu říct, že po zásluze jsme sklidili velký úspěch.
Výstava by určitě nebyla tak skvělá, kdyby nepomohli i ostatní. Proto patří velké díky panu Mašlaňovi z farmy v Němeticích, který nám vždy pomůže odvézt ty těžké věci, paní Volkmerové, paní
Ovčačíkové, paní Leinertové, klientům ze stacionáře, panu Vlčkovi, MP Krásnu, Městu Kelč.
Chtěla bych taky poděkovat Panu Hrabovskému za zapůjčení věcí a zároveň taky paní Pavelkové
z Kladerub. Děkuji panu Ovčačíkovi ze Skaličky, který se svým týmem připravoval zabijačkové
speciality. Velké díky patří i panu Šajtarovi z Němetic, který mě nikdy nenechá ve „štychu“ a se
vším mi pomůže. Děkuji všem těm, kteří mi zapůjčili věci, plyšáky na Velikonoční jarmark. Děkuji
taky svému přítelovi Máriovi za velkou pomoc při zdobení. Vám všem patří jedno velké díky, právě
kvůli vám se mé sny a plány staly skutečností a vzešel z toho nádherný Velikonoční jarmark.
Pozvání na Velikonoční jarmark přijal i starosta Valašského Meziříčí pan Robert Stržínek, jeho
návštěva nás všechny velmi potěšila. A za to mu patří velké díky.
Krásné jarní dny přeje
Hana Šivicová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Lyžařský kurz 2017
Letošní lyžařský kurz se konal opět v lyžařském areálu u chaty Kyčerka ve Velkých
Karlovicích. Po ubytování a zběžné obhlídce lyžařského terénu jsme se museli připravit
na první zkušební jízdy, tzv. rozřazovací. Výsledkem bylo vytvoření dvou skupin lyžařů podle lyžařských dovedností. Pan ředitel se ujal skupiny lyžařů a skorolyžařů, paní
učitelka Bocková vedla ty, kteří s lyžováním zatím měli minimální nebo vůbec žádnou
zkušenost. Paní vychovatelka Šatranová o nás pečovala také jako ošetřovatelka. Kromě
toho, že jsme tedy dvakrát denně vyrazili na sjezdovku, jsme také odpočívali, prošli
si obec Velké Karlovice, navštívili místní obchody a také se večer bavili programem,
který připravovaly jednotlivé skupinky spolužáků. Ani nám nevadilo, že z plánovaných ranních rozcviček se uskutečnila pouze jedna. Moc nám chutnala jídla, která nám
připravovali na chatě. Týden velice rychle utekl a v pátek, po posledním lyžování, se
balilo. Už ne tak radostně jako před odjezdem na kurz. Všem nám bylo líto, že týden
na horách končí, moc se nám tam totiž líbilo a rádi budeme vzpomínat.
Teresa Anna Kubieńová, Marie Mašlaňová
a Kristýna Vozáková, účastnice kurzu
9

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2017

Chemické soutěže 2016/2017
Naše „želízko v ohni“ nebo spíše v chemických soutěžích Kateřina Vozáková pokračuje
v úspěšném zdolávání dalších kol soutěží Hledáme nejlepšího chemika ČR a Chemické
olympiády. V „mladém chemikovi“ se Katka z dalšího kola v Hranicích, tentokrát zaměřeného na praktické řešení úloh v laboratořích, probojovala do celostátního finále, které se bude konat 13. června na Fakultě chemicko - technologické Univerzity Pardubice.
V pondělí 27.února se na meziříčském gymnáziu Katka zúčastnila okresního kola Chemické olympiády. Jako soutěžící jí bylo přiděleno číslo 4. Při vyhlašování výsledků se jako
číslo 4 umístila na 5. místě. Jaké však nastalo překvapení, když při vyhlášení 2. místa opět
uvedli číslo 4! Nakonec se ukázalo, že Kateřina se pouze o 1,5 bodu za vítězkou umístila na
2. místě a že tedy došlo k menšímu nedorozumění. A to za sebou nechala i žáky víceletých
gymnázií ze Vsetína nebo Rožnova. Katka tedy z 2. místa postupuje do krajského kola této
soutěže (28.3.2017). Katce gratulujeme a přejeme úspěch i v dalším postupovém kole.

Divadelní představení
Královehradecké Divadélko pro školy k nám se svými představeními jezdí již několik let. Je
to proto, že jejich představení svým tématem vhodně doplňují školní osnovy, a také proto, že
téma je vždy zajímavě, poutavě a vtipně podané. Letos viděly děti 1. stupně Africkou pohádku aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba, což bylo kombinované loutkoherecké
představení o životě afrických zvířat, ztvárněných netradičními loutkami, kterým život dodává hlavně komunikace s herci a dětmi z publika. Ústřední postavou byl s nadsázkou pojatý
známý český cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který v představení vypráví o svých
zážitcích z cest po džunglích i pouštích afrického kontinentu a kterého ve třech příbězích doprovází věrný opičí kamarád Pepa. Hlavním smyslem celého představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým tvorům a také to, aby se děti na pozadí trochu ztřeštěných příběhů dozvěděly něco o Africe a seznámily se s osobou legendárního cestovatele.
Pro žáky 2. stupně jsme zvolili představení Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného
divadla. Jednalo se o soubor ukázek nejslavnějších her Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více
jak hodinovém pořadu herci přiblížili divákům nejzásadnější okamžiky života a kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad doplnily chronologicky řazené úryvky dialogů
a písní dokumentující rozsah a význam Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého
divadla 20. století.

Házená
Žáci 3. a 4. ročníku mají letos opět (loni nás poprvé s touto nabídkou oslovil lektor Marek Liška z Bystřice pod Hostýnem) možnost seznámit se s pravidly míčové hry házená,
a to v několika hodinách vedených právě panem Liškou. Děti si dokonce budou moci po
absolvování základního kurzu vyzkoušet své schopnosti na turnaji, který se bude konat
v Bystřici pod Hostýnem.
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Beseda s pamětnicí
RnDr. Michaela Vidláková je i ve svých 81 letech velmi čiperná a vitální paní s optimistickým
přístupem k životu. A stejným způsobem, velmi poutavě, nám vyprávěla o svém životě a hlavně o jedné nepříliš šťastné etapě, o pobytu v koncentračním táboře Terezín, kam byla i s rodiči
jako židovka v roce 1942 z Prahy převezena. Měla to štěstí, že nebyla zařazena do některého
z transportu, který mířil většinou na východ do Polska, kde se v době 2. světové války nacházely tzv. vyhlazovací tábory nejen pro židy. Z množství 1 tisíce židů, kteří byli do Terezína na
konci roku 1942 z Prahy převezeni, se konce války dožilo 72 osob a rodina dr. Vidlákové byla
mezi nimi. Vzpomínání dr. Vidlákové na holocaust bylo pro žáky i učitele velice zajímavé
a poučné, a to určitě, i když jsme s paní Vidlákovou strávili 2x tři hodiny (8. a 9. třída), nebylo
řečeno vše a hodně nám toho ještě zůstalo utajeno. Jsme rádi, že jsme mohli našim žákům
tímto autentickým způsobem přiblížit období našich moderních dějin a holocaustu, které sice
jsou pro mladou generaci už dost vzdálené, ale přesto stále aktuální a přesahující i do dneška.
V této souvislosti jsme si připomněli 75. výročí úmrtí Vojtěcha Jasného, který byl na podzim
roku 1941 jako starosta kelečského Sokola a zastupující ředitel školy zatčen a převezen od
koncentračního tábora Osvětim, kde 12.3.1942 zemřel.
A co o besedě napsali žáci? Uvádím několik ohlasů.
Včerejší přednáška se mi moc líbila a jsem ráda, že jsem měla možnost si to poslechnout od člověka, který to zažil. I přesto, že celá přednáška trvala 3 hodiny, tak jsem po celou dobu poslouchala
a ani chvíli mě to nenudilo.
Tato přednáška se mi hrozně moc líbila. Klidně bych si to poslechla znova. Obdivuji paní Vidlákovou za to, jak dokáže o tak hrozných věcech mluvit, a není naštvaná. Velmi se mi líbilo
i povídání pana lektora. Měli to všechno hezky promyšlené. Klidně bych si to poslechla ještě
jednou.
Přednáška se mi velmi líbila. Povídání o tomto tématu je neuvěřitelně zajímavé.
Úžasné! Paní i pán byli moc příjemní a milí. Bylo to poučné i zábavné. Moc se mi to líbilo, i když
jsem u toho byla trochu smutná.
Byl to pro mě výborný zážitek a dozvěděl jsem se hodně nového.
Ta paní byla hrozně milá. Celá ta beseda byla úžasná a zajímavá. Hodně mě zaujala. Přála bych
si víc takových povídání.
Jsem strašně ráda, že jsme mohli paní Vidlákovou poznat. Určitě bylo dobré, že jsme se o tomto
tématu hodně dozvěděli od někoho, kdo to zažil.
PhDr. Pavla Čučková
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Zprávy ze školní družiny
První polovina měsíce března se nesla v duchu chystání výrobků na velikonoční výstavu v Kelči.
Probouzející se jarní příroda nám byla inspirací a průvodcem při družinovém tvoření, vyprávění
i hrách. Ve středu 15. března jsme odjeli na plánované divadelní představení do Zlína, kde jsme
zhlédli pohádku Šípková Růženka v podání pražského divadla Julie Jurištové. Na konec měsíce
jsme naplánovali procházku do zahradnické pracovny odborného učiliště, kde proběhla již tradiční
soutěž Zámecké vázání. Děti si mohly prohlédnout výtvory žáků odborných učilišť, kteří se soutěže
zúčastnili.
V dubnu nás čeká poslední divadelní představení ve Zlíně. V pondělí odpoledne před Velikonocemi
k nám zavítá paní učitelka Pavla Honešová z OU Kelč se svými žáky a naučí nás plést tradiční tatary.
Na konci dubna se to bude v našem nejbližším okolí hemžit čarodějnicemi a ani školní družině se
tento čarodějný rej nevyhne. Letos se zapojíme i do organizace snad již tradiční čarodějnické stezky
pořádané MŠ Kelč a jejím sdružením rodičů. Na všechny malé i velké čaroděje a čarodějky se budeme všichni těšit.
Za vychovatelky ŠD Dana Šatranová

Chceme víc a lepších čtenářů
Když jsme se zamýšleli nad školními úspěchy a neúspěchy našich žáků, skoro všichni jsme se shodli
na tom, že alfou a omegou úspěchu ve škole je porozumění textu. Stále častěji nás trápí, že žáci naší
školy přestávají rozumět tomu, co čtou, případně tomu, co slyší. Rozhodli jsme se proto, že se ve své
práci zaměříme na rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj čtenářské strategie.
Co tedy vlastně chceme? Chceme, aby žáci porozuměli textu jako celku, tj. aby dokázali vystihnout
hlavní myšlenku textu a vysvětlili jeho účel. Chceme také, aby uměli v textu vyhledat požadovanou
informaci, aby uměli zobecnit své prvotní dojmy a zpracovat logickým způsobem získané informace,
aby uměli porovnávat informace nacházející se v textu s informacemi z jiných zdrojů a uměli obhájit
vlastní názor a nakonec i hodnotit kvalitu napsaného textu, posoudit stavbu textu, žánr či jazyk autora.
Jak toho ale docílit? Chtěli bychom, aby se děti znovu vrátily k četbě knížek, aby si o nich povídaly
mezi sebou, se svými rodiči či sourozenci. V útlém věku je nejlepší formou rozvoje těchto dovedností
pravidelná půlhodinka s knížkou společně s rodiči. Táta nebo máma čtou a pak si povídají, co se jim
líbilo, co nového se dozvěděli apod. Co ještě mohou rodiče pro děti v tomto smyslu udělat? Nic míň
a nic víc, než to, že si sami budou také číst. Děti přirozeně kopírují to, co u svých rodičů vidí. Nepomáhají žádné příkazy ani rady, nejlepší je názorný příklad. Totéž platí i o nás, kteří vyučujeme literaturu.
Povídat si s dětmi o tom, co jsem četl, o tom, jaké knížky vycházejí a naopak, jakou ony mají rádi
literaturu. Podpořili jsme tyto snahy i tím, že jsme otevřeli školní knihovnu a nabízíme dětem knížky
každou středu od 7:10 do 7:50 a od 9:40 do 9:55 hod. Nakoupili jsme spoustu nových knih. Když žáci
přijdou, rádi jim poradíme s výběrem, případně doporučíme jiné místo, kde si mohou knížku půjčit.
V hodinách literatury je základ text – báseň, úryvek z románu či povídky, se kterým žáci dále pracují.
Zajímá nás, co je v textu např. překvapilo, co je znepokojilo, co potěšilo či co je zaujalo.
Věříme, že je to způsob, jak přispět tomu, aby se čtenářská gramotnost našich žáků zlepšila.
Mgr. Pavel Čučka
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Pythagoriáda 2016/2017
Pythagoriáda proběhla ve čtvrtek 2. února za účasti 46 žáků z 5. - 8. ročníku. Žáci si
mohli vyzkoušet, jaké mají logické myšlení při řešení náročnějších matematických příkladů. Časová dotace na vyřešení byla 60 minut.
Letošní výsledky soutěže byly následující:
5. třída: 1. Vojtěch Vozák, 2. Lenka Valuchová, 3. Jiří Novák
6. třída: 1. Markéta Ševčíková, 2. Daniel Kubla, 3. Patrik Mašlaň, Antonín Jiříček,Tereza
Richterová
7. třída: 1. Pavel Vittek, 2. Kristýna Vozáková, 3. Marie Mašlaňová
8. třída: 1. Matěj Chramosta, 2. Tereza Jiříčková, Martin Matyska, Tereza Pajdlová.

Základní škola KELČ, okres Vsetín

Zápis
ž á k ů d o 1. t ř í d y
Ředitelství Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,
že zápis do 1. třídy proběhne

ve čtvrtek 6.4. 2017
od 13.00 do 16.30 hod.
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2011 (včetně dětí s odkladem školní docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží svůj
OP, rodný list dítěte, průkaz pojišťovny, vyplněný dotazník pro rodiče žáků 1. třídy
a ostatní formuláře (dotazník i formuláře jsou k dispozici v MŠ, ZŠ a na internetových stránkách školy, budou k dispozici i na místě konání zápisu).
Mgr. Roman Blaha
ředitel školy
13
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Začátek dubna se ponese ve velikonočním duchu. Děti se budou seznamovat s tradicemi a symboly
českých Velikonoc. Naučíme se velikonoční koledy, písničky, hry, budeme malovat vajíčka, tvořit
velikonoční ozdoby, společně upečeme a nazdobíme velikonočního beránka. Jaro už je tady, budeme pozorovat, jak se příroda probouzí. Travičku jsme již zasadili, nyní pozorujeme klíčící semínka
a pečujeme o ně.
12. dubna přijede za dětmi oblíbené „Divadlo Smíšek“ s pohádkou „Jízda trabantíka Ferdy“. Opět
„odemkneme zahradu“ zlatým klíčem a oslavíme Den Země. Děti si budou povídat o životě na
Zemi, prohlížet encyklopedie o vesmíru a Zemi, skládat puzzle, vyjadřovat svá přání směřující k
čistotě a pohodě na celém světě. Budeme rozvíjet dětskou tvořivost při vyrábění výrobků z PET
lahví.
Navštívíme Hasičský dům v Kelči, kde se děti seznámí s požární technikou. Proběhne i velmi oblíbená beseda s policisty.
Na 28. dubna chystáme od 16:00 hodin veřejně přístupnou akci pro rodiny s dětmi „SLET ČARODĚJEK A ČARODĚJŮ“. Masky jsou vítány, těšíme se na všechny!
2. 5. 2017 proběhne „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Praktické třídy OU Kelč se vydaly na lyžařské svahy
Na lyžařský kurz určený pro první ročníky jsme po pár týdnech navázali projektovým
dnem. Ten jsme se žáky praktických tříd taktéž strávili na blízkém kopci ve Ski areálu
Troják, který nám vyšel svou ochotou vstříc a umožnil zapůjčení sportovního vybavení
biski pro osoby s handicapem. Tím pádem se někteří z našich žáků za doprovodu mé
maličkosti mohli poprvé v životě vydat na sjezdové tratě a zažít pocit, kdy jim vítr vane
ve vlasech a svět kolem nich mizí pod lyžemi. Nádherné počasí doprovázelo celý výlet,
a proto jsme se zpět vraceli plni energie do další práce a s klidnou hlavou i tělem pročištěným čerstvým horským vzduchem a sluncem.
Autor: Slanina Rostislav
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Žáci OU Kelč brázdili lyžařské svahy
Ve dnech 28.2. až 2.3. jsme se žáky prvních ročníků OU Kelč vyrazili na lyžařský
výcvik. Tento termín byl však vynucen posunem o týden z důvodu nepříznivého počasí. Když už to vypadalo, že naše účesy neponičí déšť ani vítr, nechali jsme se naším
spolehlivým řidičem, panem školníkem, vyvézti do blízkých Hostýnských vrchů. Areál
nám nabídl sjezdovky různých obtížností. Začali jsme tedy pozvolna od nejmenších
svahů a poslední den výcviku jsme již všichni brázdili svahy patřící velkému lanovému
vleku. Všem se nám dny trávené v horách natolik líbily, že nás až mrzel fakt, že zrovna ve chvíli, kdy jsme si byli všichni na lyžích jistí a jezdili jsme jako o život, kurz se
nachýlil ke svému třetímu a tedy i poslednímu dnu. Kurz jsme ukončili dovednostní
disciplínou nazvanou „OU Kelč má talent na lyžích“, kde žáci ukázali svou techniku
jízdy i nápaditost ve sjezdových sestavách. Myslím si, že kurz se vydařil na výbornou,
což dokládají i slova účastníků. Chtěl bych tímto tedy i poděkovat všem zúčastněným
žákům, kteří se svým chováním podíleli na vzorném prezentování naší školy na veřejnosti a hlavně pedagogům, kteří s pevnými nervy a s vypětím většiny sil bojovali
o bezpečnost a výuku žáků na sjezdových tratích.
Autor: Slanina Rostislav
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Projekt „ Poznej a chraň!“
Od loňského roku běží v našem učilišti projekt „Poznej a chraň!“, který je financován
Zlínským krajem. Pod tímto názvem se skrývají činnosti spojené s dílčí obnovou parku, který se rozléhá u OU Kelč. Vzhledem k částečnému znehodnocení této krajinářské
oblasti společně s pedagogy odborného výcviku a žáky pracujeme na prvních drobných
krocích částečné revitalizace. V zimních měsících jsme prováděli udržovací a zmlazovací řezy stromů a keřů. Káceli jsme stromy, které byly staré, nemocné, nebo šlo o nálet.
Hlavní cíl projektu je vytvoření naučné stezky ze stávajících, i některých nově vysazených stromů. U těchto stromů budou instalovány informační tabule se základními údaji
a zajímavostmi o stromu. Ty vytváří vyučující společně s žáky v předmětu sadovnictví.
Stezka bude sloužit nejen žákům OU Kelč při výuce, ale budou se zde moci vzdělávat
i děti z MŠ a ZŠ Kelč. Také pro ně bude k dispozici odpočinková zóna pod korunou převislého buku. Budou zde instalovány lavičky z kmenů smrků, které upravuje pan vychovatel s žáky. Stezka bude otevřena i pro veřejnost v době „Dnů otevřených dveří“ nebo
při ostatních aktivitách školy. Nyní v rámci kroužků a předmětu výchovy k přírodě žáci
za pomoci pedagogů a vychovatelů budou vytvářet hmyzí domeček a hmatový chodník.
Na zhotovení prací bylo zakoupeno pracovní nářadí, které využívají žáci v odborném
výcviku při práci v parku. Při nákupu stromů a pomocného materiálu spolupracujeme
s firmou Zahradnictví a květinářství Jan Čech a děkujeme za sponzorský dar firmě - Pila
Vičior - Skalička za desky na výrobu informačních tabulí.
Autor: Pavla Honešová
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Pozvánka na Flóru Olomouc
OU Kelč v rámci Flóry Olomouc spolupracuje s Českým zahrádkářským svazem.
Jako každý rok vyhlásil ČZS pro odborná učiliště soutěž o nejlepší zpracování expozice.
Letošní ročník má název - Kamufláží k přežití. Expozice bude umístěna v pavilonu C,
který se nachází v 1. patře pavilonu A. Hodnotit se bude výtvarné, estetické a technické
zpracování.
Přijeďte se potěšit záplavou květin a nabrat jarní energii na 38. ročník Flóry, který se koná

20. až 23. dubna 2017.
Téma v hlavním pavilonu A – Tajemná tvář světa.

SPORT

Tělovýchovná jednota Kelč, z.s. informuje o rozpisu mistrovských utkání týmu MUŽI A

Rozpisy mistrovských utkání (všech oddílů – Muži A, Dorost, St.žáci, Ml.žáci, Ml.přípravka) budou k dispozici v LaPutyka od 25.3.2017 – případné změny termínů nebo
časů utkání, prosím, sledujte na www.fotbal-kelc.cz!
FANDÍME FOTBALU, FANDÍME KELČI!
Tomáš Srkala
předseda, Tělovýchovná jednota Kelč, z.s.
18
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RŮZNÉ

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program DUBEN:
• •
Úterý 4.4.2017 od 9:00 hod. „Přišlo jaro se sluníčkem!“ - společně přivoláme
sluníčko, vyrobíme jarní koláž, budeme zpívat a tancovat s padákem.
• Pondělí 10.4.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Povídání o Velikonocích a Velikonoční tvoření - barvení vajíček, papíroví zajíčci ...
• Čtvrtek 13.4.2017 RC Slůně ZAVŘENO
• Úterý 18.4.2017 v 9:00 hod. Zdraví na dětském talíři - společná beseda o stravování
dětí, pitný režim, zdravé svačinky . . .
• Pondělí 24.4.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Beseda na téma
„ Léčivé bylinky“ - jejich sběr, sušení a užívání.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Informace, novinky: rcslune.mypage.cz
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc. Veronika Mlčáková
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči, milí farníci,
blíží se Svatý týden a nemyslím teď středoškolský termín pro poslední dny před maturitní zkouškou, jakkoli na maturanty pamatujeme v modlitbách pravidelně. Svatý týden je pro všechny katolíky „svatý“ každoročně a v každém věku na připomínku posledních dnů Pána Ježíše Krista na
tomto našem světě.
Svatý týden začíná Květnou nedělí, ta letos připadá na 9. dubna a říká se jí také pašijová. Nedělní
mše svatá začíná výjimečně před kostelem nebo při dešti v zadní části kostela, kde se přečte úryvek
evangelia o slavnostním vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Na čtení naváže posvěcení jívových ratolestí,
věřící pak s ratolestmi „kočiček“ dojdou na své místo v kostele, a tak napodobí ty, kdo vítali Ježíše
v hlavním městě Židů.
Nejdůležitější tři dny Svatého týdne pak nastávají na jeho konci a protože jsou tři, označují se latinským slovem „Triduum“. Nejprve na Zelený čtvrtek připomínáme Ježíšovu večeři na rozloučenou
s apoštoly a při ní proběhlé umývání nohou a ustanovení svátosti oltářní a svátosti kněžství. Ve
čtvrtek večer se modlíme symbolicky na místě vyzdobeném květinami, které v boční kapli farního
kostela připomíná Getsemanskou zahradu. Tam byl Ježíš zatčen chrámovou stráží, protože se přihlásil jako Ježíš Nazaretský, zvaný Kristus, a jeho učedníci mohli utéct.
Druhý den Tridua je Velký pátek. Křesťané si v ten den připomínají soud s Ježíšem, který zakončí
římský místodržitel Pilát Pontský symbolickým umytím rukou. Gestem se tedy od rozsudku distancuje, ale Ježíše po vůli velekněží k trestu smrti ukřižováním vydá. Tento den katolíci zachovávají půst od masa a újmu v jídle, modlí se křížovou cestu a po večerních obřadech ještě chodí bdít
v noci k „Božímu hrobu“.
Podobně jako Velký pátek, je i Bílá sobota dnem ticha a příprav. Opět je možné celodenně navštěvovat otevřený farní kostel a v boční kapli vytvořené místo, kde je sochou znázorněné mrtvé
Ježíšovo tělo obklopené květinami. Ticho Bílé soboty trvá jen do setmění, pak je přeruší jásot té
noci, která jediná zná čas a hodinu, kdy Pán Ježíš z mrtvých vstal a zanechal hrob prázdný, strážce
zmatené a své učedníky překvapené.
Od této Noci začínají Velikonoce, svátky vzkříšení, které slavíme celých padesát dní až do Slavnosti
Seslání Ducha Svatého. Požehnané dny Svatého týdne a krásné Velikonoce všem kelečským přeje
o.Jan Bleša, farář

MISIJNÍ KOLÁČ 2017 – poděkování p. Petru Vavříkovi
Začalo to před sedmnácti lety a stalo se to tradicí, kdy téměř 20 kelečských žen (dcery, maminky,
babičky) podpořily Papežské misijní dílo sbírkou „Misijní koláč“. Každým rokem pár týdnů před
Velikonocemi se v určenou sobotu sejdou a pustí se společně do pečení.
Díky ochotě a sponzorství pana PETRA VAVŘÍKA a jeho mlýnu každoročně zpracujeme 20 kg kelečské mouky do podoby tvarohových
koláčků
a ořechových rohlíčků. Letos bylo za dobrovolný příspěvek vybráno na
zmíněné dílo rekordních 17 341Kč.
20
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GO MODELLING WIEN 2017
Již podruhé jsme se zúčastnili modelářské výstavy a soutěže v prostorách historického objektu Arzenál ve Vídni. Je to setkání modelářů ze střední Evropy.K vidění mimo historickou část vojenského muzea byly i modely všech kategorií špičkové úrovně.My jsme vystavovali své modely ve
složení Matiska L.,Pajdla M.,Stržínek J.,Stržínek D.,Volf T.,Andrýsek D. a Baroš P. V soutěži žáků
získal ocenění David Stržínek za model Mustang ve švýcarských barvách. Naše klubová výstava,
i přesto,že jsme byli nováčci, vzbudila velký zájem odborné poroty.Zcela vynikla maxi diorama vytvořená Tomášem Volfem,Laďou Matiskou a Petrem Barošem. Byla veliká škoda,že nebyla přihlášená jako soutěžní, čímž nám uteklo umístění mezi prvními. Pozornost vzbudila celá škála našich
vystavovaných modelů, včetně tří lodí Mirka Pajdly,vlaku Petra Baroše, bojové techniky Davida
Andrýska a letadel J.a.D.Stržínkových a Ladě Matisky. Byli jsme
tak úspěšní,že prestižní rakouský
modelářský server nás umístil na
přední stránku svého internetového časopisu. Dá se říct, že modeláři z Kelče se vydali na cestu
do Evropy.Byly navázány vzájemné modelářské vztahy s modeláři
IPM Vídeň a ti zároveň přislíbili
účast na naší KIT SHOW KELČ
2017.
Pajdla Miroslav,
modeláři Kelč
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LIGA PROTI RAKOVINĚ
- KVĚTINOVÝ DEN 2017
Vážení občané, rok uběhl jako voda a je tu opět známá veřejná
celostátní sbírka Ligy proti rakovině - Květinový den. Tradičně
tato sbírka proběhne v našem městě druhý květnový týden, a to
ve středu 10. 5. 2017.
Tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádorové onemocnění hlavy a krku (nádory ORL). Barva stužky u kytiček bude letos modrá. Minimální prodejní cena zůstává 20 Kč.
Sbírku v Kelči zajišťuje Skautské středisko Kelč, oddíl skautek,
které budou chodit
ve dvou skupinách.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v roce 2016 prodáno 250 kvítků v celkové hodnotě
7208 Kč (průměr na 1 kvítek 28,83 Kč).
Další možnost přispět je dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 8777.
Více informací na https://www.denprotirakovine.cz.
Těšíme se na Vás, vaši ochotu pomoci a štědrost
Hanka Stromšíková a skautky

Víkend v Kaménce s TOM (turistický oddíl mládeže)
V pátek 3.3.2017 jsme odjeli do Kaménky u Oder na chatu TOM. Když jsme se všichni
ubytovali, začal v jídelně zahajovací večírek plný her, zábavy a jídla. Naplánovali jsme trasu
sobotního celodenního výletu a hodně pozdě večer jsme šli spát.
V sobotu se moc vstávat nechtělo, ale hlad nás vyhnal na snídani - byly koláče a buchty
z domova. Teple oblečení jsme šli přes Oderské vrchy do Spálova k Panně Marii ve skále.
Cesta byla moc příjemná a rychle nám utekla. Vedla přes obrovské pole, les i louku. V dálce
bylo vidět zasněžené Jeseníky, zelené Beskydy i Kelečský Javorník s rozhlednou. Největší
zábava byla při válení sudů z kopce a v Klokočůvku lezení po skalách. U skály s Pannou
Marii jsme se vyfotili a napili se ledové pramenité vody, pak už se všichni těšili na oběd.
Výborné jídlo nám připravili ve Švamlově mlýně. Po obědě si většina výpravy lehla na vyhřátou mez, kde si někteří i usnuli. Nejmladší účastník výpravy usnul tak tvrdě, že tatínci
museli vymyslet nosítka. S nosítky pak nasadili takové rychlé tempo, že jsme byli na chatě
skoro hned. Po výborném guláši k večeři si s námi rodiče zahráli různé deskové hry a po
náročném dni se šlo brzy spát.
V neděli po snídani nás šla většina na místní velké dětské hřiště a na procházku po Kaménce a okolí. Krásně svítilo slunce, tak děti zůstaly venku u chaty a rodiče vařili oběd, uklízeli
a balili věci na cestu domů. Po obědě se ještě hrály hry a odpoledne se jelo do Kelče.
Byl to moc krásný víkend a všichni se už těšíme na další společnou výpravu.
Kristýna Pajdlová 3.B.
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CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 - osobně Kelč č.p. 100

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 v Kelči
Vladimír Havran
Marie Kovářová
Jaroslav Machač
Petr Pavlištík
Zdeňka Nováková
Petr Tomášek
Antonín Machač
Jan Škařupa

František Jiříček
František Ševčík
Jan Rušar
Libuše Staňková
Anna Plesníková
Marie Horáková
Ludmila Strnadlová

Jubilanti v Němeticích
Jiří Rolinc

Jubilanti v Babicích
Jarmila Ovčáčíková

Narození
František Kundrátek

Pavla Chvatíková

Filip Vadel

Julie Klimčáková

Izabela Lia Vránová

Úmrtí
František Mašlaň

71 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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Vítání občánků dne 18. 3. 2017
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