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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 54. zasedání Rady města Kelč dne 6.3.2017
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rada schvaluje Nájemní smlouvu SML/0110/17 na nájem nemovité věci – části
pozemku p.č. 675/1 v k.ú. Němetice za účelem realizace stavby „Stavba chodníku
podél silnice III/4395 v obci Němetice – část 2.“ s Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu č. IV-12-8013281 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Lhota u Kelče,
p.č. 636/10 a 634/1, NNK/VB01“ na pozemcích p.č. 623/5, 856, 865/2 a 865/3 v k.ú.
Lhota u Kelče se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby
podzemního komunikačního vedení „11010-066561, CG6M_M_VSKLC_2_OK“
k pozemkům p.č. 33 a st. 457 v k.ú. Kelč-Nové Město se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou k 31.12.2016 dle předložené hodnotící zprávy a převedení hospodářského
výsledku za rok 2016 ve výši 1.774,09 Kč do rezervního fondu školy.
Rada schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kelč od
školního roku 2017 – 2018 na dobu neurčitou z počtu 24 na počet 28 dětí v každé
třídě.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava sociálního
zařízení Hasičský dům Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Radek Pajdla, 756 43 Kelč 549, IČ: 68335041.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči:
Myslivecký spolek Kelečsko, Kelč 241 – výstava trofejí 13. - 14.5.2017
Klub modelářů Kelč, Kelč 5 – výstava s doprovodným programem KIT SCHOW
KELČ 29. - 30.4.2017
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/90
v lokalitě „Bystřická“ s Janou Marečkovou, Luční 1155, Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí žádosti manželů K., Lhota a manželů V., Lhota o odprodej
části pozemku p.č. 865/1 v k.ú. Lhota u Kelče a k dalšímu jednání požaduje stanovisko osadního výboru ve Lhotě.
Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 275 a 729 a částí pozemků p.č. 270/1,
270/2 a 276/3 v k.ú. Němetice p. P.P., Němetice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
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Rada bere na vědomí výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za
rok 2016 a návrh čerpání sociálního fondu na rok 2017 dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 49/1 – 1 ks
borovice černá a 1 ks jeřáb
Rada vyhlašuje záměr pronájmu popř. výpůjčky nebytových prostor: místnost
o podlahové ploše 15,0 m2 ve II. podlaží domu č.p. 39 v Kelči (přístavba radnice).
Rada schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 143.211,10 Kč do rozpočtu MŠ Kelč na úhradu nákladů akcí „Měření a regulace kotelny a okruh ventilace kuchyně “ a „Montáž a dopojení VZT kuchyně“ v MŠ Kelč.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Stavba chodníku
podél silnice III/4395 v obci Němetice – část 2“ a uzavření smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Radek Pajdla, 756 43 Kelč 549, IČ: 68335041.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Parketová podlaha
Hasičský dům Kelč“ a uzavření smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na
1. pořadí, Martin Hlavica, Kunovice 12, IČ: 69593761.

U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze
dne 30.3.2017
•
•

•

•

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu kulturních památek
v roce 2017 dle schváleného Programu regenerace Městské památkové zóny Kelč
takto:
1/ na akci „Obnova výplní otvorů na fasádách domu č.p. 5 v Kelči“ vlastník Město Kelč, Kelč č.p. 5, IČ: 00303925
státní finanční podpora
- 150.000,- Kč
podíl města Kelč
- 349.815,- Kč
2/ na akci „Obnova výplní otvorů domu č.p. 25 v Kelči“ vlastníci Zdeněk a Dana
Šatranovi, Kelč č.p. 378
státní finanční podpora
- 50.000,- Kč
podíl města Kelč
- 15.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo s odkazem na své usnesení č. 104/12 ze dne 25.8.2016 souhlasí
s variantou jednoho správce systému kofinancování sociálních služeb prostřednictvím DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko s příspěvkem z rozpočtu města ve výši 60 Kč na 1 obyvatele a rok.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2017 – rozpočtové
opatření č. 1/2017.
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Sběrný dvůr Kelč

Městská knihovna

Dne 13.5. 2017 bude SD uzavřen

5. května 2017 - zavřeno

Svoz odpadu
Plasty 10. května
Papír 12. května

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

5

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2017

XVIII. Helfštýnský okruh – 12. – 14. května 2017
Průjezd městem Kelč
sobota 13. května 2017
náměstí Kelč
Čas: 11,45 – 13,30 hodin
Program začíná v pátek 12. 5. v Lipníku n/B v 17:00
hodin spanilou jízdou cyklistů a historických vozidel.
V sobotu 13. 5. v 9:00 hodin je start soutěže na náměstí v Lipníku, závod se jede na naprostou pohodu, nikam se nespěchá. Kolem 15.00 je plánovaný
příjezd prvních vozidel na hrad Helfštýn, kde bude probíhat výstava vozidel, soutěž elegance
a hudební produkce.
více info a startovní listina: klubové stránky: www.oldtimer-helfstyn.cz

Jiří Zemánek

Chovatelská přehlídka trofejí ze zvěře ulovené za rok 2016
Myslivci z Kelče Vás srdečně Vás zvou
na chovatelskou přehlídku, kde budou ke zhlédnutí veškeré trofeje srnčí, jelení, dančí, mufloní,
černé zvěře a trofeje zvěře myslivosti škodící ulovené v okrese Vsetín v mysliveckém roce 2016.
CHPT se uskuteční v Kulturním domě v Kelči ve dnech 13. - 14. května 2017 v době od 8.00 do
17.00 hodin a v pondělí 15. května 2017 v době od 8.00 do 12.00 hodin. Součástí CHPT je bohatý
doprovodný program.
Program CHPT:
Sobota 13. 5. od 8:00 do 17:00
Od 8:00- 17:00 dechovka Kelč
Ve 14:00 hodin proběhne oficiální zahájení CHPT zástupci OMS Vsetín, zástupci MS Kelečsko, zástupci MěÚ Kelč,
hejtmanem Zlínského kraje a dalšími.
Neděle 14. 5. od 8:00 do 17:00
Od 8:00 do 14:00 dechovka Kelč
Od 10:00 do 11:00 přehlídka mysliveckého odívání
Od 11:00 do 12:00 vystoupení mažoretek Přerov
Od 14:00 do 16:00 Vystoupení Mistříňanky
Po celou dobu konání CHPT bude k dispozici bohaté občerstvení, myslivecké speciality, tombola. Vstupné je dobrovolné.
Za MS Kelečsko předseda Zdeněk Orel
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XXI. Kelečské slavnosti 24. - 25. 6. 2017
Sobota 24. června 2017 od 14 hodin
• DUO KAMÉLIE
• MICHAL NESVADBA
• VOXEL
• ADAM MIŠÍK
• LIMETAL
• OHŇOSTROJ
• TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU TAKZATRUP KELČ
Neděle 25. června 2016 od 14 hodin
• DĚTI Z MŠ KELČ, RUTY ŠUTY KELČ, PASTELKY
• RANGERS
• THE BACKWARDS – Beatles revival

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Dne 2. května proběhne „ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ“ v době od 10:00 do 16:00 hodin v budově Mateřské školy Kelč. Rádi přivítáme nejenom děti s rodiči, ale i všechny ostatní návštěvníky, kteří
přijdou na „Den otevřených dveří“.
3. května vystoupí děti se svými tanečky v Domově pro seniory v Choryni.
V týdnu od 9. do 12. května proběhne již tradiční „Barevný týden“ se spoustou her, v barevném
oblečení i s dobrým jídlem, které nám paní kuchařky dle daných barev připraví. Úterý bude ve
znamení barev duhy, a proto bude i „Duhová pohádka“, kterou dětem zahraje Interaktivní divadlo s logopedickými hrátky. Na 11. května připravujeme „Odpoledne pro mou maminku“. Děti
potěší maminky nejen básničkou, písničkou, ale i drobným pohoštěním a dárečkem. O týden
později nás čeká téma „Voda, vodička“, vydáme se na delší vycházku k Juhyni, kde budou děti
pozorovat život u vody, poznávat rostliny a živočichy. Možná si odneseme i kamínek, který si ve
školce namalujeme. Na květen máme naplánovanou návštěvu zahradnictví p. Čecha, opravnu
obuvi pana Hýži i exkurzi v Kelečsku a.s., kde se každým rokem chodíme dívat na chov telátek
a kraviček.
Školní rok nám rychle utíká, nedávno jsme jezdili s dětmi na lyžařský kurz a už je tady další sportovní aktivita - kurz plavání. Přihlášené děti – zejména předškoláci, absolvují v Plavecké škole
Hranice 7 lekcí. Na závěr pozveme rodiče, aby se přesvědčili o nových dovednostech svých dětí.
Náš výlet bude pohádkový! 30. května si děti odvezou spoustu zážitků z hradu Helfštýn, prohlédnou si ho, poslechnou si pověst o Zelené paní, zhlédnou pohádku Divadelní společnosti Tilia,
vyzkouší si ražení mincí s mincmistrem a bude toho ještě víc.
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31. května odpoledne se mohou všichni těšit na Dětský den, který se za přítomnosti rodičů uskuteční na školní zahradě. Bavit nás a modelovat balónky budou klauni z Agentury Bianca. Nebude
chybět skákací hrad a možnost zakoupit si občerstvení. Když nám bude přát počasí, opečeme
si špekáčky na našem ohništi, v opačném případě se přesuneme i s klauny do kulturního domu.
Předškoláci, se kterými se v červnu rozloučíme, budou mít koncem května vystaveno muzikantské tablo u pana Hýži v Opravně obuvi. O tom, co pro naše děti připravujeme na červen, vás
budu informovat zase příště.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Matematické soutěže2016/2017
Matematická soutěž Klokan je soutěží mezinárodní a má následující pravidla:
• v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ
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v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
v kategorii Benjamín soutěží žáci 6.a 7. tříd ZŠ
Kadet – kategorie pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
ve všech kategoriích (mimo Cvrčka) řeší soutěžící 24 soutěžních úloh
soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování 60 minut
+ 15 minut organizační práce
každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3,
4 nebo 5)
za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod
odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
z každé kategorie vychází tři nejlepší řešitelé.

Soutěž proběhla 18.3., zúčastnilo se jí 95 žáků 4. - 9. ročníku s těmito výsledky:
2. třída:
1. Tereza Richterová
1. Lukáš Fabík 2.A
2. Markéta Ševčíková
3. třída:
3. Patrik Mašlaň
1. Filip Staněk 3.A
7. třída:
2. Markéta Vozáková 3.B
1. Pavel Vittek
3. Tobiáš Brückner 3.B
2. Teresa Anna Kubieńová
4. třída:
3. Adéla Strnadlová
1. Arnošt Baďuřík 4.B
8. třída:
2. Vojtěch Rýc 4.A
1. Matěj Chramosta 8.B
3. Johana Hradilová 4.A
2. Markéta Pajdlová 8.B
5. třída:
3. Blanka Chvatíková 8.A
1. Jiří Novák
9. třída:
2. Jan Šatran
1. Anna Hermanová
3.Vojtěch Vozák
2. Kateřina Vozáková
6. třída:
3. Barbora Pastrnková
Soutěže připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni Mgr. Alena Poláchová,
Mgr. Marcela Plesníková a Mgr. Marcela Vozáková .

Exkurze do Bystřice
Loni bystřická střední škola poprvé žákům základních škol předvedla projekt o možnosti
využití 3D technologií při zhotovování výrobku a letos přináší realizátoři projektu do jeho
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průběhu nový prvek. Inovované učebny vybavené 3D technikou pořízenou z projektových
prostředků jsou nově využívány nejen pro volnočasové aktivity žáků SŠ a ZŠ, ale také
přímo pro výuku žáků partnerských ZŠ začleněnou do konkrétního předmětu „Praktické
činnosti“, který je dle planého ŠVP na ZŠ vyučován. Výuka probíhá v učebně 3D studia
a CNC routeru s využitím 3D techniky. Účastní se na ní vyučující i žáci SŠ. Žáci ZŠ budou
tuto formu výuky v nových učebnách realizovat 5x za školní rok. V pokračujících volnočasových aktivitách se do činnosti žáků SŠ i ZŠ promítá základní myšlenka projektu –
ukázat žákům realizaci myšlenky „ Od virtuálního k reálnému a zpět.“Již vyrobené dřevěné modely žáci za využití 3D skeneru převádějí do digitální podoby a pak zpět 3D tiskem
do reálné podoby. Podobně těleso, které je konstruováno s uplatněním CAD programů
se opět 3D tiskem převádí do podoby modelu. Tím žáci získávají dva shodné předměty,
k nimž vedla rozdílná cesta ve virtuálním světě. Projekt tak plní jeden ze svých důležitých
cílů - ukázat žákům vztah mezi reálným a virtuálním. A aby si naši sedmáci vyzkoušeli
i svou manuální zručnost, dostali možnost zhotovit si v dílnách bystřické školy dřevěné
krmítko pro ptáky. Řezali, brousili, vrtali a s výsledkem snad byli spokojeni. Možná za dva
roky, až se budou žáci rozhodovat, kam se vydají po základní škole, jim tato zkušenost
pomůže při volbě dalšího studia.

Chemická olympiáda
Katka Vozáková (9.) se 28. března zúčastnila krajského kola Chemické olympiády (místem
konání bylo zlínské Gymnázium T. G. Masaryka). Soutěž měla opět dvě části – teoretickou
a praktickou a Katce tzv. medailové místo „uteklo“ o pouhý jeden bod, to byl totiž rozdíl
mezi umístěním na 3. a 4. místě. Možná to bylo pro Katku zklamání, ale my ji naopak
moc gratulujeme, neboť konkurence mezi soutěžícími (z 12 účastníků bylo osm z gymnázií) byla obrovská a Katka si vedla moc dobře. Nyní má Katka před sebou ještě účast
v celostátním finále soutěže Hledáme nejlepšího chemika České republiky, které se bude
v červnu konat v Pardubicích.

Plavání ZŠ – nová soutěž pro školy (i pro nás)
Vyhlašovatelem této soutěže se stalo MŠMT ČR a AŠSK ČR (Asociace školních sportovních
klubů) a pořadatelem pak je ASŠK ČR, Asociace plaveckých škol a Česká unie školního plavání. Do soutěže je automaticky přihlášena každá škola, která se účastní plaveckého výcviku.
Tato soutěž je dvoukolová a je určena žákům 3. ročníků. V prvním, tzv. kvalifikačním kole,
bude žákům změřen čas na 25 m volným způsobem a na základě výsledků jednotlivců bude
stanoveno pořadí škol. Do druhého kola – republikového finále, které se bude konat v září
2017 v Plzni, postupují vždy nejlepší škola v kraji, a to v kategorii 1 – malé školy – počet dětí
v ročníku do 25, v kategorii 2 – velké školy – počet dětí v ročníku 26 a více. Další informace
najdete na www.sportovniligazs.cz.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
10

květen 2017

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Duben ve školní družině
Dubnové počasí si s námi zahrávalo, ale i přesto se nám
občas podařilo vyjít s družinou ven. První půlka dubna
se nesla v duchu velikonočních tradic a tvoření. V pondělí (10. 4.) za námi přišla
paní Honešová s jednou ze
svých žákyň a přinesla si s sebou proutí. Kluci, holky i paní
vychovatelky se s její pomocí
učili, jak si uplést velikonoční
pomlázku (tatar). Zájem byl obrovský, a tak si ze školy většina dětí odnesla alespoň malý tatar
vlastní výroby.
Ve středu 19. dubna jsme odjeli na poslední divadelní představení do Zlína. Přivítalo nás těšínské divadlo s pohádkou Zlatovláska od Josefa Kainara. Děti si užily spoustu zpěvu a tance.
Ve čtvrtek (11.5.) se některé děti navštěvující zdravotnický kroužek zúčastní soutěže Mladých
zdravotníků ve Vsetíně. Středa 17. května bude patřit besedě s paní Svobodou na téma Buďme
kamarádi. Děti si vyzkouší, jaké to je, když někdo nevidí, neslyší nebo se pohybuje na vozíku.
Budou mít možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí, projet se na invalidním vozíku, vyzkoušet
Brailovo písmo a jiné.
Za vychovatelky ŠD Dana Šatranová

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

EXKURZE PRODAVAČSKÉHO OBORU
Ke zpestření výuky našich žáků patří oborové exkurze. Jednu z nich obor prodavačské práce absolvoval 28. 3. 2017 do nedalekých Všechovic. Nikdo by nevěřil, kolik je v této obci
možností. V úterý ráno bylo vidět, že nám počasí bude přát k záměru dojít do Všechovic
pěšky. Kolem osmé hodiny se skupina tří pedagogů a patnácti žáků vydala po cestě k cíli. Po
deváté hodině jsme dorazili do obce a první zastávkou byla TISKÁRNA MARIVA. Zde jsme
zhlédli, jak se vytváří potisk na trička, hrníčky, polštáře a jiné předměty. Žáci si také mohli
vyzkoušet a vytvořit motiv na vlastní tričko. Další zastávkou bylo družstvo ZAHORAN.
Tady se nám naskytl pohled na telátkovou školku, ustájení krav a krmiva, prohlédli jsme si
dojící jednotku, která zpracovává mléko. Po víc jak hodinové návštěvě jsme se přesunuli do
výstavní místnosti BOHUSLAVA FUCHSE, významného architekta a rodáka ze Všechovic. Někteří žáci poté navštívili samoobsluhu paní Boženy Číhalové. Vše bylo zakončeno
11
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sladkou tečkou v podobě zákusků z cukrářské výrobny paní Huňkové. Žákům se naskytla
široká škála potravinářské výroby, ta je jinou cestou proměněna ve zboží, se kterým žáci
prodavačského oboru pracují.
Hana Stromšíková

EXKURZE NA FLÓŘE OLOMOUC
Jako každým rokem, tak i letos jsme se 20. dubna zúčastnili exkurze na jarní etapě Flory Olomouc.
Její 38. ročník se nesl v duchu Tajemné tváře světa. Hlavní téma se opíralo o český masopust nebo
benátský karneval. Bohatou rozmanitost světa barev doplňovaly nejrůznější etnické masky. V hlavním pavilonu jsme s žáky zahradnického oboru a Praktické školy obdivovali expozice Thajského
království a výtvory floristů na téma „Avatar“. Maskování neboli kamufláž se přenesly i do soutěže
odborných učilišť o nejlepší expozici, která je organizována za spolupráce s Českým zahrádkářským svazem. Kamufláží k přežití bylo zadání na zpracování expozice. Všichni zúčastnění jsme se
inspirovali v přírodě a ve vzájemné propojenosti rostlin a zvířat, která se více či méně úspěšně snaží
odolávat nástrahám okolního světa. Tým zahradnických učitelů odborného výcviku ve spolupráci
s paní Dagmar Horákovou se pustil do zhotovení a výběru vhodných zvířat. Osázeli jsme misky
rostlinami a maceškami, nastříhali kvetoucí a listnaté keře a nastínili si vzhled expozice. Ve středu
19. 4. 2017 žáci Martin Pajdla 1.r., Martin Bílek 2.r. a Jakub Kusín 3.r. pomohli dotvořit expozici
v pavilonu C. Ve čtvrtek proběhlo v 10:00 hodin slavnostní vyhodnocení, kterého jsme se s žáky
zúčastnili. Naše expozice se umístila na pěkném 3. místě. Nejen výstavnictví, ale i odborná výuka
byla cílem exkurze. Žáci určovali kvetoucí cibuloviny, některé balkonové rostliny a stromy v par12
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ku. Po exkurzi na Flóře jsme ještě v rámci OPVK navštívili firmu Florplant v Hranicích. Pan Ing.
Hlaváček žáky provedl velkoskladem, ukázal druhy řezaných a hrnkových květin a nastínil provoz
takové firmy. Nakonec žáci odpovídali na odborné otázky a za nejrychleji zodpovězené správné
odpovědi si nejlepší odnesli jako odměnu jarní cibuloviny. Celá akce se i přes skoro zimní počasí
zdařila a všichni exkurzi pozitivně hodnotili. Závěrem chci svým jménem poděkovat za zapůjčení
exponátů paní Jitce Hrozové, Mgr. Mirce Zajícové, paní Ireně Bambuchové, paní Dáši Horákové
a Mgr. Strakovi. Panu Liborovi Mašlaňovi, Vladimíru Trlifajovi a všem ostatním díky za vstřícnost
a za spolupráci.
Pavla Honešová

ZÁMECKÉ VÁZÁNÍ
Ve čtvrtek dne 30. 3. 2017 proběhl v prostorách spodních zahradnických pracoven proběhl další
ročník Zámeckého vázání. Témata prací pro 7 družstev po 2 žácích, tedy 14 soutěžících žáků s mezinárodní účastí byla „Přízdoba netradičního velikonočního přání“ a „Květinová přízdoba kabelky
s živými květy“. Zúčastnili se žáci z těchto odborných učilišť: OU Ladce / Slovensko /, OU Cvrčovice, OU Křenovice, MŠ, ZŠ a SŠ Valašské Meziříčí, OU Nový Jičín, OU Velký Újezd a OU Kelč.
Všichni žáci se při aranžování obou úkolů velmi snažili a pro porotu, ve složení pan Pavel Strnadel
předseda MO ČZS a manželé Eliška a František Šůstkovi – odborníci z floristické branže, bylo opět
oříškem, vybrat ty, kteří nejlépe vystihli zadané téma. Nejoriginálnější vazbu zhotovil Pavel Meliš
OU Ladce – kabelku v podobě páva. Editě Mizerové a Dominice Videcké z OU Kelč děkujeme za
vzorné reprezentování školy.
Pořadí s Kabelkou: 1. místo Lenka Stloukalová OU Cvrčovice, 2. místo Edita Mizerová OU Kelč,
3. místo Markéta Dvořáková OU Křenovice.
Pořadí ve Velikonočních přáních 1. místo Iveta Czinová OU Velký Újezd, 2. místo Pavel Meliš OU
Ladce, 3. místo Monika Toporová OU Nový Jičín.
Součástí vázání byla opět výstava prací při výroční členské schůzi zahrádkářů v Kelči, která se konala v KD v Kelči. I tam byla možnost hlasování o nejhezčí práci. Zahrádkářům se líbily výrobky
podobně jako porotě v OU Kelč.
Nejlépe se s Kabelkou umístily podobně jako na učilišti: 1. místo Markéta Dvořáková OU Křenovice, 2. místo Edita Mizerová OU Kelč, 3. Místo Lenka Stloukalová OU Cvrčovice
Pořadí ve Velikonočních přáních 1. místo Monika
Toporová OU Nový Jičín, 2. místo Erika Ručková SŠ
Valašské Meziříčí, 3. místo Iveta Czinová OU Velký
Újezd.
Všem moc děkujeme za účast a spolupráci. Sponzoři akce - MO ČZS, Český zahrádkářský svaz v Praze
a firmě Zahradnictví a květinářství Jan Čech. Fotky
z akce můžete zhlédnout na stránkách: http://oukelc.
rajce.idnes.cz/Zamecke_vazani_2017/
Pavla Honešová
13
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RŮZNÉ

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program KVĚTEN:
• Úterý 2.5.2017 od 9:00 hod. Budeme poznávat DOMÁCÍ ZVÍŘATA, zazpíváme si
písničku: „Jakpak mluví zvířátka“ a společně vytvoříme kravičky z krabiček.
• Pondělí 8.5.2017 STÁTNÍ SVÁTEK - RC SLŮNĚ ZAVŘENO
• Úterý 16.5.2017od 9:00 hod. Sladkým překvapením oslavíme svátek všech MAMINEK. Vyrobíme si kabelky z papírových tácků a květinový kornout.
• Pondělí 22.5.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Společná jarní
procházka, hry na dětském hřišti.
• Čtvrtek 25.5.2017 od 9:00 hod. DEN DĚTÍ - veselá oslava s Divadélkem Leonka!
Vstupné 30,- Kč. www.divadelkoleonka.cz
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc.Veronika Mlčáková

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2017
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč srdečně zve na 27.ročník rybářských závodů pořádaných v sobotu 3.června 2017 na rybníku Chmelník. Závody se budou konat
od 7:00 do 14:00, prezence závodníků (dospělých i dětí) začne od 6:00. Závodů se může
zúčastnit i nečlen ČRS.
Bude připraveno bohaté občerstvení (smažený kapr, grilovaná makrela, atd.) a tradiční
tombola se zajímavými cenami (losování tomboly proběhne v 10:45).
I v letošním roce zde bude pan Vlastimil Raška z Rožnova prodávat živé ryby (kapr,
pstruh duhový), prodej by měl probíhat v době od cca 9:30 do 11:00.
Jaroslav Orel
14
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči a okolí, milí farníci,
na začátku velikonoční doby Vás srdečně zdravím a s radostí se chci podělit o vzpomínku na právě uplynulé týdny a přidat několik pozvánek. Od začátku března jsme ve farnosti prožívali postní dobu. Pravidelné pobožnosti křížové cesty k ní patří každoročně,
děkuji též za výzdobu Božího hrobu, který pak v noci z velkého pátku a bílou sobotu
navštívilo mnoho kelečáků, farníků i rodáků. Už tradiční je také poselství, které adresují
katoličtí biskupové po celém světě mladým lidem ze svých diecézí a zvou je ke společnému setkání před květnou nedělí.
Takové „diecézko“ letos proběhlo ve Zlíně 1. dubna a z naší farnosti se ho účastnilo na
čtyřicet mladých mužů a slečen, převážně biřmovanců. Organizátoři pro setkání připravili velkou tělocvičnu průmyslové školy, kam se vešlo na dvanáct set lidí. Mladí si
vyslechli katechezi – vyučování – v podání otce arcibiskupa Jana Graubnera. Dopolední
program završila mše svatá sloužená přítomnými kněžími. Hlavní postavou katecheze
i promluvy ve mši svaté byla Panna Maria, matka Pána Ježíše. Po přestávce na oběd se
většina přítomných znovu sešla, aby vyšli průvodem na zlínské hlavní náměstí. Cestu
prožili jak v tichu, tak i s modlitbou a nakonec se zpěvem. Na náměstí čekalo připravené
pódium, kde společenství mládeže z Kroměříže odehrálo muzikálové zpracování pašijí
– příběhu o posledních hodinách Ježíše Krista na zemi. Ze setkání si odvezli mladí jak
inspirující slovo a jako viditelné znamení modrý náramek se slovy, které odkazují na
příklad Matky Boží ve službě Bohu: „Neboj se říct ‚ANO‘“
Celostátní význam měla druhá akce spojená s průvodem, které se v uplynulých dnech
naši zástupci účastnili, byl jí 17. Pochod pro život v Praze v sobotu 22. dubna. Přes zkomplikovanou dopravu se dvacet farníků z Kelče a okolí dostalo do katedrály sv. Víta, kde
sloužil zahajovací mši svatou pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Po polední
přestávce na občerstvení prošel několikatisícový průvod z Malé Strany přes most na nábřeží u Národního divadla až na Václavské náměstí. Tam jsme zakončili modlitbou Otče
náš, zpěvem Svatováclavského chorálu a státní hymny shromáždění, které připomnělo,
že bez dětí a rodiny není zdravá společnost možná.
Milí kelečtí, srdečně Vás zvu na májové pobožnosti, které se chystají v měsíci květnu
denně kromě pátku a neděle v kostele sv. Kateřiny u náměstí na 19 hodin. Také letos se
v červnu připojíme k akci Noc kostelů, která se chystá na 9.6., věřím, že si uděláte chvíli
k návštěvě! Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme tento rok v neděli 18.6., kdy bude hlavní
mše svaté v deset hodin na kelečském náměstí a pak půjdeme eucharistickým průvodem
do farního kostela k závěrečnému svátostnému požehnání.
Požehnané jarní dny všem v Kelči a obcích farnosti přeje
o.Jan Bleša, farář
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Malá Antiochia, z.s. a Římskokatolická farnost Kelč
pořádají v termínu 17. - 21. července 2017 příměstský tábor na téma DAVID – vítěz
nejen nad Goliášem.
Akce je určena pro děti od 5 do 11 let.
Hlavní programová vedoucí je Monika Valuchová.
Přihlášky přijímá a bližší informace podá paní Eva Kundrátková na telefonu 731 621 236.

Charita
Chtěli bychom Vás pozvat na:
POSEZENÍ SE SENIORY, které se uskuteční dne 18. 05. 2017 v 16:00 v prostorách Kelečské farnosti na Befarku
• Beseda se sestrou Katarinou
• Posezení při harmonice
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč
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INZERCE

Prodám:
stavební pozemek v Babicích – cca 5000m2
rodinný dům v Babicích (střed obce)
tel. 705 009 987 (nejlépe SMS)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči
Marie Mašlaňová
Anna Michlová
Hilda Vyskočilová
Emilie Kutálková
Anna Drajstajtlová
Vlasta Škarková
Anna Pýchová
Anna Pešlová
Marie Zábranská

Stanislav Chvatík
František Jiříček
Ctibor Pavelka
Alois Staroň
Antonín Plesník
Stanislav Sýkora
Lubomír Pavelka
Vladimír Žalmánek
Josef Kostrhún
Jan Slimáček

Jubilanti v Komárovicích:
Antonín Šnejdrla

Františka Plesníková

Jubilanti v Babicích
Josef Hruška

Úmrtí
Petr Hlavica

71 let

Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 950 ks. Řídí redakční rada, vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291. Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz, telefonické dotazy na
tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady. Foto: archiv MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna
Brázda-www.TiskarnaBrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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Adam Mišík
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Kulturní dům Kelč
neděle 28. 5. 2017 v 10 hodin
vstup zdarma
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