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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
sešel se rok s rokem a my stojíme na počátku roku nového, roku 2018. V úvodu bychom mohli alespoň krátce bilancovat a zhodnotit rok předcházející, rok 2017. Snad
se mnou budete souhlasit, když uplynulý rok budeme hodnotit jako rok úspěšný.
Čas běžel svou každodenní pravidelností, bez žádných hrozivých turbulencí a katastrof. Tím nechci říct, že bychom neměli v Kelči co řešit, ale všechny problémy a nesrovnalosti nijak zásadně nevyčnívaly nad obvyklý rámec a nedosahovaly takových
rozměrů, aby se nedaly řešit klidnou, rozumnou cestou a s rozvahou. Možná není
úplně nejvhodnější na prahu nového roku s matematickou přesností vyjmenovávat,
co jsme v uplynulém roce vybudovali, zvelebili, kterou komunikaci, který chodník,
který objekt se nám podařilo opravit, vystavět a jaké investiční akce jsou připraveny
na další období. Těchto skutečností jste si určitě všimli v průběhu roku, nicméně na
podobnou statistiku si určitě vyhradíme prostor v některém z následujících Zpravodajů.
Rok 2018 bude rokem volebním. Není to určitě nic neobvyklého, vždyť volby jsou
součástí téměř každého roku, i když letos můžeme očekávat skoro volební „super
rok“. V lednu nás čekají volby prezidentské, které budou mít s největší pravděpodobností i své druhé pokračování. Snad dojde na parlamentní úrovni k dohodě a nás nepřekvapí předčasné volby do poslanecké sněmovny. A vzhledem k tomu, že se letos
dovršuje čtyřleté období práce obecních zastupitelstev, tak se v říjnu určitě setkáme
u volebních uren při komunálních volbách. Z tohoto výčtu vyplývá, že kelečskou
radnici navštívíte v souvislosti s volbami v roce 2018 hned několikrát.
Máme za sebou více či méně bujaré oslavy nového roku a před sebou další osobní
i pracovní úkoly v roce 2018. Každý, jak je jeho zvykem, si do nového roku dává tu
větší, tu menší předsevzetí. Přeji vám, aby se všechny vaše plány uskutečnily přesně
podle vašich i těch nejtajnějších přání, aby byl rok 2018 úspěšný pro Kelč i pro nás
všechny, aby byl rokem pohody, spokojenosti, zdraví a životního optimismu. Zároveň chci touto cestou poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na dění
v Kelči, ať už na společenských, sportovních, kulturních i jiných akcích a snad vás
zájem o dění v obci neopustí ani v roce letošním.
Ing. Karel David,
starosta
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Informace k volbám
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se konají volby prezidenta republiky, případné 2. kolo těchto voleb se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do
14.00 hodin.
Pro Kelč a její místní části je opět stanoveno 6 volebních okrsků:
Okrsek č. 1 – Městský úřad Kelč, č.p. 5, obřadní síň v přízemí – pro voliče s trvalým pobytem
v k.ú. Kelč-Staré Město
Okrsek č. 2 – Městský úřad Kelč, č.p. 5, zasedací místnost v 1. poschodí – pro voliče s trvalým
pobytem v k.ú. Kelč-Nové Město
Okrsek č. 3 – Obecní dům v Němeticích, čp. 75 – pro voliče z Němetic
Okrsek č. 4 – Obecní dům v Komárovicích, čp. 37 – pro voliče z Komárovic
Okrsek č. 5 – Obecní dům ve Lhotě u Kelče, čp. 46 – pro voliče ze Lhoty u Kelče
Okrsek č. 6 – Obecní dům v Babicích, čp. 24 – pro voliče z Babic
Právo zde volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Kelči a voliči s platným voličským
průkazem.
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději do 9. ledna. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve dnech voleb ve volebních místnostech.
Aktuální informace a další sdělení ve věci voleb jsou průběžně vyvěšovány na úřední desce
MěÚ Kelč.

Sběrný dvůr Kelč
Sběrný dvůr bude uzavřen ve dnech:
3. ledna 2018 středa
10.ledna 2018 středa
17.ledna 2018 středa
27.ledna 2018 sobota

Sběr pneumatik
V poslední době se množí dotazy ke sběru pneumatik. V médiích probleskla zpráva
o tom, že sběrné dvory nebudou pneumatiky po novém roce přijímat. Není to úplně
pravda. Problematika zpětného odběru je stále v řešení a prozatím se pro občany
Kelče nic nemění.
Sběrný dvůr v Kelči i nadále přijímá pneumatiky do rozměru 17“ dle podmínek
provozního řádu SD v Kelči (max. 8ks na osobu a rok).
Lubomír Pavelka, správce SD
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U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Kelč dne 29.11.2017
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření č. 9/2017 dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s Miroslavem Menšíkem, Kladeruby 38, 756 43 Kelč, IČ: 68352689 na akci „Interiérové vybavení Městské knihovny v
Kelči“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• Rada schvaluje proplacení 12 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2016 starostovi Ing.
Karlu Davidovi.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovitých věcí – plynárenského zařízení včetně všech
součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby „Lokalita pro zástavbu
rodinných domů Kelč – Bystřická“.

U S N E S E N Í z 69. zasedání Rady města Kelč dne 7.12.2017
Výtah:
• Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2018 a předává jej k projednání
zastupitelstvu.
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.9.2017 dle předložené zprávy
a předává ji k projednání zastupitelstvu.
• Rada bere na vědomí zápis č. 270/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření města
Kelč za rok 2017 a předává jej k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťové a splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 314 a 304 v k.ú. Kelč-Staré Město, specifikované v geometrickém
plánu č. 582-232/2017, s vlastníky pozemků a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
(plné znění na www.kelc.cz)
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy
VaK/42/17/32/01291 v rámci stavby „Vodovod Lhota - rozšíření“ na pozemcích p.č. 865/3,
865/1, 623/5 a 623/4 v k.ú. Lhota u Kelče, specifikované v geometrickém plánu č. 125377/2017, se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ
755 01, IČ: 47674652 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy
VaK/42/17/43/01323 v rámci stavby „Chodník VDJ Kelč“ na pozemku p.č. 314/7 v k.ú.
Kelč-Staré Město, specifikované v geometrickém plánu č. 569-633b/2017, s vlastníkem
pozemku Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01, IČ:
47674652 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace v rámci stavby „Oprava kanalizace Kelč – ul. Na Drahách“ na pozemcích p.č. 41/1,
41/7, 41/9 a 2025 v k.ú. Kelč-Nové Město se společností Vodovody a Kanalizace Vsetín,
a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 47674652 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
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• Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodu v rámci stavby „Výměna vodovodu Kelč – ul. Školská“ na pozemcích p.č. 2023/1 v k.ú.
Kelč-Nové Město a p.č. 1328/17 a 39/1 v k.ú. Kelč-Staré Město se společností Vodovody a
Kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 47674652 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8013281/3 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 623/5, 856, 865/2 a 865/3 v k.ú. Lhota u Kelče v rámci stavby „Lhota u Kelče,
p.č. 636/10 a 634/1, NNk“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada bere na vědomí Výroční právu o činnosti Základní školy v Kelči ve školním roce
2016/2017 a výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické zaměstnance.
• Rada vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Němetice, a to:
p.č. 558/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 925 m2
p.č. 731/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2
p.č. 730/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 65 m2
• Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 994/1 v k.ú. Kelč-Nové Město (zahrádka) panu
J. S., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
• Rada schvaluje pronájem bytové jednotky č. 206 v penzionu pro důchodce v Kelči č.p. 290
paní Z. P., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
• Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 15.000,- 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 vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor - dvou místností o podlahové ploše
34,85 m2 v budově kina Kelč č.p. 214.
• Rada schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v domě č.p.
31 v Kelči se společností KaGAN MEDICINE, s.r.o., a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• Rada schvaluje Smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb zaměstnancům Města
Kelč se společností KaGAN MEDICINE, s.r.o., Kelč č.p. 31, IČ: 28635469
• Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd z místní komunikace k novostavbě RD“ na pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem P. G., Kelč a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Kelč z finančních prostředků školy za II. pololetí 2017 dle provedeného hodnocení.
• Rada schvaluje podání žádosti o podporu z programu EFEKT 2018 na akci „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a výměna osvětlovacích těles na větvích veřejného
osvětlení – rozvaděč HR3 „U tělocvičny ZŠ“ a HR4 „Kunštát“ v části města Kelč v roce 2018“.
• Rada schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy
9417000247/2017/4000206373 k STL plynovodu a 1 ks přípojky v k.ú. Kelč-Staré Město se
společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
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Platby v roce 2018
Poplatek za odpad: (OZV č. 3/2012) - splatnost do 30. 6. 2018
Částka činí 480 Kč na osobu a rok.
Poplatek za psa: (OZV č. 2/2011). – splatnost do 30. 6. 2018
100 Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč v bytovém domě. Za druhého a dalšího psa
základní sazba + 50% navíc.
Povinnost přihlásit psa má každý majitel či držitel psa staršího 3 měsíců! Ohlašovací
povinnost platí i v případě odhlášení psa z evidence!
Nájem za pozemek, zahrádku – splatnost dle smlouvy
Výše nájmu je uvedena ve smlouvě.(složenky se neposílají)
Systém výběru poplatků a nájmů:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se stanoveným poplatkem (odpad, pes) dle evidence k 1. 1. 2018. S ústřižkem od zaplacené složenky je nutné se dostavit na městský úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici, kterou doporučujeme
nalepit na nádobu co nejdříve, nejpozději 30.6.2018.
V případě platby za pozemek, zahrádku je výše nájmu a splatnost uvedena ve smlouvě.
Poplatky lze uhradit:
Složenkou na poště
Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím
Hotově do pokladny MěÚ Kelč – od pondělí 5. 2. 2018
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet
(vyhnete se tak nepříjemnému čekání ve frontě).
Pokladna
Pondělí 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin
Středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin
Prosím, respektujte pokladní hodiny pro platbu poplatků.

Informace pro spolky:
Termín pro podání žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků v roce 2018 je do
31. 1. 2018. Žádost je nutné podat písemně na předepsaném tiskopise, který je ke
stažení na webových stránkách města Kelč – www.kelc.cz, v rubrice Městský úřad tiskopisy žádostí a podání.
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Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2018
Prosíme zástupce spolků a organizací, aby nahlásili plánované akce pro tento rok.
V příštím čísle Zpravodaje bychom rádi zveřejnili kalendář akcí v Kelči a okolí v roce
2018. (schybolova@kelc.cz). Děkujeme.
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří po celý rok (i v letech minulých)pomáhali při akcích konaných pro veřejnost. Většinou nezištně a naplno. Uvědomuji si, že bez
jejich pomoci by se akce zvládaly podstatně hůře. Moc si toho vážím.
Děkuji za organizační pomoc, technické zajištění nebo zapůjčení potřebných věcí:
kulturní komisi, členům turistického oddílu Myšáci Kelč (oddíl je spolupořadatelem většiny akcí pořádaných městem Kelč), zaměstnancům MěÚ – chlapům z údržby (možná
si ani neuvědomujete, kolik času a síly věnovali především technickému zázemí akcí),
hasičům – Jaroslavu Stašovi, fotbalistům – Tomáši Srkalovi, skautům, zaměstnancům
restaurace u Pajdlů – především Dáši Jiráčkové, DS Anděl – Martě Leinertové, farnímu
úřadu, ředitelce OU paní Renatě Ryškové, panu Radku Vaculovi, Františku Mašlaňovi,
Jardovi Marečkovi, ...a dalším.
Doufám, že v i tomto roce bude naše spolupráce pokračovat, protože věřím, že nám
všem jde o stejnou věc.
(MS)

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Nový rok 2018 přivítáme s dětmi v mateřské škole ve středu 3. ledna u našich stromečků,
kde si také zavzpomínáme na tajemný čas Vánoc.
V pátek 5. ledna budou chodit s koledou „Tři králové“ po školce. Všichni společně navštívíme
kostel sv. Petra a Pavla v Kelči, kde si prohlédneme výstavu Betlémů a také zazpíváme koledy.
Potom už se budeme naplno věnovat zimnímu tématu našeho Rámcového vzdělávacího programu s názvem „My se mrazu nelekneme, do přírody vyběhneme“. Hry na sněhu a na ledu
nám přináší inspiraci pro zimní výtvarnou činnost, která radost dětí ze zimy ještě zdvojnásobí. Opět budeme něco hezkého vyrábět, tvořit sněhuláky „papíráky“, kreslit a možná i malovat do sněhu? Když nám bude přát počasí, půjdeme určitě i bobovat do parku.
Těšíme se také na 3. ročník lyžařského kurzu pro děti, který se pravděpodobně uskuteční
v termínu od 15. 1. - 19. 1. 2018. S přihlášenými dětmi budeme jezdit každý den lyžovat
do Tošovic. Kurz proběhne v lyžařské škole Eskimák v 5 po sobě jdoucích půldnech (pondělí
- pátek), v celkovém rozsahu 12, 5 hodin.
O týden později nás čeká téma „My jsme malí muzikanti“. Náš školní vzdělávací program
obohatíme o novou aktivitu - 22. a 25. ledna k nám zavítá pan Sklenář. Děti si poslechnou
hru na netradiční hudební nástroje a také si hraní vyzkouší. Pro hudební výchovu, společné
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muzicírování, rozvíjení rytmu a relaxaci jsme zakoupili některé z těchto hudebních nástrojů:
africké djembe, kaučukové oříšky, tibetskou mísu, zvonkohry, mandlový bubínek, přírodní chřestítko aj. Relaxační chvilky budeme zařazovat častěji než doposud. Na konci celého
týdenního tématu nás čeká společný koncert – sejdeme se v jedné třídě, kde paní učitelky
představí dětem i klasické hudební nástroje. Společně s dětmi si zahrajeme a zazpíváme.
31. ledna přijede za dětmi Divadlo Smíšek s pohádkou „Království na severním pólu“.
Během ledna bude žít naše mateřská škola přípravami na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 3. února 2018 v Kulturním domě v Kelči. S organizací této akce
nám každým rokem pomáhá Sdružení rodičů, které s mateřskou školou úzce spolupracuje. Také letos osloví zaměstnanci mateřské školy a zástupci z řad rodičů místní podnikatele
s žádostí o sponzorské dary, díky kterým se nám karneval vždy vydařil k velké spokojenosti.
Cenu do tomboly uvítáme od kohokoliv. Všem děkujeme a srdečně Vás zveme.
Pozvání platí i na večer. Přijďte se s námi pobavit na Šibřinky – Karnevalovou zábavu se skupinou TakzatruP! Více info k těmto akcím se dozvíte na plakátech a na webových stránkách.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Soutěže
Konec kalendářního roku je již tradičně měsícem školních kol znalostních soutěží –
olympiád. Naši žáci se pravidelně zapojují do Olympiády z českého jazyka (OČJ) a Dějepisné olympiády (DO). Obě tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd. Tematické zaměření letošního ročníku bylo „To byla první republika aneb Československo v letech
1918 – 1938 .“
Do školního kola se přihlásilo 12 žáků z 9. tříd. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Zuzana
Staňková z 9.A, 2. místo patřilo Tomáši Fabíkovi z 9.B a na 3. místě se umístila Markéta
Panelová z 9.B. Náročnost této soutěže je vysoká už od školního kola a soutěžící určitě
nevystačí jen se školními dějepisnými znalostmi. Letošní výkony žáků nestačily na postup do okresního kola této soutěže.
Příklad úkolů Dějepisné olympiády:
Úkol č. 6
„O nás bez nás“, tak je často charakterizována dějinná událost, která významně zasáhla
do našich dějin.
Napiš
a) ke které události se toto slovní spojení vztahuje:
b) kdy k této události došlo (celé datum):
c) co bylo jejím přímým důsledkem (jak zasáhla Československo)?
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Úkol č. 10
Ke jménům významných československých vědců přiřaď obor jejich činnosti, vyber z
nabídky: stavitelství, chemie, historie, fyzika.
a) Jaroslav Heyrovský ________________________________________________
b) František Běhounek ________________________________________________
c) Stanislav Bechyně
________________________________________________
d) Josef Pekař
________________________________________________
Výsledky Olympiády z českého jazyka budou uvedeny v dalším čísle Zpravodaje.

Mikulášská a čertovská návštěva
Opět je 5. prosinec a jak je již u nás ve škole letitou tradicí, třídy navštívil Mikuláš, vlastně Mikuláši. Obě naše deváté třídy si připravily své postavy Mikuláše, andělů a čertů
v pestrých a velmi věrných kostýmech a rozdělily si jednotlivé třídy pro své návštěvy.
Mikuláši chválili, andělé obdarovávali a čerti řádili.
Většina dětí byla nadšena, beze známek strachu vítaly Mikulášovu družinu, ale došlo i
na čertovský strach a slzičky, které naštěstí zachraňovali andělé. V každé třídě se našel
někdo, kdo neměl úplně čisté svědomí, proto byl Mikulášem i čertem řádně varován, tak
snad se do příště polepší. Takže za rok na shledanou.

První pomoc pro prvňáčky“
V letošním školním roce jsme přihlásili naše nejmladší žáky do projektu společnosti Zentiva
„První pomoc pro prvňáčky“.
V úterý 14. 11. 2017 k nám do školy přijela paní doktorka ze Záchranné služby ve Valašském
Meziříčí, aby dětem hravou formou ukázala, jak se chovat při některých krizových situacích.
Na pomoc si přivezla i plyšového medvěda Edu, na kterém si žáci mohli vyzkoušet, jak ošetřit
popáleninu, řeznou ránu, resuscitaci a další poranění. Také si vyzkoušeli volání na tísňovou
linku 155 a komunikaci s operátorem.
Na dětech bylo vidět, že je výuka baví a aktivně se zapojovaly, za což patří velký dík paní
lektorce, která dokázala při ukázkové hodině první pomoci krásně propojit profesionalitu
při poskytování první pomoci s laskavým a hravým přístupem k dětem a využít tak jejich
hravost a zvídavost pro dobrou věc a potažmo ku prospěchu nás všech.
Mgr. Klára Bocková, třídní učitelka 1.B

Turnaje v miniházené
Už druhým rokem se se žáky 1. stupně (2. a 5. ročník) účastníme turnaje v miniházené,
tzv. Podhostýnské ligy.
Pořadatelem akce je HK Bystřice pod Hostýnem a místem konání Sportovní hala v Bystřici. V pondělí
11. prosince sehráli své zápasy naši páťáci, druháci se vzhledem k nedostatku zkušeností
zatím turnaje neúčastnili.
14
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Bible a my
Tato soutěž je soutěží postupovou a našim žákům se daří již několikátý rok uspět
v okresním kole, které spolupořádají i Farní úřad Kelč a škola, a postoupit tak do
kola oblastního. V letošním školním roce to bude
žák 5.B třídy Mikuláš Valíček, který se okresním kole ve své kategorii umístil na
2. místě.

Beseda se speleologem
Asi poprvé viděli žáci 5. a 9. ročníku živého speleologa. Byl to tatínek jedné naší spolužačky, pan Jaroslav Kovář, který nám velmi poutavě přiblížil náročnou a nebezpečnou
práci a činnost „jeskyňáře“. Mluvené slovo doplňoval prezentací s forografiemi, mimo
jiné i snímky tzv. průřezů hranické propasti. S sebou přinesl také nezbytné vybavení speleologa – helmu se svítilnou a oblek. Prohlédnout jsme si mohli úlomky nerostů, např.
kalcitu, vápence aj. Všechno, o čem pan Kovář vyprávěl, bylo velice zajímavé, vpodstatě
vše pro nás bylo nové, protože jsme se zatím s takovým člověkem těchto zájmů nesetkali.
Povídání s ním se nám všem velice líbilo.
Katka Pitrunová a Tereza Pajdlová,
žákyně 9.B

Bilancujeme…
Před sebou máme další rok, rok 2018. Je to pro nás, stejně jako pro vás – čtenáře
Zpravodaje, doba očekávání. Zároveň je to čas, kdy bilancujeme a vracíme se aspoň
v myšlenkách k roku minulému.
Pravidelně přispíváme do Zpravodaje Městského úřadu v Kelči a o dění ve škole
informujeme poměrně podrobně. Mnohé akce (i přes jejich značný počet) si mnozí
z vás určitě vybaví. Budou to především ty akce, na které mohli přijít i rodiče našich
žáků, popř. veřejnost.
O tom, že šlo o akce úspěšné, svědčí (k naší velké radosti) kladné ohlasy zúčastněných.
Tedy rok 2017 (popř. úplný závěr roku 2016) stručně:
Zapojili jsme se do celostátní akce Vypouštění balónků Ježíškovi, připravili školní
Vánoční jarmark a aktivně jsme se účastnili i do Vánočního jarmarku Města Kelč. Na
závěr roku si žáci nejen 9. tříd připravili pro své spolužáky a také rodiče a veřejnost
program nazvaný Zvonkování.
Zcela nově jsme pojali recitační soutěž a myslíme si, že by opravdu byla do budoucna škoda neposkytnout zážitek z vystoupení žáků jejich rodičům, popř. známým a
přátelům.
V areálu sportoviště TJ Kelč jsme zorganizovali velkou sportovní akci – Sportovní
dopoledne, uspořádali jsme soutěž v jízdě na kole do vrchu.
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Žáci zapojení do hudebních kroužků školy (Kroužek hry na flétnu a Kroužek sborového
zpěvu) se několikrát v roce zúčastnili akcí jako je vítání občánků nebo setkání se seniory.
Jméno naší školy je již několik let spojováno s organizací okresního kola soutěže Bible a
my, neboť dvě naše vyučující patří ke spolehlivým organizátorkám této soutěže.
Nejen pro pedagogy byla určena přednáška PhDr. Jana Svobody. Nabídku využili rodiče
současných žáků, i těch budoucích, a ohlas byl vynikající.
Na podzim jsme vyšli vstříc Charitě ve Valašském Meziříčí a žáci 2. stupně vyráběli vánoční přání pro seniory, o které se charita stará.
Aktivně jsme se zapojili do sbírky (finanční a hraček) pro Dětskou onkologii v Brně.
Máme tedy za sebou spoustu dobře odvedené práce (Výroční zpráva o činnosti školy ve
školním roce 2016 – 2017) a další na nás čeká. Promýšlíme nové možnosti, vymýšlíme
nápady pro rok 2018 a velkým povzbuzením pro naši práci je zájem a účast veřejnosti na
akcích pořádaných školou.
Vždy jsme si vážili ocenění naší práce. Důvěra ostatních je pro nás stejně důležitá jako
vztahy s nimi, ať už jsou to zákonní zástupci, zástupci zřizovatele, ostatní lidé z našeho
města. Snažíme se odvádět práci jak nejlépe umíme. O to více nás mrzí, když se mezi
veřejností, popř. na sociálních sítích šíří ne úplně pravdivé informace, které mohou poškodit pověst školy. Vždy se budeme snažit, aby vztahy mezi námi, našimi žáky, jejich
rodiči a ostatními byly přátelské.
PhDr. Pavla Čučková, Mgr. Jana Kubieńová

Zvonkování na 1. stupni
Jako každý rok i letos jsme se po první adventní neděli sešli v přístavbě u adventního
věnce. Každý ročník měl přiděleny úkoly ke splnění. Někteří psali pozvánky, jiní hledali
pranostiky, malovali vánoční a zimní obrázky nebo psali dopis Ježíškovi. Společně jsme
si některé výtvory ukázali a přečetli. Paní učitelky zapálily svíčku a vyslovily adventní
přání. Připomenuli jsme si svátek svatého Mikuláše, Lucie a další pranostiky vztahující
se k období Vánoc a nového roku. Vzpomínali jsme na vánoční symboly a zazpívali si
společně koledy.
Mgr. Dana Šatranová

Turnaj v miniházené
Všechno se to uskutečnilo 11.12.2017 v Bystřici pod Hostýnem. Jely obě třídy. Holčičí
tým se jmenoval Dračice, kluci byli Tygři. Hrálo se dobře a naši fanoušci fandili. Celkem
bylo 7 týmů holek a 7 kluků. Někteří soupeři byli silní a zkušení. Naše Dračice skončily
na 5. místě, což bylo úplně super a Tygři na 7. místě.
Turnaj v miniházené se nám líbil, dobře jsme se pobavili, zahráli si a odnesli spoustu
zážitků. Bylo to super.
Valíček Mikuláš, Maceček Bedřich, Mánková Katka, Gerlová Kája, Strnadelová Alena
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Futsal – Amatér Komárovice
5. kolo 25.11. Rožnov
Amatér : Top Dogs Nový Jičín 6 : 10 (3 : 5)
Branky – Foukal 2, Hrdlička 2, Kuchař, Bezděk
V zápase neustále dotahujeme, v druhé půli srovnáváme na 6 : 6, ale dvě slepené branky
a je rozhodnuto.
6. kolo 3. 12. Rožnov
Amatér : Oskarol Orlová 8 : 7 (4 : 3)
Branky – Bezděk 3, Škařupa, Hrdlička, Foukal, Kuchař, Lasovský M.
V 30. vteřině prohráváme, ale do 10 minuty otáčíme skóre a od té doby jsme neustále gól
popředu, Orlová srovná na 7: 7 chybným rozhodnutím sudího. 10 vteřin před koncem
Bezděk vymetá šibenici a vítězíme.
7. kolo 7. 12. Čeladná
GT Trojanovice : Amatér 11 : 2 (5 : 0)
Branky – Foukal, Kuchař
Trojanovice velmi dobře bránily a podnikaly smrtící brejky, naše šance zůstávaly nevyužity. Každá naše chyba
byla potrestána, celkově jsme podali velmi špatný výkon.
8. kolo 17.12. Rožnov
Amatér : Tornádo Nový Jičín 6 : 7 (4 : 3)
Námi neoblíbený soupeř, se kterým máme zápornou bilanci. Zápas jsme začali dobře,
v 15. minutě vedeme 4: 0. Místo abychom soupeře dorazili, přišel dvouminutový výpadek a je to jen o gól. Jičín to nakoplo a druhý poločas je to nahoru, dolů, dochází k otočení skóre. V poslední minutě srovnáváme z penalty, Jičín také a z penalty dává vítězný gól.
B tým
5 a 6 kolo 9.12. Rožnov
Amatér : Bora Bora Vidče 5 : 2 (1 : 2)
Branky – Škařupa M. 2, Jiříček, Lasovský L., Škařupa P.
Amatér : 1.FC Horní Bečva 8 : 1 (2 : 0)
Branky- Škařupa P. 3, Pitrun, Škařupa M., Hradil, Jiřiček, Juršták
B posíleno o 3 hráče se v prvním poločase sehrávalo, poté Vidče přehrálo. Druhý zápas
byl zcela v jejich režii a Bečva to odnesla debaklem.
František Foukal
17
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RŮZNÉ

Vánoční jarmark
A je to za námi. Starý rok skončil a před námi je nový rok a v něm 365 dní a je jen
na Vás jak tyto dny využijete. Než si začneme užívat nového roku, připomeňme si
Vánoční jarmark, který každoročně pořádá spolek Anděl. Letošní téma výstavy bylo,
VÁNOCE JAKO STROJ ČASU, pro nejmenší ČERTOVSKÉ PŘEKVAPENÍ S POHÁDKOU. Proč právě VÁNOCE JAKO STROJ ČASU?
Když se vrátíme do dob našich babiček a prababiček, uvědomíme si, jak vlastně slavily Vánoce, jak se peklo cukroví, jaké byly dárky. A jak se to všechno změnilo. Je to
opravdu jako stroj času.
Babičky nenakupovaly drahé dárky, nestály fronty v nákupních střediscích a cukroví
si nenechávaly napéct. Příchodem Vánoc se u babiček všechno rozvonělo, začaly se
péct perníčky, domácí rohlíčky a linecké. Dědečkové obstarávali stromeček, který
byl nazdobený oříšky a sušenými jablíčky. Štědrovečerní stůl možná nebyl tak bohatý, jako v dnešní době, ale i přesto v domácnostech vládl klid, láska a mír. Děti se
radovaly z maličkostí. Byly to takové Vánoce, jak na obrazech zachytil Josef Lada.
A v dnešní době? Stojíme fronty v obchodních střediscích, čím více dárků, tím
lépe… cukroví nepečeme, protože na to nemáme čas, a na Štědrý den, kdy se má
rodina těšit, že je pohromadě, si rozdáme dárky a mladí pádí na nějakou vánoční
„pařbu“. Copak tohle jsou Vánoce? Kam zmizelo to pravé kouzlo Vánoc?
A tak si myslím, že bychom se měli k těm babičkovským Vánocům vracet. Ty nejdůležitější dárky se stejně koupit nedají.
Přípravy byly na Vánoční jarmark velmi náročné, zachytit novodobé Vánoce a Vánoce našich babiček není vůbec jednoduché. 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 z Němetic, paní Volkmerové, panu Volkmerovi, paní
Ovčačíkové, paní Leinertové, uživatelům ze stacionáře, MP Krásnu, městu Kelč.
Chtěla bych taky poděkovat Panu Bystroňovi z Valašského Meziříčí za zapůjčení
věcí. Děkuji panu Ovčačíkovi ze Skaličky, který připravil uzené speciality. Velké díky
patří i Míšovi Jemelíkovi, který nám každoročně zpříjemní vánoční jarmark svým
vystoupením. Děkuju všem těm, kteří mi zapůjčili věci a pomohli při Vánočním
jarmarku. Děkuji taky svému příteli Máriovi za velkou pomoc nejen při zdobení, ale
i při celém průběhu akce.
Vám všem patří jedno velké díky, právě kvůli vám a vaší pomoci jsem mohla vytvořit
jedinečný a nezapomenutelný okamžik Vánoc staré a nové doby.
Vše nejlepší v novém roce přeje
Hana Šivicová, spolek Anděl Kelč
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Program leden
•

Úterý 9.1.2018 od 9:00 hod. „Zima je, zima je, každý se raduje!“ – společně si
vyrobíme koláž zimních sportů, zahrajeme si PH: „Meluzína“, ukážeme si jednoduché pokusy se sněhem a ledem.

•

Pondělí 15.1.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“. „Naše zvířátka“ - popovídáme si o zvířátkách, která máme doma a jedno si z papíru vyrobíme.

•

Středa 17.1.2018 od 16:30 hod – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna s tatínkem! Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.

•

Úterý 23.1.2018 od 9:00 hod. „Krásná i na mateřské. Značka: Rychle!“ – prezentace kosmetické značky Dermacol – vše kolem krásy.

•

Pondělí 29.1.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“. „ Hrajeme si
s maminkou“ - říkanky, ukazovačky, společné zpívání a tancování.

Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Bc. Veronika Mlčáková
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Třetí rozsvícení vánočního stromku v Komárovicích
Další rok utekl jako voda a všichni jsme se těšili na další rozsvícení stromečku. Mikuláš se svou družinou nás informoval, že by děti z Komárovic rádi navštívili v sobotu 2. prosince. Této návštěvě předcházelo veřejné rozsvícení vánočního stromku
tradičně u požární zbrojnice. Již druhým rokem jsme se sešli u brány zemědělského
družstva, odkud jsme se všichni společně s lucerničkami, svíčkami a jinými světýlky
vydali průvodem k vánočnímu stromku. Po příchodu
ke zbrojnici jsme všichni
společně zapálili prskavky, následně byl rozsvěcen
vánoční stromek. Netrvalo
dlouho a Komárovicemi se
ozval cinkot řetězů čertů a
z kopce dolů přišel Mikuláš
s andělem a jejich družinou. Pro všechny dospělé
byl připraven svařák, čaj a
teplý bramborák, na který
se stála dlouhá řada, ale
věříme, že nikdo z ochutnávajících nelitoval. Byli
jsme velmi rádi, že letošní
rok byl obohacen o sněhovou nadílku, která dodala
krásné předvánoční kouzlo
tomuto podvečeru. Rovněž jsme letos byli všichni
velice potěšeni vánočním
stromkem, který je opravdu nádherně nazdobený.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se na tomto
podvečeru podíleli, a to jak
z řad SDH Komárovice, tak
z našeho osadního výboru.
Věříme a těšíme se, že za
rok se takhle před Vánocemi zase všichni sejdeme.
Eva Foukalová
20
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Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje členských známek a povolenek na rok 2018:
12. ledna 2018 – pátek
18. února 2018 – neděle
9. března 2018 – pátek

od 16:00 - 17:30
od 9:00 - 10:30
od 16:00 - 17:30

Podrobnější informace k výdeji povolenek (ceník, podmínky výdeje) naleznete na webových stránkách města Kelč:
http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
nebo ve vývěsce u Hasičského domu.
2) Členská schůze: pátek 9.března 2018 od 18h,
Hasičský dům Kelč.
Pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, klid a spokojenost po celý nový
rok 2018 Vám přeje za výbor ČRS, z.s., MO Kelč
Ing.Jaroslav Orel

Pozvánka na výroční valnou hromadu
Vedení SDH Kelč si vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu,
která se koná dne 13. 1. 2018 ve 14:30 hodin
v Hasičském domě v Kelči.
Účast všech členů nutná.
Za vedení SDH Kelč
Jaroslav Staša, starosta
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Modeláři Kelč bilancují rok 2017
Konec roku je období, kdy se ohlížíme za činností našeho modelářského klubu. Zúčastnili jsme se mnoha soutěží a výstav v České republice i v zahraničí a dá se říct,
že jsme dobře reprezentovali náš klub i město Kelč. Naše členská základna se stále
rozrůstá i o členy z jiných obcí, kde nejsou registrovány modelářské kluby. V současné době máme 11 členů. Samozřejmě se zúčastňujeme soutěží a výstav, odkud
pravidelně dovážíme některou z hlavních cen. Naší prioritou v letošním roce je
prezentace a výstava KIT SHOW KELČ 2018. Chceme našim příznivcům ukázat
modely všech kategorií plastikových modelů, papírových modelů a ukázky stavebnic
Lego. Zároveň chceme ukázat vojenskou techniku, zbraně a RC modely. Rovněž se
snažíme zajistit občerstvení a pohodové dny pro celé rodiny.
Pro tento rok 2018 jsme opět zváni na výstavu a soutěže do Vídně, kde jsme již dobře zapsaní. V nynější době již připravujeme 9. ročník naší výstavy, kterou bychom
chtěli zaměřit na vojenskou techniku II.sv.války. Budeme se zúčastňovat celorepublikových výstav a soutěží, zúčastníme se i prestižní soutěže Zlínkit 2018. Tyto akce
bychom nemohli absolvovat bez přímé podpory města Kelče, bez finanční podpory
sponzorů a příznivců modelaření. Byli bychom rádi, kdyby i rok 2018 byl pro nás,
modeláře, stejně úspěšný jako rok minulý.
Za modeláře Kelč Mirek Pajdla
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Včelí med přímo od včelaře
Kelč, Pod Pivovarem 83
nabízíme včelí produkty a medovinu *
tel. 608 120 121 Srkala Václav
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči
Tomáš Hořínek

Marie Klausová

Marie Tomášková

Jan Kohn

Ludmila Valuchová

Jan Vaculík

Jan Pavlištík

Marie Jiříčková

Ludmila Havranová

Jubilanti v Komárovicích:
Jaromír Plesník

Anna Pavlíková

Jubilanti v Němeticích:

Jubilanti ve Lhotě:

Marie Novosádová

Vlastimil Holl

Jubilanti v Babicích:
František Pavlun

Narození
Tereza Jiráčková

Kelč

Lukáš David

Kelč

Andrea Jiráčková

Kelč

Terezie Horáková

Kelč

94 let

Marie Ovčačíková
Lhota

Úmrtí
Ludmila Strnadlová
Kelč

83 let

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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Živý betlém 24.12.2017
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