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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 73. zasedání Rady města Kelč dne 29.1.2018
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Rada bere na vědomí předložený rozvojový záměr poskytovatelů sociálních služeb na
rok 2019:
•
Charita Valašské Meziříčí na poskytování „Pečovatelské služby“,
•
Institut Krista Velekněze, z.s., Choryně na poskytování „Domov pro seniory“,
•
Andělé Stromu života, z.s., Nový Jičín na poskytování „Odlehčovací služby“
a „Odborné sociální poradenství“.
Rada tyto záměry podporuje a pověřuje starostu předat vyjádření za město Kelč.
Rada schvaluje Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí dle
předloženého návrhu.
Rada vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Němetice, a to:
•
p.č. 731/10 – ostatní plocha, silnice o výměře 73 m2
•
p.č. 730/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 378 m2
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 2.650,- Kč a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
Rada schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní škole Kelč o částku 11.000,Kč na úhradu lyžařského výcviku žáků 7. tříd, který se uskuteční ve dnech 25. 2. –
2.3.2018 ve Velkých Karlovicích.
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizace v rámci stavby „Oprava odtokové kanalizace z ČOV Babice“ na pozemcích
p.č. 55/1 a 55/16 v k.ú. Babice u Kelče 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 právu k provedení stavby „Vjezd a kanalizační přípojky
splašková a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/81“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú.
Kelč-Staré Město se stavebníkem Ing. Martin Čech, Kovácká 3b, 618 00 Brno - Černovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města Kelč dle předloženého návrhu:
•
k.ú. Komárovice, p.č. 464/7 – 1 ks lípa malolistá, 1 ks douglaska tisolistá
•
k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 162/1 – 1 ks smrk pichlavý
•
k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 993/2 – 5 ks vrba bílá
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 15.000,- Kč Mysliveckému spolku Kelečsko, z.s. na akci „Myslivecké odpoledne dne 10.3.2018“ pořádanou u příležitosti
70. výročí založení Mysliveckého spolku v Kelči a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí o dotaci v rámci
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dotačních programů v roce 2018 na akce:
•
oprava krovu a střechy sýpky v Kelči – II. etapa – MK ČR
•
restaurování kříže v Babicích a kříže v Kelči u č.p. 262 – MZe SZIF
•
za zajímavostmi města Kelč a obce Ladce – Fond malých projektů - Interreg
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu a servisní služby „Lokálního a výstražného systému v ochraně před povodněmi“ se společností KOCMAN
envimonitoring, s.r.o., Říčanská 1000/29, Žebětín, 641 00 Brno dle předložené nabídky.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích Zlínského kraje v k.ú. Kelč-Staré i Nové Město v rámci stavby plynárenského zařízení v lokalitě „Bystřická“ mezi Zlínským krajem a společností GasNet, s.r.o.
za účasti investora Město Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí poptávkové řízení provedené Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s., na dodávky zemního plynu pro Město Kelč a pověřuje starostu
uzavřít smlouvu s vyhodnocenou společností E.ON Energie, a.s., Lidická 36, Brno.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Stavba komunikace a chodníku v areálu parku Vojtěcha Jasného“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Radek Pajdla, Kelč 549, PSČ 75643, IČ:
68335041.
Rada schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní škole Kelč o částku 88.300,Kč na úhradu rekonstrukce osvětlení v učebnách školy č. 304 a č.305 dle nabídky od
Lubora Pitruna Elektronika, Kelč 244.

KELČ HLEDÁČKEM OBJEKTIVU
– pravidla a podmínky fotosoutěže
Fotografickou soutěž Kelč hledáčkem objektivu vyhlašují město Kelč a kulturní komise (dále pořadatel). Soutěž probíhá od 1. března do 31. května 2018.
Tématem fotografické soutěže je zachytit Kelč, atmosféru života v ní, či její památky,
hodnotit se bude originalita a nápad.
Soutěž není omezená věkem ani bydlištěm soutěžících. Každý soutěžící může zaslat
maximálně 3 soutěžní fotografie (ve formátu název-fotografie.JPG, velikost fotografie
max. 6MB) přímo na e-mail: schybolova@kelc.cz, případně přes uschovna.cz nejpozději
do 31.5.2018. V e-mailu soutěžící uvede své jméno, bydliště a věk.
Odesláním fotografie soutěžící dává souhlas s případným využitím této fotografie
v propagačních materiálech města Kelč, na webu města či jeho FCB profilu, dále dává
souhlas, že jeho fotografie může být prezentována v tištěné podobě na výstavě v rámci
Kelečských slavností.
Vyhlášení vítězů soutěže bude součástí Kelečských slavností konaných ve dnech
23.-24. června 2018, kde vítězové obdrží hodnotné ceny. Přesný den a čas bude upřesněn
v červnovém Zpravodaji.
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Zasláním fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografie a že je
oprávněn s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení soutěžícího ukázalo nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena stejně jako soutěžící. Soutěžící tedy
bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zachycením
na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito
podmínkami. Každý soutěžící je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu
s aktuálními právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména
osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do
soutěže dává soutěžící vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto
odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu kategorizovat soutěž (např. dle věku soutěžících).
O reklamacích, námitkách, či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel,
současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu.
V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.
Odměny pro vítěze v obou kategoriích:
1.místo – 1.500 Kč
2.místo – 1.000 Kč
3.místo – 500 Kč

Domácí kompostéry
Zjišťujeme předběžný zájem o domácí kompostéry o objemu cca 1000 l na zahradní
odpad.
Do konce dubna prosím nahlaste telefonicky, emailem, či osobně zájem o kompostér.
tel.: 571 665 913, e-mail: schybolova@kelc.cz.
Pokud bude dostatečný počet zájemců, město Kelč se zapojí do společného projektu mikroregionu na pořízení domácích kompostérů.

Městská knihovna Kelč

Svoz odpadů

pátek 13. dubna 2018

plasty – 11. 4. 2018

pátek 27. dubna 2018

Sběrný dvůr

pondělí 30. dubna 2018

sobota 21. dubna 2018
ZAVŘENO

ZAVŘENO
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Pátek 20. dubna 2018 Kulturní dům Kelč
Francouzská novinka na české divadelní scéně – komedie

Dva nahatý chlapi

Děj nás přivádí do bytu Alaina Kramera. Seriózní advokát a věrný manžel se ocitá
ve frapantní situaci, právě se totiž probudil úplně nahý v posteli se svým kolegou
z práce. Oba jsou na stejné lodi, protože ani jeden netuší, jak se tam dostal. Příchod
Alainovy ženy celou věc dále komplikuje a Kramer dělá vše možné i nemožné, aby
své manželství zachránil. Jeho obhajoba má však od počátku vážné trhliny, navíc
Catherine v jeho diáři objeví podezřelé jméno a zdá se, že její přesvědčení už nemůže
nic změnit.
Když člověk začne pátrat ve svém nitru, může si být vždy jistý tím, co tam objeví? Na
tuto otázku se snaží nalézt odpověď absurdní komedie kontroverzního autora, která
v současné době slaví nejen v Paříži velké úspěchy.
Hru jsme uvedli v české premiéře 3. listopadu 2016 na domácí scéně v hranické sokolovně, a následně 12. listopadu 2016 a poté na různých místech opakovaně vyprodali.
Jen v Hranicích ji zhlédlo bezmála 1100 diváků.
Délka představení je cca 120 minut vč. 15 min. přestávky. Představení není
vhodné pro děti do 15 let.
Kamil Štroncer, divadlo Ventyl Hranice
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Kulturní akce květen - červen
KVĚTEN
1. 5.

Výstava psů

10. 5.

Kavárna

23. 5.

Recitační soutěž žáků ZŠ

24. 5.

Koncert Cimbálové muziky Cyril

27. 5.

Kácení máje (skauti)

30. 5.

Dětský den – MŠ Kelč

ČERVEN
2. 6.

Závěrečné taneční – ZŠ

3. 6.

Dětský den - OS Anděl

7. 6.

Kavárna

9. 6.

Rybářské závody - Chmelník

14. 6.

MŠ – pasování na školáky

23. – 24. 6.

XXII. Kelečské slavnosti
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

„Zámecké vázání“
Dne 15. 3. 2018, ve čtvrtek proběhl v dolních zahradnických pracovnách 11. ročník Zámeckého vázání, které jsme
opět věnovali proutí. Žáci z odborných učilišť zdobili věneček
z loupaného proutí a vypichovali košík z živých květů do ředitelny. Klání se zúčastnilo 7 učilišť a za každou školu dva žáci:
OU Velký Újezd, OU Nový Jičín, OU Cvrčovice, OU Valašské
Meziříčí, OU Křenovice, OU Ladce – naše partnerská škola ze
Slovenska a OU Kelč. Nejlépe podle tříčlenné poroty ve složení: předseda pan Pavel Strnadel, paní Eliška Šůstková a paní
Zdenka Hašová, nazdobil věneček Mário Pagáč ze Slovenska
a nejpěknější košík měl zpracovaný opět žák z Ladců, a to Pavol Meliš. Na 2. místě s věnečkem byla Khulan Gansuth z Valašského Meziříčí a 3. místo patřilo Lucii Kozlerové z Křenovic.
2. místo s naaranžovaným košíkem obsadil Ladislav Doskočil
ze Cvrčovic a 3. místo patřilo Magdaléně Pospíšilové z Valašského Meziříčí. Většina prací pak byla vystavena v Hasičském
domě na výroční schůzi MO Zahrádkářů, a ti měli možnost
opět hlasovat o nejlepší vazbu. I tady se na 1. místě umístil Mário Pagáč se svým věnečkem
a nejpěknější košík zvolili zahrádkáři od Ladislava Doskočila z Cvrčovic. Závěrem bychom
chtěli srdečně poděkovat sponzorům, kteří se podíleli na konání této akce: MO Zahrádkáři
Kelč, Městský úřad Kelč, ČZS Praha, Ing. Emil Kostka – Florplant Hranice. Díky patří také
všem, kteří pomáhali zorganizovat tuto aranžerskou soutěž a poděkování náleží i pedagogům, kteří se podíleli na přípravě žáků k soutěži a již nyní se těšíme na další ročník.
Foto najdete na: https: //oukelc.rajce.idnes.cz/Zamecke_vazani_2018/
Autor: Pavla Honešová
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Soutěž SUSO v Ostravě
Žáci Patrik Lakatoš a Jakub Šmahlík zednického oboru prvního ročníku našeho učiliště
se zúčastnili druhého postupového kola soutěže SUSO – soutěž učňů stavebních oborů.
Tato soutěž se konala 9. – 10. 3. 2018 v Ostravě na výstavišti Černá louka jako doprovodný
program stavební výstavy Střechy a stavba 2018. Tato soutěž je vypsána jako dvoudenní.
První den soutěže byla na programu praktická část od firmy Cemix, kdy žáci na uvedenou plochu natahovali a strukturovali šlechtěné omítky. V druhé části prvního dne
měli žáci za úkol zdění zdi z materiálu Ytong od firmy Xela. Tato zeď byla náročná na
stavbu, neboť se jednalo o skelet rohu se skosenou zdí, kdy soutěžní družstva musela
použít speciální nářadí určené na zdění Ytongu od firmy. Po skončení časového limitu
na zdění ohodnotili zástupci firem jednotlivá stavební díla a první den soutěže ukončili.
Druhý soutěžní den psali žáci písemný test, který se skládal z 35 otázek učiva 2. ročníku a několika otázek od společnosti Wienerberger, Xela a Schiedel. Po ukončení písemné
části následovala praktická část firmy Wienerberger. Soutěžní družstva žáků měla za úkol
zdění technologií porotherm dryfix, kdy se jednalo o stavbu skeletu rohu zdi s ostěním dle
výkresového zadání. Poslední disciplínou druhého soutěžního dne bylo zdění komínového systému od firmy Schiedel. Jednalo se o třívrstvý komín vyzdívaný z tvarovek. Tento komín musel být vyzděný podle projektového zadání. Po časovém limitu, který měli
žáci pevně stanovený, se zástupci realizovaných firem sešli a vyhodnotili celou soutěž.
V odpoledních hodinách organizátor soutěže vyhlásil tři nejúspěšnější soutěžní družstva.
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Tato družstva obdržela
upomínkové předměty
a dary od uvedených
firem. Z jedenácti soutěžních družstev oboru zedník se naši žáci
Odborného
učiliště
Kelč umístili na pátém
místě. Zkušenosti z letošního ročníku soutěže nás vedou k dalšímu
zamyšlení a přípravě
na postupové kolo,
které se uskuteční za
rok opět v Ostravě.
Zprávu vypracoval:
Lehnert Radek

Oborová učilištní soutěž prodavačů v roce 2018
Začátkem března byla pro žáky prodavačského oboru již tradičně připravena soutěž.
Ze všech tří ročníků se zúčastnilo celkem 15 žáků. Zápolení v soutěži, slouží k tomu, aby
si žáci vyzkoušeli svoji dovednost a získané vědomosti. Soutěž proběhla ve dvou dnech
v našem OU Kelč v pracovně prodavačů. V soutěži si naši žáci prověřili své znalosti
a um. Součástí byl vědomostní test a rébus zařazení zboží do potravinářské skupiny. Poté
následovalo balení bonboniéry, kde byl stanovený časový limit a bodoval se samozřejmě
vzhled. Soutěž pokračovala za pultem. Žáci jednotlivě předvedli vážení na váze a následně účtovali zboží jako připravený nákup na pokladně. Po markování žáci do určité
peněžní hodnoty vrátili peníze. To vše se konalo pod dohledem oborové komise. Po
sečtení všech bodů máme tyto výsledky:
1.místo

2. místo

3. místo

1. ročník

TEREZIE LOSOVÁ

ONDŘEJ SEHNAL

NATÁLIE SRBOVÁ

2. ročník

SABINA HOLÁ

MARIE VAŠKOVÁ

NIKOLA JOCHECOVÁ

3. ročník

STEFANIE GRUNZOVÁ nebylo uděleno

nebylo uděleno

Tato soutěž určitě přispěla k tomu, aby se žáci zjistili, co by mohli ve své teorii a praxi
vylepšit.
zapsala Hanka Stromšíková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Jaro je tady! Konečně
můžeme po dlouhé zimě
odemknout zahradu “zlatým
klíčem“, pozorovat změny
v přírodě, pečovat o bylinkovou zahrádku a trávit více
času na pískovištích. Dne
5. dubna proběhne pro zájemce screeningové vyšetření
zraku. Dne 10. dubna navštívíme Hasičský dům v Kelči,
kde se děti seznámí s požární technikou. Dne 11. dubna
přijede za dětmi oblíbené
„Divadlo Smíšek“ s pohádkou o kamarádství „V nouzi
poznáš přítele“. Dne 20. dubna se nejstarší předškoláci
vydají na dopravní hřiště do
Valašského Meziříčí. Procvičí si znalost dopravních značek a jízdu na kolech i koloběžkách. Čeká je také návštěva
hvězdárny, kde se dalekohledem podívají na Slunce, budou se vzdělávat na téma „Planety“. Před námi je i celosvětový svátek věnovaný naší planetě Zemi – Den Země, připadá
každý rok na 22. duben. Oslavuje Zemi, která jediná ze všech planet sluneční soustavy
umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Děti si budou povídat o životě na
Zemi, prohlížet encyklopedie o Vesmíru a Zemi, učit se hospodařit s vodou i třídit odpadky. Během měsíce proběhne i velmi oblíbená beseda s policisty na téma „Děti, pozor,
červená“. Kolem 23. – 24. dubna (podle počasí) se uskuteční „KOLOBĚŽKIÁDA“. V této
nové akci využijí děti své přilby, koloběžky, kola či odrážedla. Na školní zahradě bude na
malé sportovce čekat slalom mezi překážkami. Děti budou nejen sladce odměny.
Na 27. dubna chystáme od 16:00 hodin veřejně přístupnou akci pro rodiny s dětmi
„SLET ČARODĚJNIC“. Masky jsou vítány, těšíme se na všechny!
10. května 2018 proběhne „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“. Od září 2017 byla zavedena povinná docházka dětí k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy (děti narozené od
1. 9. 2012 do 31. 8. 2013).
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
14
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Lyžařský kurz 2018
Tak jako každý rok i letos se žáci 7. třídy vydali na lyžařský kurz (akce se opět konala ve Velkých Karlovicích). V neděli 25. března po obědě se vypravil autobus plný
těšících se dětí na hory. Společně s námi tam jela i naše paní učitelka Kateřina Machačová, pan ředitel Roman Blaha a paní učitelky Klára Bocková a Dana Šatranová.
Cesta netrvala dlouho a my byli na chatě. Donesli jsme si tam všechny věci a pak hned
vyrazili na svah. Tam nás rozřadili do tří skupin podle toho, jaký jsme kdo lyžař. Od
následujícího dne jsme si naplno užívali dobré sněhové podmínky. Dostávali jsme dost
zabrat, takže již třetí den pobytu se projevila únava. Bohužel se také dva naši spolužáci
zranili a museli odjet domů. O odpočinkovém dnu jsme si prošli celý areál Kyčerky
a navštívili místní obchod. Následující dny již proběhly bez problémů. Samozřejmě
jsme si také připravovali večerní program, např. jeden večer jsme degustovali chilli
papričky, tancovali a promítali si fotky a videa z lyžování. Poslední den nás čekalo tzv.
volné lyžování a to nás moc bavilo. Později jsme poobědvali, sbalili si věci, naskládali je
do autobusu, rozloučili se s chatou a jejím okolím a vyjeli směrem do Kelče. Uplynulý
týden pro nás byl nezapomenutelný a zároveň jsme se toho hodně naučili a dozvěděli.
Jménem sedmáků moc děkujeme všem, kteří se na organizaci týdne na horách podíleli, připravili nám úžasné zážitky a skvělou zábavu.
Veronika Urbanová a Tereza Richterová, účastnice kurzu

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 předvedené Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná je kombinované představení na motivy několika známých bajek. V úvodu herci představili divákům
postavu antického mudrce Ezopa, který pak s pomocí loutek vypráví své příběhy odlehčenou humornou formou, která je přitažlivá i pro nejmenší diváky. S využitím prvků
interaktivního divadla Ezop komunikuje s publikem, posouvá děj k pointě a nechybí ani
typické ponaučení z každé bajky. V příběhu O chytré lišce divák pochopí, že je třeba mít
se na pozoru před těmi, kdo přehnaně lichotí, ze závodu mezi zajícem a želvou vyplyne,
že úsilí často předčí schopnosti. Bajka O pyšném orlu je příkladem toho, že se nevyplácí
vytahovat se na menšího a slabšího, neboť se to může vymstít.
I když jsou Ezopovy příběhy více jak dva a půl tisíce let staré, to, o čem vyprávějí, je
stále aktuální.
16
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Házená
Žáci 5. ročníku se 16.2 zúčastnili 2. ročníku obnoveného okresního kola v házené
„Novinářský kalamář“ pro okres Kroměříž. Pořadatelem byl OR a ASSK KM Bystřice
pod Hostýnem a organizátorem za Házenkářský klub Bystřice pod Hostýnem byl pan
Marek Liška. Družstvo Kelče bylo zařazeno do skupiny A, hrací čas byl 2 x 9 minut. Kluci
hráli tři utkání a s jednou výhrou a dvěma prohrami se ve skupině umístili na 3. místě
z celkového počtu čtyř družstev. Vzhledem k házenkářským schopnostem spíše „amatérů“ nebyl výsledek vůbec špatný.
PhDr. Pavla Čučková
Základní škola KELČ, okres Vsetín

Zápis
žáků do 1.třídy
Ředitelství Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,
že zápis do 1. třídy proběhne

ve čtvrtek 11.4. 2018
od 13.00 do 16.30 hod.
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2012 (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
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči, milí farníci,
pro letošní velikonoční příspěvek jsem se inspiroval ve dvacet let starém výtisku Katolického týdeníku, který zapadlý ležel ve zpovědnici farního kostela až do letoška. Otec
z řádu premonstrátů Jakub Berka psal v roce slavného olympijského úspěchu našich
hokejistů úvodník s nadpisem „Jsem rád, že Velikonoce jsou...“ Druhým impulzem k zamyšlení nad tím, co pro nás dnes můžou Velikonoce znamenat mi byla výzva z jednoho
z obecních úřadů farnosti, ve které jsem byl požádaný, abych klukům, kteří budou chodit
na „klapotání“ vysvětlil, že nejde jen o to, kolik vyberou...
Proč jsou tedy Velikonoce? A máme důvod být rádi, že jsou?
Otec Jakub používá přirovnání: „Jako žízeň nevymyslela vodu, tak ani touha po plnosti nevymyslela nebe. Voda i nebe jsou. I víra a její naplnění existuje.“ Velikonoce
jsou svátky víry. V tom jsou trochu složitější, než dětsky průzračné Vánoce s adventním
těšením na Ježíška. Jako děti někdy dumají nad tím, jak mohl od Vánoc do Velikonoc
Ježíš tak rychle dospět, tak i nám dospělým mnohdy na Velikonoce stačí vygruntovat
a doplnit ledničku, protože k prožití Velikonoc je potřeba sestoupit hlouběji a prožít
i tíseň křížové cesty. Velikonoce jsou o víře, že ve spojení s Ježíšem může a má i moje
křížová cesta dopadnout dobře.
Slovo „Vzkříšení“ je slovo o naději. Nepopírá, že jdeme bolestnou cestou. Nebarví pozemský život narůžovo. A přece dává sílu. Dává i odvahu, říct „chci být dobrý“,
třeba se cítím spolu ukřižovaný vedle Ježíše a spolu ponížený. Kvůli vzkříšení slaví
křesťané neděli. Každá neděle jsou „malé Velikonoce“. Kdysi pro to, že se sejdou
k bohoslužbě, riskovali první křesťané za doby římských císařů i život. Ještě před
málo desítkami let riskovali někteří pozici v zaměstnání, když se v neděli vydali
s dětmi na mši svatou. Neděli i ve svobodě není snadné zachovat jako den pro Boha.
Vždyť tolik lidí musí na směnu a i doma je tolik práce. A přece, neděle posvěcuje
všechno. Kdo má v neděli čas na Boha, má podle zkušenosti i čas na lidi kolem sebe.
Vždyť tolik je nemocných, starých a opuštěných, kteří čekají byť na kratičkou návštěvu, která umenší jejich samotu.
Zvu srdečně: přijďte slavit Velikonoce! Každou neděli je v kostele otevřeno. I ve všední den je možné vejít do předsíně. V noci na Bílou sobotu a po celý den pak je možnost
přijít k Božímu hrobu a zůstat v tichu před Pánem života, který pro nás umřel a z mrtvých vstal. Jsem rád, že jsou Velikonoce! Moc rád je s Vámi oslavím.
o.Jan Bleša,
farář
18

duben 2018

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Misijní koláče 2018
Taky tomu nemůžete uvěřit… Letos to bylo 20 let, co se začaly péct první postní misijní koláče. Někdo by řekl, že to ani není možné. Z dětí, co tehdejší maminky kojily, se
staly dospělé ženy a muži, z pobíhajících a pomáhajících děvčátek manželky a maminky
a z některých maminek babičky. Dvacet roků funguje něco výjimečného a dobrého.
Pro letošní rok byla zvolena sobota 10.března.Hned od rána jste mohli u fary a Befarka zjistit větší pohyb holek, slečen, maminek a babiček. V tomto případě jde o velmi
ojedinělý jev, konající se jednou za rok. Tašky se surovinami, zástěry, válečky a trouby.
Všecko se to sjíždělo do daného bodu ke kostelu. A jak jedna maminka dodala, každý
s tím, na co má řidičák. Takže kolečka, vozíčky nebo podvozky od kočárků nebyly ničím
nezvyklým.
Za dvacet let se příprava těsta, válecí a pracovní plochy značně vylepšily. Ale ta nejdůležitější práce stejně zůstala na šikovných rukou všech zúčastněných. Bylo nás tam asi
20. Počty se během dne měnily. To když musely maminky, které tam měly svou ženskou
část rodiny, odbíhat a vařit obědy druhé půlce, co zůstala doma…Bylo to moc fajn, povídalo se, předávaly se instrukce, jaká mouka je nejlepší, jaký tvaroh nejtvarohovatější,
kolik vajíček sneslo kolik slepiček a jestli i letos bude všem chutnat. Probíraly se chystané
svatby, to, že krásně vyšlo počasí a ministranti, kteří velice rádi chodili ochutnávat.
Válelo se, vykrajovalo, peklo, chutnalo a balilo. Nakonec jsme zvládly upéct koláče
ze 17kg mouky a dalších surovin. A jak to dopadlo? Bylo vyprodáno a vybráno na misie
12 556,Moc bych chtěla poděkovat Mlýnu Kelč, od kterého jsme jako každý rok dostali
mouku zdarma. A taky všem, co jakkoliv pomohli ať u pečení, prodávání koláčků a hlavně těm, co přispěli a koláče si koupili.
Tak jsme to pro letošek zase všichni zvládli. A kdo ještě nikdy na takové „koláčové
akci“ nebyl, může příští rok přidat své ruce k dílu.
Hlavicová Dorča
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Program DUBEN:
• Úterý 3.4.2018 od 9:00 hod. „Jaro už je tu!“ – výtvarné kouzlo: papírové květy, které
se rozvíjejí. Společné „jarní cvičení“ s míči a overbolly.
• Pondělí 9.4.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Ohlédnutí za Národním pochodem pro život, který proběhne 7. 4. v Praze a který se někteří občané
Kelče chystají podpořit.
• Úterý 17.4.2018 od 9:00 hod. „Den ZEMĚ“ – ekohrátky pro nejmenší, tvoření z přírodního materiálu – projekt FÍHA – DÝHA.
• Pondělí 23.4.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Tvoříme z fima
II. Pro velký úspěch si zopakujeme tvoření z polymerové hmoty Fimo - vyrobíme si
šperk nebo ozdobu na hrneček.
• Úterý 24.4.2018 od 15:00 hod. – 18:00 hod. Prezentace moderních látkových plen.
• Středa 25.4.2018 „Táto pojď si hrát“ – společná procházka parkem, plnění úkolů, opékání špekáčků . . . Sraz v 16:30 hod. u RC Slůně. V případě nepříznivého počasí, bude
otevřena herna.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc.Veronika Mlčáková
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Kelečští modeláři ve Vídni
Ve dnech 10. až 11.března 2018 pořádal IPMS Austria prestižní výstavu v prostorách vojenského muzea Vídeň za účasti devíti
států Evropy. I my, kelečští modeláři, jsme byli pozváni. Na klubových stolech jsme vystavovali ukázky naší modelářské tvorby
k velkému zájmu veřejnosti i modelářů. Rovněž jsme se zapojili
do bodované soutěže v kategoriích letadel a lodí. Japonská válečná loď Mikasa Mirka Pajdly získala ve své kategorii S2 1.místo. Tím, že jsme se úspěšně prezentovali, získali jsme mnoho
kontaktů a přátel s příslibem návštěvy naší výstavy KIT SHOW
KELČ 2018. Náš klub
se v současné době připravuje na již tradiční
dubnovou výstavu, zajišťujeme umístění modelů a pro návštěvníky
bohatý a atraktivní venkovní program. Chtěli bychom poděkovat
Městskému úřadu Kelč
za pochopení a pomoc
při zajišťování této výstavy.
Za modeláře Kelč
Mirek Pajdla
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Velikonoční jarmark 2018
Pranostika říká: „BŘEZEN, ZA
KAMNA VLEZEM“, ale my se takovou
pranostikou neřídíme. Místo toho, abychom si vlezli za kamna a byli pěkně
v teplíčku, tak jsme na začátku března
uspořádali Velikonoční jarmark, který
každoročně pořádá spolek Anděl. Letošní téma jarmarku bylo, VELIKONOCE
JAKO NA ZÁMKU. Z kamen rovnou
na zámek? Ano i to je možné. Najednou
se ocitnout v královské zahradě, kde stojí dvě krásné princezny, opodál šumící
jezírko a královský pes, kterého právě
vyhnala kuchařka z královské kuchyně.
Ze zahrady se posouváme o kousek dál,
stoupáme po schodech nahoru, schodiště lemují erby urozených rytířů. Jen co
jsme vystoupali nahoru, vidíme komnatu s nádhernými šaty a šperky. Chodby
lemují stoly s trofejemi a zbraněmi. Zdá
se nám to? To není sen, přesně tohle jste
mohli vidět na jarmarku, který proběhl
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3. - 4. března v Hasičském domě v Kelči.
Letošní jarmark nebyl v takovém velkém stylu, jako tomu bývá v Kulturním
domě, ale i přesto byl podle návštěvníků
nádherný a po zásluze jsme sklidili velký
úspěch.
Proto patří velké díky panu Mašlaňovi z farmy z Němetic, paní Volkmerové,
panu Volkmerovi, panu Ovčačíkovi ze
Skaličky, paní Ovčačíkové, paní Leinertové, uživatelům ze stacionáře, MP Krásnu, městu Kelč.
Chtěla bych taky poděkovat Panu
Bystroňovi z Valašského Meziříčí, za zapůjčení věcí. Velké díky patří i Míšovi
Jemelíkovi, který nám každoročně zpříjemní velikonoční jarmark svým vystoupením.
Děkuju všem těm, kteří mi zapůjčili
věci a pomohli při Velikonočním jarmarku. Děkuji taky svému příteli Máriovi za velkou pomoc nejen při zdobení,
ale i při celém průběhu akce.
Někdy nezaleží na tom, jaký je prostor pro zdobení, ale na tom, co v prostoru je
a možná proto z toho vzešel tak skvostný Velikonoční jarmark.
Vám všem patří jedno velké díky.
Krásné prožití jara přeje
Hanka Šivicová a spolek Anděl Kelč

Kurz orientálních břišních tanců pro začátečníky
Hasičský dům Kelč
* začínáme 3.5.2018
* 18:00 – 19:00 hodin
* první ukázková hodina zdarma
Kontakt: Nikola Němečková, tel.: 605 122 726, e-mail: nillanour.oriental@gmail.com
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INZERCE
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Přijmu stavebního dělníka.
Radek Zajíc, tel.: 737 721 194
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU

Jubilanti v Kelči
Marie Valuchová
Eva Jiříčková
Vladimír Volf
Marie Kovalčíková
Vladimír Bek
Rudolf Tkáčik
Anežka Slimáčková

Zdislava Schollyová
Stanislav Plesník
Jan Mikušík
Jan Rušar
Libuše Staňková
Marie Horáková

Jubilanti v Němeticích
StanislavPavlištík
Marie Novosadová

Jiří Rolinc

Jubilanti v Komárovicích
Ludmila Plesníková

Narození
Petr Hruška
Jiří Staněk

Babice
Němetice

Úmrtí
Karel Hradil
Jarmila Pavlů
Marie Slimáčková

68 let
86 let
73 let

Kelč
Kelč
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
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