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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
začal poslední měsíc v roce – prosinec. Blíží se čas adventu, Vánoc, období ohlédnutí se
za minulým rokem, období bilancování. Sčítáme své úspěchy, neúspěchy, hodnotíme,
zda rok 2018 byl rokem výborným, dobrým, špatným. Snad byl pro většinu z nás hodnocen školní terminologií rokem na jedničku. Asi nejdůležitější ale je, abychom do nového
roku vstoupili s novou chutí, s novými předsevzetími a vírou ve vlastní síly.
Někdo prosinec vnímá jako měsíc, kdy by chtěl ještě na poslední chvíli stihnout všechno
to, co se mu nepodařilo do této doby. Jiní vnímají tento měsíc jako dobu vánočních trhů,
nákupů, punče a těšení se na Ježíška. Každý by si měl poslední měsíc v roce ovšem prožít
tak, jak mu to vyhovuje nejvíc, jak je zvyklý a jak to bude nejpříjemnější i pro jeho okolí.
Příjemnou pohodu Vánoc asi nepřinese jen bezchybně uklizená domácnost, nazdobená
vánoční tabule a oslňující dárky. Vánoce jsou přece víc, a to víc je například vzájemné
„porozumění a pohoda v kruhu nejbližších“.
Pevně věřím, že se všichni sejdeme ať už na Živém betlému, kde společně oslavíme příchod Ježíška, nebo na některém z vánočních koncertů ve farním kostele. Dovolte mi,
abych Vám popřál pěkné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí, splnění
i těch nejtajnějších přání, mnoho úspěšných dní v novém roce, a to nejen jménem svým,
ale i jménem všech pracovníků radnice.
Ing. Karel David, starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 87. zasedání Rady města Kelč dne 15.10.2018.
–

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatření č. 7/2018 dle předloženého návrhu.
– Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Vodovodní a plynovodní přípojka“ na pozemku p.č. 596/1 v k.ú. Babice u Kelče pro novostavbu rodinného domu
na pozemku p.č. 21/2 se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje Smlouvu č. 18_SOP_01_4121453206 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě u stavby „Veřejné osvětlení Bystřická parc.č.
314/56“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 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. Němetice, p.č. 253/1 – 2 ks trnovník akát
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k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 49/1 – 1 ks smrk pichlavý
– Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Stavba chodníku podél
silnice III/4395, silnice III/43911 – spojovací úsek“ a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Radek Pajdla, Kelč 549,
756 43 Kelč, IČ: 68335041.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovitých věcí – pozemek p.č. st. 436 zastavěná plocha o výměře 12 m2 odměřený z pozemku p.č. 314/98 v k.ú. Kelč-Staré Město v geometrickém plánu č. 596-77b/2018.
– Rada schvaluje „Knihovní řád“ Městské knihovny v Kelči dle předloženého návrhu s
účinností od 1.11.2018.
– Rada schvaluje Nájemní smlouvu č. SML/0884/18 na nájem části nemovitých věcí pozemků p.č. 675/1, 675/15, 675/22 a 677/1 ostatní plocha o celkové výměře 238 m2
v k.ú. Němetice s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., se sídlem K majáku 5001,
761 23 Zlín dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje opravu pracovního stroje BELOS TRANS PRO za nabídkovou cenu 148.608,32
Kč bez DPH od společnosti Daniš Davaztechnik, s.r.o., Hulínská 265/30, 750 02 Přerov.

USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Kelč dne 12.11.2018.
– Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.9.2018 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
– Rada bere na vědomí Zápis č. 142/2018/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření
města Kelč za rok 2018 a předává jej k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy
VaK/42/18/43/01553 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, specifikované v geometrických plánech č. 602-325/2018 a 676-326/2018, 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/42/18/43/01550 v rámci stavby „Výměna vodovodu Němetice – I. etapa – rozvodné řády“ na pozemcích p.č. 424/1, 685/8, 418/1 a 418/4 v k.ú. Němetice, specifikované v geometrickém plánu č. 175-7275/2009, 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/42/18/43/01563 v rámci stavby „Odtok z ČOV Kelč“ na pozemku p.č. 1811/1 v
k.ú. Kelč-Nové Město, specifikované v geometrickém plánu č. 679-372/2018, 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. A.0439-00423 o zřízení věcného břemene na pozemcích
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p.č. 117, 342, 910, 914/1, 915 a 918/1 v k.ú. Komárovice v rámci stavby „V403/803-zdvojení vedení“ se společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o zpracování mzdové agendy a účetním poradenství s Libuší Markovou, mzdovou účetní, 756 24 Bystřička 141, IČ: 64071031 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
– Rada schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 4 v
Kelči s nájemníky a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
– Rada zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto komise rady:
a) Sociální
b) Kulturní
Rada jmenuje předsedy a členy těchto komisí:
a) sociální - předseda: Mgr. Kateřina Machačová, Kelč č.p. 599
členové: Bc. Iveta Minářová, Dis., Kelč č.p. 442
Marie Baďuříková, Kelč č.p. 503
Milena Chvatíková, Kelč č.p. 523
Irena Tvrdoňová, Kelč – Němetice č.p. 42
Věra Pavlíková, Kelč – Komárovice č.p. 1
Evžena Hrušková, Kelč – Lhota č.p. 22
Dana Marečková, Kelč – Babice č.p. 38
b) kulturní – předseda: Patricie Volková, Kelč č.p. 140
členové: Ladislava Bijová, Kelč č.p. 502
Alžběta Pitrunová, Kelč č.p. 556
Bc. Martina Schybolová, DiS., Kelč č.p. 510
Mgr. Zdeňka Smahlová, Kelč č.p. 375
Mgr. Šárka Večeřová, Kelč č.p. 512
– Rada schvaluje poskytnutí finančního daru 5.000,- Kč spolku Babybox pro odložené
děti - STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČ: 27006891
na zřízení babyboxu ve Vsetínské nemocnici a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
– Rada schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN
se společností Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00
Praha 4, IČ: 24128376 na období od 1.1.2019 do 31.12.2020 dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje Smlouvy o právu k provedení stavby „Vodovodní přípojka pro RD v
Komárovicích“ na pozemku p.č. 888/17 v k.ú. Komárovice a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 795/1 – 1 ks douglaska tisolistá
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USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kelč
konaného dne 1.11.2018.
– Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva města
Kelč.
– Zastupitelstvo stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet místostarostů na 1 místostarostu, počet členů rady města Kelč na 5 členů.
– Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů určuje, že pro výkon funkce starosty města
Kelč bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
– Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů volí do funkce:
starosta města Kelč

Ing. Karel David, nar. 20.2.1968, bytem Kelč č.p. 577

místostarosta města Kelč

p. Jaroslav Staša, nar. 27.8.1969, bytem Kelč č.p. 393

člen rady města Kelč

Ing. Radek Sommer, nar. 29.7.1966, bytem Kelč č.p. 544

člen rady města Kelč

p. Vlastimil Pitrun, nar. 5.6.1975, bytem Kelč č.p. 564

člen rady města Kelč

Bc. Iveta Minářová, DiS., nar. 6.6.1972, bytem Kelč č.p. 442

– Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů zřizuje finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města Kelč a volí tyto předsedy a členy výborů :
Finanční výbor:
předseda Jana Jandová,
členové Stanislav Hlavica,
Ing. Jaroslav Orel,
Mgr. Renata Ryšková,
Marie Kettnerová,

bytem Kelč č.p. 479
bytem Kelč č.p. 190
bytem Kelč č.p. 370
bytem Kelč č.p. 480
bytem Kelč – Němetice č.p. 86

Kontrolní výbor:
předseda Břetislav Vlček,
členové Mgr. Šárka Večeřová,
Mgr. Kateřina Fabíková,

bytem Kelč č.p. 568
bytem Kelč č.p. 512
bytem Kelč č.p. 593

6

prosinec 2018

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Bc. Václav Škařupa,
Lubomír Pavelka,

bytem Kelč č.p. 511
bytem Kelč č.p. 538

– Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbory v místních částech Babice, Komárovice, Lhota a Němetice.
Přípravou návrhů předsedů a členů osadních výborů pověřuje zastupitelstvo radu
města. Tyto návrhy budou předloženy ke schválení na zasedání zastupitelstva do
31.12.2018.
– Zastupitelstvo v souladu s ustanoveními § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) a v) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům osadních výborů a
předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v
této výši:
Místostarosta
16.568,- Kč
Člen rady
4.295,- Kč
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady
1.841,- Kč
Člen výboru zastupitelstva, komise rady
1.534,- Kč
Člen zastupitelstva
1.074,- Kč
Odměna se poskytuje za nejvyšší vykonávanou funkci, výše odměn za jednotlivé funkce
se nesčítá. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení funkcí, které
nejsou obsazeny členem zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.

Městský úřad Kelč

Městská knihovna Kelč

pondělí 31.12.2018

pátek 28. 12.2018

ZAVŘENO

pondělí 31. 12.2018
ZAVŘENO
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Sběrný dvůr v Kelči

Svoz odpadů v prosinci

středa 26.12.2018
plasty – středa 12. 12. 2018
sobota 29.12.2018
sklo – pátek 14. 12. 2018
ZAVŘENO

Česká pošta oznamuje, že
z důvodu vánočních svátků budou posunuty splatnosti důchodů.
Důchody splatné dne 20.12. budou vypláceny 19.12.
Důchody splatné dne 22.12. budou vypláceny 20.12.
Důchody splatné dne 24.12. budou vypláceny 21.12.
Alena Klvaňová
Pošta Kelč

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2019:
Cena v Kč/m3

Bez DPH

Včetně 15% DPH

Vodné

42,00

48,30

Stočné

31,80

36,57

Vodné + stočné

73,80

84,87

Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2018 stavy svých
vodoměrů, protože budou stanoveny technickým propočtem.
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Správa hřbitova
Připomínáme několik zásad či povinností vyplývajících z hřbitovního řádu či smlouvy o
nájmu hrobového místa.
vždy nahlásit správci pohřebiště:
jakékoliv úpravy hrobového místa
změnu nájemce hrobového místa
vložení urny. popř. vyjmutí urny
není dovoleno:
sadit zeleň mimo pronajaté hrobové místo
zmenšovat či zvětšovat hrobové místo bez povolení správce
samovolně vytvářet chodníčky mezi hroby
Při úmrtí blízké osoby a uložení ostatků do země je nutné sjednat prodloužení smlouvy o
nájmu hrobového místa, která je pro místní hřbitov v Kelči stanovena na 15 let.
Věnujte pozornost chování podezřelých osob pohybujících se na hřbitově, často dochází
ke krádežím vysazených keřin, květin či hřbitovních doplňků. V zaparkovaných autech
nenechávejte své osobní věci, především kabelky a cennosti. V případě krádeže se obraťte na Policii ČR.
(MS)

Informace o dotacích
Město Kelč obdrželo dotaci z Ministerstva životního prostředí na výstavbu mokřadu ve výši
492.410,58 Kč.
***
Město Kelč obdrželo dotaci z Ministerstva kultury na obnovu krovu střechy nemovité kulturní památky – sýpka čp. 270 ve výši 382.000,- Kč.
***
Město Kelč obdrželo dotaci na pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu pro JPO II Kelč z Ministerstva vnitra ve výši 441.009,50 Kč a ze Zlínského kraje ve
výši 293.977,-Kč
***
Kompostéry
Kompostéry z dotačního projektu Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko budou dodány v jarních měsících roku 2019. O přesném termínu budeme přihlášené zájemce včas
informovat (ve Zpravodaji, popř. hlášením místního rozhlasu a prostřednictvím webových
stránek města).
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Vánoční koncerty v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči
Středa 26.12.2018 v 15:00 hodin
Štěpánský koncert Scholy Kelč
vstupné dobrovolné
Sobota 29.12.2018 v 17:00 hodin
Koncert Městské dechové hudby Nový Jičín
vstupné dobrovolné

Plesy v roce 2019 – Kulturní dům Kelč
18.01.2019

– Ples SDH Kelč

26.01.2019

– Ples SR při ZŠ

02.02.2019

– Ples Skautského střediska Kelč

09.02.2019

– Farní ples

16.02.2019

– Maškarní ples MŠ Kelč a poté Šibřinky

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Úvodem se vrátím k činnostem na projektu „Přírodní zahrada MŠ Kelč“, který pro nás
realizují manželé Čechovi se svými zaměstnanci. Na začátku listopadu zasadily děti ze
všech tříd cibulky rostlin do květné louky. Dne 14. listopadu jsme spolu se zahradníky, dětmi a jejich rodiči zasadili 8 nových stromů, které jsou financované z projektu.
Máme 3 nové jabloňky, javor, jírovec, slivoň a okrasné sakury. Zahradníci nám vysázeli
motýlí keře, šeřík, hortenzie a jiné kvetoucí rostliny.
Nyní nastává jedno z nejkouzelnějších a nejočekávanějších období roku.
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Tradičně jsme přispěli svými výrobky na Vánoční výstavě Občanského sdružení Anděl.
Děti ze tříd „Ježečků“ a „Berušek“ tancovaly na Vánočním jarmarku.
Čekání na Vánoce si všichni vychutnáme. S Mikulášskou nadílkou nás ve školce navštíví 5. prosince Mikuláš v doprovodu hodného čerta a kouzelného anděla. Na adventních kalendářích budeme odpočítávat zbývající dny do příchodu Ježíška a denně
plnit různé úkoly. V adventním čase také postupně zapálíme všechny svíčky na našich
vyrobených věnečcích. Děti si vyzkouší různé tradice patřící k Vánocům. Rozkrojíme
jablíčka, budeme pouštět lodičky, házet papučí. Děti vykrájí cukroví nejen z plastelíny,
ale i z těsta. Vůně perníčků tak provoní celou školku. A abychom si vůni perníčků a živého stromečku užili co nejdéle, napečeme a nazdobíme si ho s dětmi v každé třídě už
na začátku prosince. Vánoční stromečky budou zdobit přinesené ozdůbky, které vyrobí
děti doma s rodiči. Abyste se na chvíli zastavili v tom každoročním vánočním shonu,
zveme vás dne 12. prosince na vánoční besídku třídy „Berušek“. O den později 13.
prosince rádi přivítáme všechny rodiče, prarodiče i sourozence na besídce „u Koťátek
a Ježečků“. Dopoledne 18. prosince zahrajeme dětem pohádku „Jak se měl princ Janek
do Vánoc oženit“. V pohádce se vystřídají všichni zaměstnanci MŠ a budou pomáhat
princi Jankovi najít tu správnou nevěstu a prožít krásné Vánoce. U stromečku si společně zazpíváme koledy a rozdáme dárečky, které nám zůstanou ve školce, ale i ty, které
si děti odnesou domů. Dne 19. prosince pojedou děti ze třídy berušek do Choryně,
kde jim babičky z Domova pokojného stáří zahrají pohádku „O koze v Betlémě“. Děti
babičkám zatančí na písničky z pohádek a rozdají přáníčka.
Také já bych vám všem chtěla popřát za celý náš kolektiv krásné Vánoce a do nového
roku 2019 hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.
V období vánočních prázdnin od 22. prosince – 2. ledna 2019 bude MŠ uzavřena.

Dne 16. února 2019 se po DĚTSKÉM KARNEVALU uskuteční
ŠIBŘINKY – KARNEVALOVÁ ZÁBAVA se skupinou TAKZATRUP.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Volba povolání – přijímací zkoušky 2018/2019
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
12
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Termíny:
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2. termín:
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12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání,
16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání
17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
1. termín:
13. května 2019
2. termín:
14. května 2019
Své vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat v termínu 12. - 26.dubna 2019.
Další informace můžete nalézt také na http://www.msmt.cz , Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2018/2019 (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017), http:// www.zkola.cz.

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku
22. listopadu 2018 jsme pro zájemce z řad rodičů žáků 9. ročníku připravili schůzku
zaměřenou na přijímací řízení a zodpovědnost zákonných zástupců žáků za jeho zdárný
průběh, na volbu dalšího studia, možnosti uplatnění v praxi apod. Toto setkání zorganizovala formou prezentace škol výchovná poradkyně Mgr. Květoslava Václavíková.

Podhostýnská liga v miniházené
V měsíci říjnu skončila série hodin v miniházené pro žáky 1. stupně (druháky a páťáky).
Na hodiny průpravy a tréninků navážou prosincové turnaje v bystřické sportovní hale.

Beseda s policistou
Nprap. Bc. Vladislav Malcharczik, příslušník Policie ČR, si pro naše žáky 5. a 8. ročníku
připravil besedy na zajímavá témata. V obou případech se jednalo akce s preventivním
doporučením, jak se nestat obětí protiprávního jednání. Mladší žáci si vyslechli informace o možném nebezpečí při elektronické komunikaci a starší žáci se dozvěděli důležité
informace o trestní odpovědnosti mladistvých.

Výročí „100“
Jak jsme oslavovali 100. výročí založení Československa? Vše začalo v září výstavou v KD
s názvem „Kelč v průběhu století“. Toto téma nás tak nadchlo, že jsme se začali seznamovat s minulostí podrobněji.
13
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Naši výpravu za historií jsme zahájili na školním dvoře. U lípy z roku 1919 jsme si pověděli, proč a kým byla vysazená a proč byl tento historický mezník pro Čechy tak významný. Znát své dějiny je důležité, a tak jsme začali sbírat informace o vzniku Československa. Hledali jsme na internetu, v knihách, v časopisech. Rozdělili jsme se na
skupiny. První skupina tvořila vlajky zvláštní výtvarnou technikou. Dozvěděli jsme se, že
v roce 1918 jsme měli vlajku červenobílou. Až v roce 1920 byl přidán modrý klín. Druhá
skupina malovala vlajky na výzdobu oken v naší třídě a stříhala listy lípy v národních
barvách. Třetí skupina kreslila náš památný strom. Toto dílko jsme poté společně dokončili a zveřejnili jsme všechny získané informace i s mapou první republiky a s obrázkem
našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka na třídní nástěnce. Přečetli jsme si, že poprvé
dirigoval naši státní hymnu kelečský rodák Jaroslav Křička na Václavském náměstí při
vyhlášení republiky. Hymnu jsme se naučili zpívat. Pověděli jsme si o státních symbolech. S ostatními dětmi z 1.stupně jsme vytvořili v tělocvičně živou vlajku a napsali jsme
přání republice.
V pátek 2.listopadu 2018 jsme se zúčastnili zasazení Lípy republiky na naší školní zahradě. Je vysazená nedaleko té již staleté. Naše přání je, aby rostla a kvetla v míru.
Mgr. Zdeňka Havranová
Oslavy 100. výročí republiky u nás ve škole vyvrcholily v pátek 2. listopadu 2018. Dopoledne jsme zahájili slavnostním vysazením lípy srdčité. Celý akt byl zahájen v 8.15 na
prostranství školní zahrady, kde se sešli žáci 5. tříd a 2. stupně se svými učiteli a paní
ředitelka
Mgr. Zdeňka Hradilová se starostou města Ing. Karlem Davidem. Oba pronesli krátký
proslov a pak přistoupili k zasazení stromu, který paní ředitelka nazvala Lípou republiky.
Žáci 1. stupně sledovali vše z oken svých tříd.
Po návratu do budovy školy se vyučující rozešli na předem určená stanoviště a brzy je
následovali i žáci jednotlivých ročníků, kteří v průběhu dopoledne navštívili sedm stanovišť a plnili na nich úkoly tematicky spjaté s československou historií. Výstupem celého dopoledne pak byl plakát každé třídy a ten vždy navazoval na téma jednotlivých
stanovišť, např. českoslovenští prezidenti, státní symboly a jejich historie a současnost,
československé bankovky, světoznámé československé značky výrobků, českoslovenští
sportovní šampioni, časová osa československých dějin a významné mezníky a osobnosti
naší kultury (vše je k vidění v prostorách školy). Všude vládla bezvadná atmosféra a pohodová nálada a svědčí o tom i reakce žáků. Takže alespoň několik reakcí:
Páteční projekt se mi líbil, velice dobrý nápad ze strany školy/názor sedmáka.
Projektový den se mi líbil, i když to určitě nebylo lehké zorganizovat, tak se toho učitelé
ujali s chutí to pro nás žáky udělat. Takže za mě určitě super! Při projektovém dnu se zároveň i zasadila lípa na připomenutí 100 let republiky, což mi přijde jako skvělý nápad, ještě
jednou, super!/Jan Vlček, 8. třída.
Bylo to zajímavé a zábavné, získali jsme mnoho nových informací.
/názor žáka/žákyně 9. třídy/
14
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Návštěva Odborného učiliště v Kelči
V pátek 9. listopadu 2018 jsme navštívili OU Kelč. Využili jsme Dne otevřených dveří.
U vchodu nás přivítali žáci a pan učitel odborného výcviku Vladimír Havran, který nás
provázel celým areálem zámku. Hodně jsme se toho dozvěděli jak o historii budovy, tak
o chodu školy. Líbilo se nám na vyzdobeném nádvoří, všimli jsme si věže s hodinami,
které mají ciferníky umístěny pouze na severní a západní světovou stranu a krásně bijí.
Zaujala nás „starobylá sušička“ na prádlo. Zúčastnili jsme se také oslavy 18. narozenin
Matyho. Dárek jsme neměli, tak jsme mu aspoň zazpívali. Udělali jsme mu radost a byli
jsme odměněni cukrovím. Už si umíme představit, jak tam žáci žijí na internátu a co
dělají ve svém volném čase, jak se baví. Prošli jsme třídami a dílnami, kde se učí v oboru
zámečník, zahradník, pečovatel, zedník a prodavač.
Nakonec jsme došli na hřiště školy, kde jsme si zahráli vybíjenou. Ve třídě nás čekalo
překvapení - jablíčka, která vyrostla v sadu odborného učiliště a která jsme dostali na
cestu domů. Byl to hezký zážitek. Děkujeme.
Žáci 4.B

Bible a my
V týdnu od 15. do 19. října u nás ve škole proběhlo školní kolo soutěže Bible a my. Je to
již 26. ročník této soutěže a vyhlašuje ji opět Základní škola M. Kudeříkové ve Strážnici.
Cílem soutěže je umožnit všem žákům a studentům na základních a středních školách
v naší zemi setkat se touto formou s biblí. Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a
studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit
na její aktuálnost i v dnešní době. Soutěž je dobrovolná a otevřená křesťanům různých
vyznání, lidem jiných vyznání i bez vyznání.
Soutěž se dělí do čtyř kategorií:
4. a 5. třída ZŠ
6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
střední školy (15 – 19 let).
Nejlepšími řešiteli se v naší škole stali Adam Tvrdoň, Kateřina Střítežská a Dominik Valíček (kategorie 4. – 5. třída ZŠ), Lenka Valuchová, Lucie Pajdlová a Mikuláš Valíček
(6. – 7. třída ZŠ), Daniel Kubla a Teresa Anna Kubieńová a Pavel Vittek (8. 9. třída ZŠ).

Blíží se konec roku 2018
Dovolte mi, abych s blížícím se koncem kalendářního roku 2018 poděkovala všem zaměstnancům Základní školy Kelč za jejich náročnou a zodpovědnou práci a našim žá15
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kům za jejich přístup k výuce a k reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích.
Ráda bych současně poděkovala za dobrou spolupráci našim partnerům, a to především
zřizovateli školy Městu Kelč, jmenovitě ing. Karlu Davidovi, zastupitelům a zaměstnancům městského úřadu, pracovníkům referátu školství Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, členům Sdružení rodičů
Základní školy Kelč, představitelům obecních úřadů okolních obcí i všem sponzorům
školy a obchodním partnerům.
Čeká nás nejkrásnější období v roce – Vánoce. Pro většinu z nás čas radosti, úsměvů,
lásky, rodinné pohody a především rozzářených dětských očí. Zapomeňte na starosti
všedního dne a užívejte si chvíle strávené s rodinou a svými nejbližšími.
Ať je pro nás nový rok 2019 rokem pohody, zdraví a štěstí.
Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2018 a trvají do středy 2. ledna 2019.
Vyučování v novém kalendářním roce začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
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„Příspěvek ZK“
Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje
Tak jako každý rok i v kalendářním roce 2018 jsme v rámci Minimálního preventivního programu Odborného učiliště Kelč připravili projekt, tentokrát s příznačným názvem „(NE)závislosti“, a požádali o příspěvek Zlínského kraje z programu zaměřeného na prevenci
rizikového chování. A opět (již po čtvrté!) byl náš projekt vybrán a
finančně podpořen.
Výše uvedený projekt byl zaměřen na volnočasové aktivity žáků a
jeho cílem bylo ukázat i jiné využití volného času, než pod vlivem návykových látek
či podobných rizikových závislostí. V uplynulých měsících již proběhly téměř všechny
aktivity, které jsme si v rámci projektu naplánovali. Tak např. jsme zorganizovali besedu
s abstinujícím uživatelem drog, zrealizovali jsme několik večerů s knihou, na kterých si
učitelé a vychovatelé společně s žáky předčítali vybrané knihy. Dále se uskutečnila řada
rukodělných aktivit, kde mezi nejoblíbenější patřila výroba pískových obrázků. Společnost KAPPA-HELP, která se věnuje problematice závislostí, připravila pro žáky zážitkový
program na téma ,,Drogy a jiné závislosti“ a pro pedagogické pracovníky školení s tématem ,,Známe všechny druhy závislostí?“, kde se učitelé a vychovatelé seznámili nejen s
druhy závislostí, ale i možnou pomocí. V září se uskutečnil již tradiční a žáky velmi oblíbený třídenní Sportovně preventivní pobyt na Tesáku. Projekt pomalu končí a nás čeká
již jen uzavření dlouhodobější aktivity, a to akce nazvané ,,Tancem proti drogám“, která
vyvrcholí na přelomu listopadu a prosince. Na tuto akci si žáci pod vedením vychovatelů
připravují různá taneční vystoupení, která předvedou před porotou, a ta pak vybere tři
nejlepší k ocenění.
Ocenění a dík si jistě zaslouží i kolegyně a kolegové, kteří se ve svém volném čase do
aktivit projektu zapojili a s nimiž se již nyní zamýšlím nad zaměřením následujícího
kalendářního roku z pohledu prevence.
Ing. Hana Tomková, metodik prevence

RŮZNÉ

TOM MYŠÁCI Kelč - Cyklovíkend na Slovácku.
V prodlouženém zářijovém víkendu jsme zavítali na Slovácko. Ve čtvrtek jsme se sešli
na chatě Condi v Buchlovicích - Smraďavce. Po večeři probíhalo plánování pátečních
cyklotras a hraní deskových her.
17

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

prosinec 2018

Ráno jsme se vydali Moravskou vinnou stezkou na rozhlednu „Floriánka“- (:) na svačinu byly Floriány-sladké pečivo z kelečské pekárny). Dále naše trasa vedla malebným
krajem plným vinic kolem Výzkumné vinařské stanice, kde jsme si udělali příjemnou
zastávku s ochutnávkou skvělého burčáku a bezalkoholové vinné šťávy. Oběd pak byl v
Boršicích, kde jsme objevili krásnou hospůdku „Na Haldě“ se spoustou živých zvířat a
atrakcí pro děti. Není divu, že jsme se tam zdrželi déle, než bylo v plánu, vždyť tam bylo
tolik zajímavostí! Večer pak bylo na chatě opékání špekáčků a děti se šly s maminkami
vyřádit do bazénu.
V sobotu ráno jsme se rozdělili na dvě skupiny: pěší a cyklisté. Obě skupiny měly za cíl
sejít se na hradě Buchlov. Cyklisté vyrazili kolem Dlouhé řeky k rozcestníku Na pile s
hlubokou studnou - tam si děti zkoušely tahat vodu vědrem. Pak se pokračovalo rovnou
ke hradu. Pěší šli lesem - rovnou na Buchlov. Kolem poledne jsme se všichni sešli na
nádvoří hradu, prohlédli si zajímavosti, vyfotili se a pak pokračovali na kopec Barborka.
Cyklisté zvolili velmi náročnou zpáteční trasu kolem Břestecké skály, kde zažívali dramatické okamžiky - byl to tak prudký sráz dolů, že se nedal sejít pěšky, natož na kole.
Dospělí tedy opatrně sešli a poté se vrátili pro děti a jejich kola. Byl to silný zážitek, ale
stál za to. Mluvilo se o tom celý večer. Pak trasa pokračovala přes Břestek do Buchlovic
a kolem přehrady na Smraďavku. Po večeři šly děti zase řádit do bazénu, tentokrát i s tatínky. Nevíme, co tam dělali, ale z bazénu zmizel asi 1m3 vody. Děti šly brzy spát a rodiče
si dlouho do noci povídali a vzpomínali na staré časy.
V neděli ráno byl rychlý úklid a odjezd na překrásnou rozhlednu Salaš, ze které byl
úžasný výhled na část přírodního parku - Chřiby. Dále jsme pokračovali na Ranč Kostelany - tam jsme si prohlédli celý areál a dali si výborný oběd. Pak už jsme se rozjeli do
svých domovů. Všem se víkend moc líbil a děti se opět ptaly: „Kdy zase pojedeme na
víkendovku?“
G. Pajdlová
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Zlínský kraj podpořil památku na Kelečsku
Vlastníci památek mají možnost čerpat od Zlínského kraje finance na jejich rekonstrukce.
Finanční příspěvek mohou využít majitelé nejen na objekty chráněné památkovou péčí
jako kulturní památky, ale dotace se vztahuje také na stavby, které nesou určité historické
nebo architektonické hodnoty ve svém místě nebo regionu, přičemž nejsou oficiálně chráněny. Podmínkou příspěvku je však záměr vlastníka, který ctí původní hodnoty stavby a
při rekonstrukci se snaží uplatnit tradiční stavební postupy. Z této dotace čerpají zejména
farnosti a obce na sakrální památky jako kostely, kaple, sochy nebo kříže, ale jsou podporovány také objekty lidové architektury.
V rámci uvedené dotace byly podpořeny některé práce na zemědělské usedlosti v Babicích
u Kelče čp. 7, která je jednou z posledních dřevěných objektů na Kelečsku i v širším podhorském regionu. Její roubená světnice je datována do roku 1833 a nezaměnitelné historické hodnoty mají také další konstrukce. V roce 2018 byla díky zkušenému řemeslníkovi na
obytné části provedena obnova historických vstupních a vnitřních dveří z počátku 20. století a kastlových oken z poloviny 20. století původními nátěry olejovými barvami. Proběhla
také oprava masivního komína nad původní černou kuchyní z 19. století a vyrobena kopie
komínové hlavy z období 1. republiky. Nad zadními chlévy pro býky byla sanována valená klenba z počátku 20. století. Právě tyto práce byly spolufinancovány Zlínským krajem
z PROGRAMU NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU (KUL03-18). Více informací
o programu najdete na webových stránkách Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/.
Ctirad Bryol
Kopie původní komínové hlavy z období První
republiky, vyzděná z plných cihel na vápennou
maltu (foto J. Pokorný)

Babice u Kelče čp. 7-půdorys usedlosti

Usedlost v Babicích čp. 7 (vlevo) před rekonstrukcí s
původním čp. 8 dříve také roubeným
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Program prosinec:
•

•

•
•

•

Pondělí 3.12.2018 od 9:00 hod. Nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL s nadílkou pro
všechny hodné děti! Nadílka se uskuteční na BEFARKU.
/Na tento program je nutné se přihlásit, emailu: rcslune@seznam.cz /
Úterý 11.12.2018 v 9:00 hod. Adventní tvoření: výroba svícnu, jmenovek na dárky a
přáníček. Naučíme se ukazovačku: „Stromeček“, zazpíváme si koledy za doprovodu
dětských hudebních nástrojů.
Čtvrtek 13.12.2018 16:30 hod. – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna s
tatínkem! Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.
Pondělí 17.12.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. „Vánoce,
Vánoce přicházejí...“ - vyrobíme si andělíčka na stromeček, zazpíváme koledy, připomeneme si vánoční zvyky v našich rodinách
Čtvrtek 20.12.2018 od 9:00 hod. Vánoční besídka u stromečku - společná nadílka,
zpěv vánočních písní a koled, lidové zvyky a tradice.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Od 21.12.2018 do 2.1.2019 BUDE RC SLŮNĚ ZAVŘENO!!!
Přejeme všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce.
Bc.Veronika Mlčáková

„Strašidla v Babicích.
Večer 30. října 2018 se Babicemi ozývaly hrůzostrašné a děsuplné zvuky, jež vydávali duchové, zombíci, upíři, kostlivci, vlkodlaci a další monstra...
Vše začalo v obecním domě,
kde si tyto nestvůry vyrobily
mazlavý svítící sliz a jen při
svitu svíček, měsíce (a silného větru) se přemístily po
strašidelné stezce na hřiště.
Zde se pak asi ještě přes hodinu ozývala hlasitá hudba,
mlaskání, srkání, dupání, to
jak tyto krvelačné příšery
tančily a hodovaly...“
Ing. Eva Drechslerová
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INZERCE
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Římskokatolická farnost Kelč hledá zájemce o víceletý pronájem prostor farní stodoly a dvou přiléhajících místností v
přístavku, využitelných jako kancelářské prostory.
Případní zájemci ať se ohlásí na mail fakelc@ado.cz nebo
na telefon 731 621 229, kde je také možno domluvit osobní
prohlídku.
Prostory budou k dispozici od 1.1.2019, rámcovou nabídku
využití a nabízeného nájemného prosíme podat písemně.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Božena Závodná

Kelč

82 let
Jaroslava Matějičná
Ludmila Pavelková

Komárovice
Kelč

65 let
Zdeněk Volf
Miroslav Jiříček

Kelč
Kelč

84 let
Milena Sokolová

Kelč

70 let
František Libosvár
Marie Mašlaňová

Kelč
Kelč

86let
František Hegar

Kelč

88 let
Ludmila Macháčová

Kelč

90 let
Růžena Pivodová

Lhota

81 let
Stanislava Mašlaňová
Františka Grecová
Anna Ševčíková

Kelč
Kelč
Němetice

Narození
Rozálie Erlová
Viktorie Tučková
Lukáš Pavelka

Kelč
Kelč
Kelč

Úmrtí
Jaroslav Strnadel 57 let
Josef Škarka
62 let

Babice
Lhota

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 1000 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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ZŠ Kelč - Oslavy 100. výročí vzniku
Československé republiky
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