ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

4/2007

Úvod
Jan Skácel
Druhá recenze na jaro – úryvek
Dokud podpatky nevyhloubí v zemi první obstojný důlek, dokud se okolo dolíčku
nerozběhnou kuličky modré, červené, zelené, žluté, jaro nepřišlo.
Ptáci se mohou zmýlit a přiletět do zasněžených hnízd. Kulička se nemýlí nikdy. Kulička je
kulatá a kutálí se. Cosi se kutálí. Cosi se rozkutálelo mezi doubím , po lesních vozovkách,
poskakuje to dolů se strání, přes kamínky, přes kořání, přes pařezy a suché roští. Je to
neviditelné, jako je neviditelná tma jako je neviditelné světlo.
Objevuje se to všude, kde si lidé vyšli v neděli do lesa, objevuje se to, odskakuje, válí se to od
lidí pryč a nikdo za tím neutíká, nikdo to nepronásleduje.
Všechno, co nás přes zimu trápilo mezi čtyřmi stěnami, doma, na dílně, v kanceláři, ve škole,
všechno, co se nashromáždilo v hlavách, těžkota, vážné myšlenky, smutky, smutečky, bolesti
a trápení, tohle všechno nás opouští, odpadává, odskakuje, kutálí s po zemi pryč, opravdu,
kolikrát jsem to zahlédl mezi borovicemi, bralo to roha jako chlupatí čertíci.

Usnesení ze 4.zasedání Rady města Kelče dne 19. 02. 2007
















Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2007 ve výši 20 800 000,-Kč v
příjmové i výdajové části a tento doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2006 a
doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje změnu vnitřní směrnice v čl. 5.6. o zásadách účtování dle předloženého
návrhu.
Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za rok 2006 a rozpočet
fondu na rok 2007.
Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Kelč za rok 2006 a
převod hospodářských výsledků roku 2006 do rezervního fondu dle předložených návrhů.
Rada schvaluje požadavky ZŠ Kelč na vybudování plochy pro kontejnery na odpad, vyřazení
nepotřebných konstrukcí z tělocvičny a uplatnění reklamací u dodavatele stavby
rekonstrukce školní kuchyně. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada byla seznámena s aktualizací žadatelů pro II.etapu výstavby RD v lokalitě bývalého
statku a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vybranými žadateli.
Rada zamítá žádost paní Šárky Rýcové, Kelč-Babice čp.32 o odprodej obecního pozemku
parc.č. 578/9 v k.ú. Babice u Kelče.
Rada vyhlašuje záměr převodu obecních nemovitostí :
- rybník Valcha Kelč na pozemku parc.č. 694 v k.ú. Kelč – Staré město
- část pozemku parc.č. 694 vodní plocha v k.ú. Kelč – Staré Město
Rada schvaluje pronájem bytu č. 305 v penzionu pro důchodce v Kelči čp.290 paní Evě
Stančíkové , Lešná – Jesenice čp.68. Žádost pana Libora Capila, Poličná se zamítá.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5 000,-Kč Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Kelč na činnost v roce 2007.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2 000,-Kč Obchodní hospodářské komoře ve
Vsetíně na uspořádání „Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v roce 2007“.
Rada nevyhovuje žádosti Svazu neslyšících ČR ve Valašském Meziříčí o finanční příspěvek na
činnost Poradenského centra ve Valašském Meziříčí.






















Rada schvaluje provedení rozšíření veřejného osvětlení v Kelči – pod zámkem podle nabídky
firmy ELSAP – Josef Srkala, Kelč čp.4.
Rada souhlasí s cenovým návrhem na svoz odpadů v roce 2007 od firmy JOGA VALAŠSKO
s.r.o., Hranická 77, Valašské Meziříčí bez ustanovení o ceně za svoz nebezpečných a
velkoobjemových odpadů. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada bere na vědomí oznámení o změnách stavebníků řadových garáží v lokalitě na sídlišti a
pověřuje MěÚ zajištěním smluvních vztahů k pozemku.
Rada bere na vědomí informace starosty o řešení požadavků na změny jízdních řádů u
autobusových spojů s příslušnými dopravci.
Rada bere na vědomí požadavek manželů Krauseových, Kelč čp.13 o zateplení stropu
venkovní části průjezdu domu a pověřuje MěÚ řešením v rámci finančních možností
rozpočtu.
Rada bere na vědomí požadavek manželů Kučných, Kelč-Lhota čp.31 o vyřešení napojení
odkanalizování sklepa RD. Veřejná kanalizace zde není, žádost se odkládá.
Rada bere na vědomí žádost 12 občanů Kelče o řešení dopravního omezení na silnici II.tř. v
úseku náměstí a blízkého okolí a pověřuje starostu požadavek projednat se Správou a
údržbou silnic.
Rada bere na vědomí požadavky osadního výboru v Komárovicích na rok 2007 a pověřuje
MěÚ jejich řešením v rámci finančních možností.
Rada schvaluje žádost pana Miroslava Pajdly, Kelč čp.503 o ukončení užívání vyhrazeného
parkovacího místa pro osobní automobil před domem čp.503 k 01.01.2007.
Rada schvaluje poskytnutí odměn strojníkům SDH Kelč a místních částí za provádění údržby
hasičské techniky v roce 2006.
Rada odmítá nabídku Sdružení hasičů ČMS na uzavření dohody o členství města Kelč v tomto
sdružení.
Rada bere na vědomí dopis pana Vladimíra Rolince, Olšovec čp. 95 s návrhy a požadavky
zveřejňovat na internetových stránkách města Kelče články o „ranných dějinách města Kelč“
včetně dalších opatření. Rada s návrhem částečně souhlasí, dalším jednáním pověřuje
místostarostu Ing. Karla Davida.
Rada bere na vědomí požadavek osadního výboru v Babicích na řešení havarijního stavu
nemovitosti čp.12 v Babicích a pověřuje starostu a předsedu OV Babice jednáním s vlastníky
domu.
Rada byla seznámena s podnikatelským záměrem zřízení pískovny v Policích a dalším jednání
pověřuje starostu.
Rada schvaluje nákup služebního osobního automobilu a pověřuje starostu výběrem z
nabídek.

Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
22.02.2007







Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání Zastupitelstva a
Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku hospodaření města Kelč za rok 2006.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Kelč za rok 2006.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled města Kelč na období roku 2008 – 2012 dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2007 v závazných ukazatelích dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za
rok 2006 a přijímá tato opatření :

















- ukládá MěÚ upravit vnitřní směrnice a zásady o vedení účetnictví dle doporučení auditora a
postoupit je ke schválení radě města
- ukládá MěÚ upravit statut a směrnice sociálního fondu a postoupit je ke schválení
zastupitelstvu a radě města
- ukládá účetní MěÚ kontrolovat výdajovou část rozpočtu tak, aby nedocházelo k přečerpání
schváleného rozpočtu.
Zastupitelstvo schvaluje změnu statutu sociálního fondu města Kelč dle předloženého
návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu odměňování členů zastupitelstva podle nařízení vlády č.
614/2006, přílohy č. 1 od 01.01.2007.
Zastupitelstvo schvaluje volbu předsedů a členů osadních výborů v místních částech
Němetice, Komárovice , Lhota a Babice:
OV Němetice - předseda : Ing.Antonín Jiříček, Kelč - Němetice čp. 80
OV Komárovice - předseda : Věra Pavlíková, Kelč – Komárovice čp.1
OV Lhota - předseda : Josef Pavelka, Kelč – Lhota čp. 32
OV Babice - předseda : Josef Tomášek, Kelč – Babice čp.33
Jednotlivé složení výborů je přílohou tohoto usnesení.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemků parc.č. 662/2 v k.ú. Kelč – Staré město o
výměře, která bude stanovena geometrickým odměřením, Sportovně střeleckému klubu Kelč
za cenu 5,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje vzájemný prodej pozemků mezi městem Kelč a Zemědělským
družstvem Kelečsko, Kelč čp.269 takto :
Město Kelč prodává pozemky parc. č. 1944, 1945 a 1944/3 v k.ú. Kelč – Nové město
Zemědělské družstvo Kelečsko prodává pozemky parc.č. 209/1 a 209/2 v k.ú. Kelč – Nové
město
o Prodejní ceny pozemků budou stanoveny ve výši podle vyhlášky o oceňování
nemovitostí.
Zastupitelstvo schvaluje delegování p.Zdeňka Porazila, tajemníka MěÚ Kelč, zástupcem města
Kelč na řádnou valnou hromadu akciové společnosti VaK a.s. Vsetín, která se koná dne
06.06.2007. Náhradníkem určuje Mgr.Romana Blahu, ředitele ZŠ.
Zastupitelstvo schvaluje kandidaturu starosty Ing.Stanislava Pitruna za město Kelč do
představenstva akciové společnosti VaK a.s.Vsetín .
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením pobočky zájmové umělecké školy v prostorách Základní
školy Kelč.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje zapojení města Kelč do integrovaného projektu
„Likvidace odpadních vod obcí Mikroregionu Záhoran“.

Zánik povolení – studny a DČOV
Informace pro občany obcí
1. V současné době se stále hovoří v médiích o problematice studní vzhledem k novele
vodního zákona. Můžete nám k této problematice něco říct podrobněji?
Novelou vodního zákona z roku 2004 ( tzv.euronovela ) zaniká platnost povolení k odběrům
povrchových a podzemních vod a k vypouštění odpadních vod vydaných před rokem 2002.
Jedinou výjimku tvoří studny občanů sloužící pro individuální zásobování jejich
domácností. Ti mohou zůstat klidní, pro ně povolení nezanikají. Platí ale, že každá studna,
která je domácností užívána, musí mít stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povolení k
odběru vody.
2. Jak je to u starších studní?

U studní prokazatelně postavených před 1. 1. 1955 nemusí mít občan žádné povolení. U
těchto historických studní je stavba i odběr povolen „ze zákona“ (občan nemusí mít v ruce
žádný „papír“).
3. Jak ale mají občané prokázat stáří studny?
K prokázání stáří studny postačí např. dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna,
nebo doklad o dědictví, prodeji, darování, ke kterému byl nutný odhad a je v něm o studni
zmínka. Další možností je svědecká výpověď popř. čestné prohlášení.
4. Musí občané tyto doklady někam nosit, nebo své studny někomu hlásit?
Ne, u studní postavených před 1.1.1955, které slouží pro individuální zásobování domácností
vodou (pro pitné účely, zalévání zahrádky, napouštění bazénů apod.), není žádná
nahlašovací povinnost. Občané si své doklady uloží doma, a použijí je až v případě, kdy
budou muset stáří studny dokazovat. Opakuji, nemusí nikam chodit, a své studny hlásit.
5. A co ostatní studny, vybudované po roce 1955, ty už musí občané hlásit na
vodoprávních úřadech ( odborech ŽP ) ?
Nemusí také nikam chodit, a své studny nahlašovat, pokud je mají povoleny včetně odběru a
používají je ke stejnému účelu, pro který byla povolena (určena). Pokud však například mají
ve svém RD zřízenou provozovnu ke svému podnikání, pak již musí na vodoprávní úřad (
odbor ŽP ) zajít a požádat o nové povolení k odběru.
6. V první odpovědi jste se zmínila, že studny by měly mít stavební povolení, kolaudaci a
povolení k odběru vody. Když občan nemá některé z těchto povolení, kam se má
obrátit?
Občané by měli zajít na příslušný vodoprávní úřad, který je obvykle součástí MěÚ, odboru
ŽP. Nemusí však s návštěvou tohoto úřadu spěchat. U studní pro individuální zásobování
domácností vodou neplatí termín 1. 1. 2008.
7. Pro koho je toto datum důležité?
Toto datum – 1.1.2008 je velmi důležité pro právnické osoby, obce a fyzické osoby
podnikající. Ti, pokud mají povolení k odběru vody nebo vypouštění odpadních vod vydáno
před rokem 2002, měli by vodoprávní úřad navštívit co nejdříve. Pro tyto subjekty končí
nakládání s vodami dnem 31. 12. 2007. Tyto subjekty musí požádat o nové nakládání s
vodami.
Pokud se nezměnily podmínky, za kterých jim bylo povolení vydáno, mohou v termínu do 30.
6. 2007 požádat o prodloužení stávajícího povolení.
8. Chystáte nějaké kontroly studní u soukromých vlastníků?
Vodoprávní úřady nechystají žádné kontroly.
9. Jaké sankce hrozí v případě, že si občan nevyřídí povolení k odběru vody ze studny?
Správní orgány přistupují všeobecně k sankčnímu postihu až v okamžiku, kdy není o spáchání
deliktu pochyb. To znamená, že je delikt prokázán. V případě, prokázaného nepovoleného
odběru u fyzických osob, je výše sankce uložené v přestupkovém řízení 0 až 50.000 Kč.
Pokud k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku, od uložení sankce lze
upustit.
U právnických osob a fyzických osob podnikajících je výše pokuty určena výpočtem. ( 5 tis. –
10 mil. Kč )

10. Co byste občanům sdělila závěrem?
Občane, kteří vlastní studnu, ze které odebírají vodu by si především měli doma v klidu
prohledat své dochované dokumenty o studni, popřípadě stavbě rodinného domu. Pokud
najdou povolení ke stavbě studny včetně kolaudace a povolení k odběru vody, nemusí chodit
své studny nikam nahlašovat. V případě, že budou mít pochybnosti, jestli mají vše v
pořádku, mohou navštívit v úřední dny vodoprávní úřady na MěÚ, odborech životního
prostředí, kde jim referenti vše vysvětlí, a případné nedostatky pomohou odstranit.
Zdůrazňuji, že nemusí nikam spěchat. U studní pro individuální zásobování domácností
vodou neplatí termín 1. 1. 2008.
Ten platí, opět zdůrazňuji, pro právnické osoby, obce a fyzické osoby podnikající.
MěÚ Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí

Program Kina Kelč na měsíc duben 2007
Neděle 1.dubna v 18 hod.
Neděle 1.dubna ve 20 hod - v případě velkého zájmu
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Netrpělivě očekávaná adaptace románu Bohumila Hrabala je návratem režiséra Jiřího
Menzela.
Český film, vstupné 47Kč.
Neděle 8.dubna v 18 hod.
ATENTÁT V AMBASSADORU
Emílio Estevez natočil hvězdně obsazený průřez jedním červnovým dnem roku 1968, kdy byl
v titulním hotelu zavražděn senátor Robert F.Kennedy.
Americký film s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 15.dubna v 18 hod.
WORLD TRADE CENTER
Nicolas Cage a Michael Pena jako obyčejný policista bojuje o život a naději pod troskami
"dvojčat". Oliver Stone režíruje skutečné události z 11.září 2001. Americký katastrofický film
s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 22.dubna v 18 hod.
APOCALYPTO
Hrdina velkoryse pojaté vize Mela Gipsona, odehrávající se na soumračném sklonku mayské
civilizace, zápasí o zbytky lidství s tmářstvím místních kněží. Americký historický velkofilm
s českými titulky, vstupné 47Kč.
Neděle 29.dubna v 18 hod.
DOBRÝ ROČNÍK
Max (Russell Crowe) je citově okoralý byznysmen, jenž si v romantické komedii Ridleyho
Scotta vykoleduje citovou lekci.
Americká romantická komedie s českými titulky, vstupné 41Kč.
Na měsíc květen připravujeme: Krvavý diamant, dětský film Past na žraloka a český muzikál
Kvaska.

Vedoucí kina Kelč děkuje malířské firmě Vladimír Žalmánek za kvalitní a rychlé vymalování
a úklid kina.
Miroslav Pajdla, vedoucí kina Kelč

MěÚ informuje
XI. Kelečský jarmark
Sobota 30. června a neděle 1. července 2007

XXVI. ročník
Valašská Rally 2007
Mistrovství České republiky
Mistrovství ČR historických automobilů
Pohár České republiky v rally
Memoriál Jiřího Sedláře
od 5.4. do 7.4. 2007
POZOR : sledujte omezení autobusové dopravy
na lince č. 940043 Kelč – Choryně – Valašské Meziříčí, Lhota, - Valašské Meziříčí
spoje č. 24, 26, 31 a 29

BESEDA s OBČANY
Téma : Větrné elektrárny
Úterý 3. dubna v 18 hodin v Hasičském domě v Kelči
možnost výstavby větrných elektráren v katastru obce Kelč
* připomínky * dotazy * názory * stanoviska * podněty *
zodpoví firma VENTUREAL

Kontaktní místo státní sociální podpory - Kelč
Duben
Středa 4. 4. 2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 11.4.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 18.4.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 25.4.2007 8,00 – 16,00 hod.

Květen
Středa 9.5.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 23.5.2007 8,00 – 16,00 hod.
Červen
Středa 6.6.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 20.6.2007 8,00 – 16,00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny :
Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý,čtvrtek,pátek 8,00 – 13,00 hod.

Informace Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
OČKOVÁNÍ LIŠEK PROTI VZTEKLINĚ POMOCÍ NÁVNAD,
KTERÉ OBSAHUJÍ OČKOVACÍ LÁTKU
1. Liška je v našich podmínkách hlavním rezervoárem a vektorem vztekliny, proto se
protinákazová opatření soustřeďují na tento živočišný druh.
2. Ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla vyvinuta a odzkoušena orální
vakcinace lišek pomocí vakcinačních návnad.
3. Očkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinační virus SAD-B 19 umístěný v množství
1,8ml v plastikoaluminiových kapslích hermeticky uzavřených. Kapsle jsou opatřeny nápisem
TOLLWUT VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES VACCINE. Jsou obaleny směsí rybí moučky a tuku,
mají kulatý tvar, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou.
4. Vakcinační virus pro zvířata i pro člověka lze považovat za apatogenní. Nelze však 100%
vyloučit určité riziko při kontaktu vakcinačního viru se sliznicí (vetření rukou do oka, úst
apod.). Proto WHO doporučuje tato bezpečnostní opatření:
a) Při kontaktu rukou s vakcinační látkou mýt ruce důkladně mýdlem, případně dezinfikovat
jakýmkoliv dostupným dezinfekčním prostředkem. Jinak nehrozí žádné nebezpečí a není
nutné žádné další opatření.
b) Jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo čerstvým poraněním,
doporučuje se odeslání dotyčné osoby do antirabického centra a provést vakcinace.
c) Po pokousání zvířetem ve vakcinační oblasti zůstávají indikace pro vakcinaci lidí normálně v
platnosti.
5. V ošetřené oblasti jsou vyvěšeny varovné plakáty s nápisem „Pozor-území, kde se provádí
očkování lišek!“.
6. V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany člověka a zejména dětí, je třeba dodržet základní
opatření:
- nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi,
- nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy,
- v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady,
vyhledejte lékaře,
- poučte své děti!

Orální vakcinace lišek proti vzteklině a vyšetřování lišek na vzteklinu

1. V době od 4. do 14. dubna 2007 proběhne na území okresu Vsetín orální vakcinace lišek
proti vzteklině pomocí návnad vyložených do volné přírody. Kladení vakcíny bude provedeno
letecky ze základny Mošnov.
Myslivecké hospodáře žádáme, aby s městskými a obecními úřady informovali v obcích a
městech obvyklou cestou občany o akci a jak se mají chovat při případném nálezu návnad.
Zvýšenou pozornost po dobu vakcinace je třeba věnovat volně pobíhajícím psům a kočkám
(omezení pohybu a odchyt).
2. Je nezbytné, aby od 6. května 2007 do 15. června 2007 byly ze všech honiteb předávány
(společně s vyplněným formulářem „Údaje o ulovené lišce z okresu Vsetín pro vyšetření
vztekliny“) všechny ulovené lišky k laboratornímu vyšetření za účelem depistáže vztekliny a
kontrole orální vakcinace, aby mohla být vyhodnocena její účinnost. Vyšetřování má velký
význam (zejména v pohraničních oblastech se Slovenskem a Polskem) pro Českou republiku,
aby mohla nadále úředně garantovat, že se vzteklina na jejím území již nevyskytuje.
Sběr lišek je organizován přes asanační ústav REC Mankovice,
č.tel. 556 736 581 – 3.
Lovec obdrží za každou odevzdanou dospělou lišku, která bude vyšetřena na vzteklinu,
zástřelné – vzorkovné 380,00 Kč na základě oznámení (telefonicky, písemně nebo osobně)
jména, adresy a rodného čísla na KVS Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, tel: 571 412
033. Výsledek vyšetření na vzteklinu obdrží KVS Vsetín přímo ze Státního veterinárního
ústavu Olomouc, kam budou vzorky mozku lišek z asanačního ústavu zaslány.

MVDr. Milan Krpec
veterinární inspektor

Kultura
V pátek 23. února se uskutečnila v Komárovicích už tradiční „Beseda s důchodci“. Zuzka
Plesníková, Lucie Matějičná a Lenka Plesníková nacvičily s dětmi z Komárovic nádherné
pásmo písní a básní, které zahřály u srdce. Je opravdu pěkné, že i děti se zapojují v tak
hojném počtu do dění ve vesnici. Pan František Mánek z Kladerub nám přišel povyprávět o
historii obce i kraje. Poutavá přednáška měla u všech velký úspěch. Pro dobrou pohodu nám
přišla zahrát a zazpívat paní Broňa Lasovská z Kelče.
Byl to opravdu pěkný večer, plný radosti a milé sousedské pohody. Těšíme se na další
setkání.
Za osadní výbor Komárovice Věra Pavlíková

KOPANÁ - Rozpis Mistrovských utkání jaro 2007
Kolo

Družstvo

Den

Datum

Začátek
utkání

16.
16.
14.

Muži
Dorost
Žáci

Ne
So
So

1.4.
31.3.
31.3.

10.

Přípravka

Ne

1.4.

16,00
16,00
12,30 st,
13,15 ml.
13,30

17.

Muži

Ne

8.4.

16,00

Odjezd

Utkání
TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč

13,30

TJ Kelč

FC D.Bečva
FC Bylnice
TJ Val.
Klobouky
FC Vsetín

FC Bylnice

TJ Kelč

17.
15.

Dorost
Žáci

So
Ne

7.4.
8.4.

11.

Přípravka

Pá

6.4.

18.
18.
16.

Muži
Dorost
Žáci

Ne
So
So

15.4.
14.4.
14.4.

12.

Přípravka

Ne

15.4.

19.
19.
17.

Muži
Dorost
Žáci

Ne
Ne
Ne

22.4.
22.4.
22.4.

13.

Přípravka

So

21.4.

20.
20.
18.

Muži
Dorost
Žáci

Ne
So
So

29.4.
28.4.
28.4.

14.

Přípravka

Ne

19.4.

10,00
9,30 st. 11,15
ml.
17,00

7,30
8,30

SK Vlachovice
TJ Poličná

TJ Kelč
TJ Kelč

15,45

1.FC Valašský

TJ Kelč

TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč

TJ Podlesí
TJ Podlesí
SK Hulín

TJ Kelč

FC Vsetín

TJ Loučka
TJ Val. Klob.
FC Velké
Karlovice
SK Hulín

TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč

TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč

TJ H.Lideč
TJ Nedašov
TJ Otrokovice

TJ Kelč

SFK Holešov

16,30
16,30
13,00 st.
14,45 ml.
14,00
16,30
10,00
9,30 st. 11,15
ml.
9,30

15,15
7,30
7,00
8,00

16,30
16,30
13,00 st.
14,45 ml.
14,00

Tj Kelč

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2006 – 2007
Výsledky 15. – 19. kola
Kelč

-

Sedlnice„C“

10 : 0 1648

-1488 2

Hranice„B“

-

Kelč

7

:3

1669 -1621

0

Kelč

-

Frenštát „B“

5

:5

1573 -1573

1

Lipník„C“

-

Kelč

2

:8

1482 -1562

2

Kelč

-

N.Jičín „B“

10 : 0

1685 -1474

2

Tabulka po 19 kole :
1. Kelč

17

14

1

2

1610

127 :43

29

2. Hranice „B“

17

12

0

5

1597

98 :72

24

3. Zubří

18

10

0

8

1583

104 :76

20

4. Lipník „C“

17

9

0

8

1570

98 :72

18

5. Sedlnice „B“

18

9

0

9

1583

6. Sedlnice „C“

88 :92

18

18

7. Bílovec „B“

17

8. Odry „B“

14

9. N.Jičín „B“

12

10. Frenštát „B“

10

11. Sedlnice „D“

10

J.-Gassmann

Základní škola informuje
Na Velikonoční jarmark,
prodejní výstavku vlastních výrobků
vás zvou žáci ZŠ v Kelči.

Těšíme se na vaši návštěvu
4.4.2007 od 13:00 do 16:00 v ZŠ Kelč.

Pythagoriáda
Ve čtvrtek 15. února připravily pí. učitelky vyučující matematiku 2. stupně pro žáky 6. a 7.
ročníků školní kolo Pythagoriády. Jedná se o matematickou soutěž, v níž žáci plní spíše
náročnější a problémové úkoly, a proto to na jejich matematické myšlení klade vyšší nároky.
Do soutěže se zapojilo celkem 35 žáků z obou ročníků.
Výsledky byly následující:
6. třídy:
1. Pavlína Hermannová – 6.B
2. Jana Plesníková – 6.B
3. Barbora Hlavicová – 6.B
Sabina Laurenčíková – 6.A
Veronika Hegarová – 6.A
Martin Zábranský – 6.A
7. třídy:
1. Marie Ryšková – 7.B
Kateřina Tvrdoňová – 7.B

2. Jakub Plesník – 7.B
Daniel Zetek – 7.A
3. Gabriela Orlová – 7.A
Adam Hrdlička – 7.B
Radmila Holčíková – 7.A.
Úspěšným řešitelům gratulujeme a vyučujícím děkujeme za přípravu a vyhodnocení celé
soutěže.
Dějepisná olympiáda
V pondělí 19.2. se Lenka Horáková z 8.A a Jakub Kubieň ze 7.A zúčastnili okresního kola
Dějepisné olympiády. Téma Zločin a trest v našich dějinách – od svatého Václava po Miladu
Horákovou bylo rozvedeno do náročného testu, obzvlášť pro naše soutěžící, neboť řada
otázek vycházela z nejnovějších dějin, s nimiž se zatím Lenka ani Jakub ve školním dějepise
nesetkali. Bylo jen na nich, jak se sami na tuto soutěž připraví. Svého úkolu se zhostili podle
mého názoru velmi dobře, neboť v konkurenci 49 soutěžících ze základních škol a víceletých
gymnázií okresu Vsetín se umístila Lenka na 2. místě a Jakub – jako nejmladší účastník - na
23. místě. Oběma gratulujeme k výsledkům.
Soutěž Paragraf 11/55
V pátek 23. února strávili žáci 2. stupně celé dopoledne v tělocvičně školy, někteří jako
soutěžící, další jako diváci, kteří povzbuzovali své spolužáky. Rozhodli jsme se totiž připravit
pro ně soutěž s názvem Paragraf 11/55, která má přispět ke zvýšení právního povědomí dětí.
Soutěžní týmy zastupovaly 8. a 9. ročník, za každou třídu bylo vybráno pět žáků.
Pár slov o projektu
V letošním školním roce se jedná o 7. ročník tohoto projektu, který si klade za cíl zvýšení
právního vědomí.
Projekt vyhlásila Aliance 18, což je seskupení lidí, jejichž cílem je dodržování Zákona o
ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (dále jen „zákon 18“), který zakazuje
prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let (§ 4, odst. e). Tento zákon není ze strany
prodejců dodržován a mnohdy ho dokonce ani neznají. Aliance 18 chce zároveň zvýšit
povědomí o tomto zákonu.
Projekt Paragraf 11/55 je určen žákům 2. stupně základních škol, kterým přibližuje
problematiku zákonů poutavou a soutěžní formou. Zároveň je jeho cílem poukázat na problém
nedodržování zákonů.
Paragraf 11/55 je postupová soutěž o ceny, která je nově realizována ve 2 krajích Středočeském a Plzeňském, 13 oblastech a 78 školách. Dále je realizována v některých
krajích opakovaně. V letošním roce to budou např. kraje: Praha, Vysočina, Jihomoravský,
Jihočeský, Olomoucký, Zlínský, Královéhradecký. Projekt vyvrcholí soutěžním kolem v
červnu 2007 v Senátu Parlamentu ČR.
Motto projektu:
„Dodržujme zákony a dohodnutá pravidla“
Vize projektu:
Posílit právní vědomí dětí a mládeže.
Přiblížit dětem a mládeži právo jako důležitý (často však neuvědomovaný) prvek našeho
života.
Přiblížit právo jako užitečný nástroj pomoci každého člověka pro každodenní, bezproblémové
fungování člověka ve společnosti.

Seznámit cílovou skupinu s vybranými právními normami.
Přinášet osvětu ve znalosti vybraných právních norem.
Vytvářet společenský tlak na dodržování vybraných zákonů.
Co chceme:
· zvýšit povědomí o existenci nového „zákona 18“
· realizovat anketní šetření o dodržování tohoto zákona
· vytvářet společenský tlak na dodržování tohoto zákona, aby prodejci v maximální možné
míře dodržovali „zákon 18“
· poukázat na problematičnost dodržování zákona
· vytvořit podmínky k tomu, aby zákon mohl být dodržován – vytvořit tlak na tvůrce zákona,
aby novelizovali zákon
Struktura soutěže
1. kolo – Zákon
Zaměření: zvýšení povědomí o tom, že porušovat zákony a pravidla není normální. Každé
soutěžní družstvo si vybere z 20 otázek jednu, ta bude nahlas přečtena i se 4 variantami
možných odpovědí. Soutěžní družstvo musí odpovídat pomocí připravených karet A,B,C,D.
2. kolo – Jak bys to vyřešil
Prezentace vylosovaných témat – kdybych byl ředitel školy, starosta města, hejtman… (dle
úrovně kola), jak bych řešil tento problém. Jednotlivá družstva znají témata dopředu a mají
možnost si je připravit. Při soutěži si vylosují témata a soutěžící mají dvě minuty na doladění
prezentace a rozhodnutí, kdo bude vystupovat (mohou vystupovat i všichni - nejde o divadlo,
nýbrž o přesvědčovací prezentaci).
Řečníci vystupují 2 minuty. Mohou přecházet, mohou používat poznámky či dokonce celý
text předčítat. Významnou složkou hodnocení je i "přesvědčivost" projevu. Soutěžící, který
celý text přečte, nezíská takové hodnocení jako soutěžící, který text suverénně zvládá s
pomocí několika poznámek.
Celkové výsledky oznámí rozhodčí až po vystoupení všech mluvčích.
3. kolo – Postav školu (věž)
Týmová souhra a poznání, že na dodržování zákonů dbá vícero institucí.
Společná disciplína pro všechna družstva. Soutěží všichni najednou.
Soutěžní družstva dostanou 200 karet v šesti barvách a izolepu. Družstvo, které postaví
během pěti minut nejvyšší věž - školu, vítězí. Od ohlášení musí věž stát ještě 15 vteřin a
nesmí spadnout. Nikdo se věže nesmí dotýkat a soutěžící musí stát metr od ní.
4. kolo – Kdybych byl …
Poznání nutnosti zákonů a vyhlášek a jejich prospěšnosti pro lidi.
Moderátor přečte příběh fiktivního města (školy). V tu chvíli se všichni soutěžící stávají
zákonodárci. Jejich úkolem je na základě vyslechnutého příběhu zrušit tři zákony, práva
(zásady, příkazy, zákazy), které žáci z fiktivního příběhu zavedli, a zavést naopak tři
nejdůležitější povinnosti. Na vymýšlení mají časový limit 2 minuty. Poté zástupci družstev,
přečtou své návrhy a vysvětlí, proč právě tato pravidla a proč právě tyto povinnosti. Na
prezentaci má každé družstvo možnost využít časového limitu 1 min.
5. kolo – Porušíš zákon?
Cíl: Upozornit na skutečnost, že je nutná zvýšená pozornost obchodníků při odhadu věku
nakupujících tabákové výrobky.
Podstatou pátého kola je odhadnout věk u šesti figurantů na videu (fotografii). Jedná se o
osoby ve věku 15 - 20 let. Jednotliví figuranti se jeden po druhém představují. Soutěžící se
pak rozhodují, zda už je figurant plnoletý a může tedy nakupovat tabákové výrobky.
Členové poroty:

o

paní Mgr. Kateřina Fabíková, učitelka Ma, Př, Fy, Aj, Pěstitelství a chovatelství na ZŠ
Kelč,
o pan podpraporčík Jiří Polák, policie ČR Valašské Meziříčí, policejní stanice Kelč
o paní Jitka Hegarová, zastupuje rodiče žáků školy
o pan Jindřich Návrat, učitel Dě, a Tv na ZŠ Kelč
o pan Mgr. Petr Zátopek, učitel Ov,Inf na ZŠ Kelč
6. Soutěžní družstva
Družstvo č.1 z 8.A – týmová barva zelená – Smažky
o Dáša Málková
o Radim Mácha
o Lucie Vaníčková
o Lenka Horáková
o Tomáš Sofka
Náhradníci: (Nela Valuchová, Michal Blaha)

Družstvo č.2 z 8.B – týmová barva bílá – Popeláři
o
o
o
o
o

Petr Pavelka
Dagmar Holčíková
Veronika Tomášková
Hana Machačová
Tomáš Klvaňa,
Náhradníci: (Tomáš Foukal, Marek Jurenka)

Družstvo č.3 z 9.A – týmová barva tmavočervená – All Stars
o
o
o
o
o

Michaela Stašová
Lenka Jiráčková
Dalibor Plesník
Jiří Tvrdoň
Zdeněk Prokeš
Náhradníci: (Petr Minář, David Vlček)

Družstvo č.4 z 9.B – týmová barva modrožlutá – Dravci
o
o
o
o
o

Tomáš Rusek
Lenka Ondrušková
Petr Matýska
Iveta Plesníková
Daniel Klvaňa
Náhradníci: (Tomáš Hrdlička, Eva Klimková)

Zvukaři a technika
Martin Stolář – absolvent ZŠ Kelč, zvuk
Roman Koleček – absolvent ZŠ Kelč, zvuk
Petr Gavenda – žák 9B, videozáznam akce
Rostislav Nepustil – učitel ZŠ Kelč, fotodokumentace
Mgr. Pavel Bartoň – ředitel Střediska volného času Alcedo Vsetín, počítač +
dataprojektor
Moderátor

Lukáš - spolupracovník Střediska volného času Alcedo Vsetín – celý pořad provázel
slovem
Diváci
Byli skvělí, fandili právě svému týmu a byli mu výraznou oporou
Výsledky
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Celkem Pořadí Rozstřel
8A 6 9 5 4 8 32 2 +
8B 6 8 3 5 8 30 4
9A 6 8 7 5 6 32 3 9B 8 7 4 5 10 34 1
Postup
Oblastní kolo se bude konat v pátek 16. 3. 2007 v Lidovém domě ve Vsetíně.
Reprezentovat nás bude družstvo 9.B a spolu s nimi tam budou všichni deváťáci,
neboť podpora z vlastních řad je velmi důležitá.
Poznámka na závěr
Pořadatele školního kola velmi mrzí, že se této akce nezúčastnil nikdo z představitelů
města nebo zaměstnanců městského úřadu, ač byli pozváni do poroty školního kola.
Tento projekt byl totiž jednou z aktivit naší školy v boji proti negativním jevům ve
společnosti (kouření, požívání alkoholických nápojů, drog apod.), které se bohužel
projevují i u nezletilé mládeže v našem městě.
Vedení Základní školy Kelč děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této
akce a především pak panu učiteli Petru Zátopkovi, který byl hlavním organizátorem.
Soutěž v aerobiku
34 děvčat z 1. – 9. třídy se ve čtvrtek 8. března zúčastnilo již 5. ročníku soutěže v aerobiku
HIP aerobik pořádané Základní školou Loučka. Děvčata opět zúročila své zkušenosti a
dokázala, že obstojí v konkurenci dalších škol. V každé kategorii jsme měli zastoupení ve
finále, ve většině pak umístění. V kategorii 4. – 5. třída se Andrea Hadašová umístila na 2.
místě a Magdaléna Hlavicová na 3., v kategorii 6. a 7. třída vyhrála Kristýna Hlavicová a v
kategorii nejstarších, tzn. 8. – 9. třída obsadila Veronika Tomášková 2. místo.
Získat „medailové“ umístění je jistě velmi příjemné, ale i bez oceněného umístění jde o
hodně. Především o zkušenosti, které na takových soutěžích děvčata získávají, a v neposlední
řadě také o radost z pohybu a setkávání s ostatními cvičenkami a soutěžícími. Děkujeme jak
děvčatům za sportovní výkony, tak jejich cvičitelce Kateřině Žilkové, která je na soutěže
připravuje a v neposlední řadě také paní učitelce Davidové, která děvčata na soutěž
doprovázela a zajišťovala potřebný servis.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

EXKURZE DO LESA

Dne 22. 2. 2007 se žáci 7. ročníků zúčastnili exkurze pořádané Střední lesnickou školou
Hranice. Spolu se spoustou lesníků, revírníků a pedagogů lesnické školy strávili poučné
dopoledne v lese, kde se hravou formou učili o zvířatech, rostlinách, stromech a chování v
lese. Žáci byli rozděleni do menších skupinek, ve kterých plnili zajímavé úkoly (hledali šišky
jednotlivých stromů, hledali poslepu strom, který si vybrali a osahali, počítali letokruhy a tak
určovali stáří stromů, pozorovali semenáčky jehličnanů, učili se vnímat les všemi smysly,
slaňovali strmý kopec ap.). Celý program byl ukončen kácením stromu, ze kterého si žáci
mohli odnést malý suvenýr. Nakonec měli žáci možnost opéct si kabanos a akci zhodnotit.
Děkujeme všem, kteří se na této zajímavé akci podíleli, a těšíme se na další spolupráci.

Mateřská škola informuje
Přichází jaro, začínají se zelenat louky, rozkvétají květiny, stromy, keře, rodí se a probouzejí
zvířátka.
K jaru patří bezesporu Velikonoce. Děti s radostí zdobí vajíčka, vytvářejí velikonoční přání a
dekorace, pomáhají při pečení a zdobení perníčků. Pestrá, barevná výzdoba přinesla do
mateřské školy veselou a sváteční atmosféru.
Společně s dětmi jsme uspořádali pro rodiče výstavku velikonočních a jarních výtvorů. K
vítání jara nerozlučně patří také písnička. S písničkou probouzíme našeho ježka Bodlinku,
očekáváme přílet čápů, seznamujeme se s přírodou.
Jaro objevujeme i v pohádce. Paní učitelky připravily pro děti soubor jarních maňáskových
pohádek pod názvem „Pojďte s námi za pohádkou“. Zapojili jsme se do velké výtvarné
soutěže „Máme rádi pohádky“, kterou vyhlásila redakce časopisu „Informatorium“.
12. 4. k nám přijede Divadlo Úsměv s pohádkou „O Budulínkovi“.
V dubnu také oslavíme Den Země, vedeme děti k ochraně životního prostředí a rozšiřujeme
jejich znalosti o přírodě. Přejeme Zemi průzračnou vodu, voňavý vzduch, nádherné barvy a
život. Dárečky Zemi dáváme každý den správným přístupem k přírodě.
Přejeme Vám veselé Velikonoce a dobrou náladu s jarním sluníčkem.
Svatava Dohnalová
ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Odborné učiliště informuje
Ve dnech 12. a 14.března 07 proběhla v OU Kelč a ve městě Kelč nadační sbírková akce
fondu Sidus na podporu onkologického centra v Praze a Ostravě.
Sbírka se uskutečnila prostřednictvím žáků 2. a 3. ročníku – oboru "Pečovatelské práce".
Děvčata nabízela klíčenky a ozdobné náramky.
Tato akce byla dobrovolná pro žáky, pedagogické pracovníky, zaměstnance učiliště
a občany města Kelče. Celkem bylo vybráno a akce Sidus byla podpořena finanční částkou 3
300 Kč.
Za podporu celé akce a finanční příspěvek poděkovali pracovníci fondu Sidus všem, zvláště
paní Černochové, která byla organizací a podporou sbírky pro oblast Kelč pověřena.

Zámecké okénko.
Ve čtvrtek 22.2.2007 se uskutečnil v tělocvičně naší školy turnaj ve florbalu.
Zúčastnily se týmy: družstvo 1.D
družstvo 1.E
družstvo 2.E
družstvo 2.D
družstvo 3.D/3.E
Vítězství a sladkou odměnu si odnesli žáci z družstva 3.D/3.E. Na druhém
místě skončila 2.D/E, o třetí se postarala 1.D a nejméně se dařilo chlapcům z týmu
1.E.
Radim Dočkal z vítězného družstva 3.D/3.E konstatoval, že "iniciativa vyšla
od chlapců" a pak jen stačilo do akce zapojit vedení školy a turnaj
byl na světě.
Vedoucí turnaje ing. Orel Vlastimil připustil a řekl: „Velká škoda byla, že
se turnaje nemohli kvůli nemoci zúčastnit i ostatní žáci. Jinak tato akce
(mimo jiné) přispěla k utužení chlapeckého kolektivu."
Do dalších a nejen sportovních aktivit přejeme žákům, aby v iniciativě
neustali, a všem učitelům, kteří se podíleli na organizačním zajištění, hodně
sportovního nadšení.
SPORTU ZDAR!
Ema Muricová
OU Kelč

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Lubomír Hroz Kelč
Jan Škařupa Kelč
Antonín Machač Kelč
65 let
František Ševčík Kelč
František Jiříček Kelč
75 let
Jindřich Vinklar Kelč
Jiří Rolinc Němetice
80 let
Anna Kroupová Lhota
81 let

Jiřina Pavelková Lhota
Anna Plesníková Kelč
Karel Minář Kelč
84 let
Marie Horáková Kelč
Ludmila Strnadlová Kelč
86 let
Jindřiška Škařupová Kelč
89 let
Antonie Hašová Komárovice
90 let
Marie Juklová Kelč
91 let
Marie Chvatíková Kelč

Narození
Sabina Vozihnojová Kelč ( leden 2007 )
Pavel Gába Kelč
Vojtěch Rýc Babice
Michaela Volfová Kelč
Ľubica Strnadelová Babice
Alena Strnadelová Babice

