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Městský úřad informuje

USNESENÍ ze 40. zasedání Rady města Kelč dne 8. 7. 2013
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Přeložka
STL plynovodní přípojky - Kelč, č. stavby 58444“ na pozemcích parc.č. 239/1
a 235/1 v k.ú. Kelč–Staré Městos SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-8008469/VB6 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby „Kelč, Pajdla, p.č.
191/1, kNN“ na pozemku parc.č. 2034 v k.ú. Kelč – Nové Město s ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada bere na vědomí oznámení Mgr. R. N o ukončení nájemního vztahu k bytu
v domě č.p. 59 v Kelči..
 Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 10.000,- Kč pro Klub chovatelů
německých krátkosrstých ohařů Praha, Jungmannova 25/13 na pořádání
mezinárodní soutěže ohařů ve dnech 10. - 11. 8.2013 v Kelči a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dotaci.
 Rada schvaluje pronájem pozemku parc.č. 193/17, trvalý travní porost o výměře
224 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město p. M. B., M., Frýdek-Místek a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy.
 Rada bere na vědomí oznámení PS MOST, Ostrava-Hrabůvka o pořádání turnusů
letních dětských táborů na tábořišti v Němeticích u Bečvy o letošních prázdninách.
 Rada bere na vědomí žádost Sportovně střeleckého klubu Kelč o změnu územního
plánu Kelč u lokality střelnice u Valchy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
 Rada bere na vědomí informaci starosty o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro akci „Park Vojtěcha
Jasného v Kelči - revitalizace zeleně“. Na 1. pořadí byla vyhodnocena firma Arvita
P spol. s r.o., Příčná 1541, Otrokovice.

USNESENÍ z 41. zasedání Rady města Kelč dne 12. 8. 2013
 Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30. 6. 2013 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2013 dle předloženého
návrhu.
 Rada bere na vědomí vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Sběrný dvůr Kelč“ a pověřuje
starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí BP Projekt,
s.r.o., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí.
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 Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Budujeme hřiště pro naše děti“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí Bonita Group Service, s.r.o., Koráb 131,
Tišnov.
 Rada bere na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR ve Valašském
Meziříčí o stavu veřejného pořádku na úseku trestných činů a přestupků ve městě
Kelč za rok 2012
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 208/1 v k.ú. Kelč-Nové Město k plynovodní přípojce pro novostavbu RD
manželů P. a V. J., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8014626-1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a právo provést stavbu „Kelč, Hradil, p.č. 159/4, přípojka NNK,
IP-12-8014626“ na pozemku parc.č. 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město s ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada bere na vědomí žádosti J. a Š. R., Babice, L. V., Lhota a J. a E. H., Lhota
o odprodej obecních pozemků. Pro další jednání požaduje stanoviska osadních
výborů v Babicích a ve Lhotě.
 Rada schvaluje udělení výjimky dle čl. 5 odst. 3, OZV č. 4/2012 o veřejném
pořádku ve městě pro pořádání hudební produkce Doubrava Fest Němetice 2013
dne 24. 8. 2013.
 Rada bere na vědomí oznámení Z. M., Veselíčko o ukončení nájemního vztahu
k nebytovým prostorám v přízemí přístavby radnice v Kelči čp. 39 k 31. 8. 2013.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 2144, ostatní ploch
o výměře 183 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
 Rada schvaluje vypracování a podání nové projektové žádosti města Kelč
o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy náměstí v Kelči“ z ROP region
soudržnosti Střední Morava v další výzvě a pověřuje starostu podpisem této
projektové žádosti.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky k RD
v obecním pozemku p.č. 2034 v k.ú. Kelč-Nové Město s manžely K., Kelč
a manžely S., Kelč a pověřuje starostu podpisem smluv.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu sjezdu od RD na místní
komunikaci p.č. 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město s manžely F., Kelč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

Svoz odpadu
Plasty
Sklo

5. září
20. Září
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Sběrné kontejnery na použitý textil, obuv a hračky
Občané mají od srpna možnost bezplatně umístit obnošené oděvy, obuv, textil
a hračky do nových sběrných nádob v Kelči. Kontejnery jsou umístěny za radnicí.

Textil vhazujte prosím zabalený.
Jaké jsou důvody zavedení separačních nádob?
Pozitivní vliv na životní prostředí vyplývající ze sběru tříděného odpadu a 100% využití
a recyklování použitých oděvů. Pomoc potřebným, kterým jsou prostřednictvím charitativních
organizací předávány nejlepší kusy oděvů. Finanční pomoc pro postižené děti realizovaná
prostřednictvím Nadace Eko Wtórpol pro postižené děti. Pracovní příležitost pro postižené.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o společnosti
Společnost Wtórpol byla založena v roce 1992. Sběrným místem jsou naše kontejnery.
Výhodou tohoto způsobu shromažďování je nulový negativní dopad na životní prostředí a fakt,
že nedochází k vytváření skládek. Takto zpracujeme 100% sesbíraných materiálů, nic nepřijde
nazmar. Oděvy jsou v procesu třídění rozděleny do zhruba 100 druhů sortimentu a posílány
našim odběratelům v Africe, Asii a východní Evropě. Kusy nevhodné k dalšímu používání jsou
zpracovány na čistící materiály a alternativní palivo použitelné v průmyslové výrobě.
Wtórpol je rovněž společností aktivně se angažující v charitativní a sociální oblasti. Již mnoho
let podporujeme krajský sportovní klub Granat Skarzynsko, pomáháme centru pro postižené
děti a mnoha dalším podobným organizacím. V roce 2012 společnost Wtórpol založila vlastní
charitativní fond „Fundacja Eko Wtórpol Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was”
a pravidelně věnuje část příjmů této organizaci, která pomáhá postiženým dětem.
Naše cíle mohou být shrnuty do 4 základních bodů:
 chránit životní prostředí
 snižovat veřejné náklady na vyvážení odpadu na skládky
 podporovat ty, kteří potřebují pomoc
 poskytovat práci lidem se změněnou pracovní schopností
Systém třídění oděvů sebraných do kontejnerů je etablovaným článkem recyklačního systému
ve všech státech východní Evropy. Vytvořili jsme ekologicky přátelský způsob jak naložit
s oděvy, které by jinak skončily na skládkách bez dalšího užitku. Současně také snižujeme
finanční zatížení vyplývající z likvidace skládek. Sebraný textil je po vyjmutí z kontejnerů
Wtórpolu protříděn v několika fázích. Kolem 97% oděvů je vhodné pro další použití - nošení,
zbytek je zpracován na čistící materiály nebo jako palivo. Naše ekologicky příznívá činnost
významně snižuje množství komunálního odpadu vyváženého na skládky a snižuje tak výrazně
náklady na jeho likvidaci. Oděvy v dobrém stavu jsou použity na další nošení. Nenositelné kusy
jsou zpracovány na čistící materiál. Společnost Wtórpol nechrání pouze životní prostředí. Jsme
aktivní rovněž v charitativní oblasti. Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha organizacemi
a zabezpečujeme je jak hmotně i finančně. Abychom dostáli svým slibům a vizi naší
společnosti, založili jsme charitativní fond „Fundacja Eco Textil". Jeho prostřednictvím
podporujeme děti z celého Polska, které potřebují naši pomoc nejvíc.
Část nejlepších oděvů, které jsou vybrány, je poskytována těm nejvíce potřebným.
Podporujeme organizace jako jsou hostely, ubytovny, domy pro svobodné matky atd..
(více na www.wtorpol.com.pl)
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Výzva pro rodiče novorozenců
Městský úřad Kelč připravuje v říjnu 2013 VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ.
Žádáme proto rodiče, jejichž děti se narodily v období od března 2013, mají trvalý
pobyt v naší obci a mají zájem o účast na této akci, aby se dostavili s rodným listem
a občanským průkazem matky na městský úřad.
Touto cestou se na vás obracíme z důvodu platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti. O přesném termínu
konání akce budou rodiče informováni s předstihem, obdrží pozvánku na uvedenou
akci.
Ordinace KELČ - MUDr. Dana Špatková
oznamuje, že od 26. 8. 2013 do 6. 9. 2013 ordinuje takto:
Po
Út
St
Čt
Pá

07 - 09 hod.
13 - 16 hod.
07 - 09 hod.
07 - 10 hod.
10 -12 hod.

Sestra přítomna denně. Telefon Kelč 571 641 555.
Prosím, noste s sebou průkazky své pojišťovny a přehled užívaných léků.

Pěstitelská pálenice Kelč
OZNAMUJE, ŽE PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA PÁLENÍ PRO SEZONU 2013 – 14
od 10. srpna 2013 u paní Evy Strnadlové, Sázany 449, Kelč
Mob.: 723 800 514, 774 219 414
PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ PÁLENÍ 16. 9. 2013

Český zahrádkářský svaz Kelč
oznamuje, že od 1. září 2013 bude v areálu místní pálenice provádět
strouhání a moštování ovoce.
Moštování bude provádět pan Josef Zdráhala, Kelč 376,
tel.: 776 764 362
Moštovat se bude každou sobotu od 13,00 hodin.
Po dohodě se zákazníkem i ve středu.
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Kultura
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kelč,
zve všechny velké, malé i nejmenší na:

V neděli 8. 9. 2013 od 15:00
Start u skautské klubovny u KD v Kelči
Startovné - 20 Kč
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás!

*****************************************************
Denní stacionář Anděl Kelč
ve spolupráci s městem Kelč pořádá

PARAAKADEMII 2013
v Kulturním domě v Kelči dne 18. října 2013
Velké překvapení letošního ročníku - pozvání přijal opravdový,
živý a skutečný MICHAL DAVID,
který vystoupí již ve 13,00!!!
Proto neváhejte a zajistěte si dopředu volno na tuto jedinečnou událost!!!

Po jeho koncertu bude následovat show ABBA revival
a akademie pozvaných souborů. Večer se uskuteční taneční zábava
se skupinou Kalibra.
Velmi se těšíme na vaši návštěvu!
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Sport

FOTBAL
MUŽI A
S novým trenérem a jistě i s novým elánem vstoupili fotbalisté kelečského áčka do 1. A
třídy. Kelč v jednasedmdesátileté historii oddílu ještě nikdy nefigurovala tak vysoko. Pod
vedením kouče Bronislava Blinky však na kanárky v úvodu sezony 2013/2014 nečekali
vůbec snadní protivníci. Naopak síly už v prvním kole museli změřit s Vlachovicemi,
o týden později pak se Vsetínem. Oba tyto týmy ještě loni hrály krajský přebor a oba jsou
letos velkými adepty na postup. Z tohoto pohledu není jeden získaný bod rozhodně
zklamáním, přesto Kelč v obou zápasech sahala po ještě větším úspěchu.

10.8. Vlachovice – TJ Kelč 2:2 (1:1)
Žádné uplašené ovečky, žádné strkání hlavy do písku. Pěkně od podlahy vstoupili
kelečští kanárci do soutěže vyšší kategorie. Na hřišti jasného favorita mohli už ve
3. minutě vést, ale domácí obránce balon na brankové čáře vykopl. Zápas probíhal
ve vysokém tempu a do nebezpečného zakončení se postupně dostávaly
i Vlachovice. Těm se podařilo skórovat po hlavičce Ondřeje Vavrise. Na vyrovnání
se čekalo jen deset minut, Aleš Škařupa krásně našel Tomáše Hlavicu, který
prázdnou bránu nemohl minout – 1:1. Domácí mohli vedení opět zvrátit na svou
stranu, Kelč ale fantasticky zachránil brankář Rosťa Sobek. Také na začátku
druhého poločasu měly Vlachovice více ze hry, jenže paradoxně se radovala Kelč.
K centru se dostal znovu Aleš Škařupa a Martin Pastrnek poslal kanárky do vedení.
Těsnou výhodu ale hosté neudrželi, v 69. minutě totiž vyrovnal Jaroslav Hověžák.
Vlachovice sahaly v závěru po vítězství, ale nařízenou penaltu chytil dalším
skvělým zákrokem Rostislav Sobek. Hlavně díky němu si Kelč z horké vlachovické
půdy odvezla cenný bod.
17.8. TJ Kelč – FC Vsetín 1:2 (1:2)
Už v sedmé minutě jsme prohrávali 0:1 po přesné střele Fojtíka asi z dvaadvaceti
metrů. Tu by nechytil ani ligový brankář. Ve 22. minutě už to bylo 0:2. Gólu
předcházela chyba Libora Nováka, který velice složitou malou domů prakticky
donutil brankáře Sobka zasáhnout rukou. Nepřímý kop pak hosté dokázali přetavit
v druhý gól. Poté domácí za mohutného povzbuzování kelečských příznivců
ve 39. minutě dokázali přeci jen snížit a zdramatizovat tak průběh zápasu. Krásným
lobem za záda brankáře se uvedl Vítek Kulich. Přišly sice i další šance na
vyrovnání, ale štěstí nepřálo ani Martinu Pastrnkovi. Druhý poločas se Kelč snažila
srovnat stav zápasu, leč zůstalo jen u přání. Nutno dodat, že hosté byli fotbalovější,
ale i po prohraném utkání znělo tribunami mohutné „Hoši děkujem“. Zápas mezi
nováčkem A třídy a loňským účastníkem krajského přeboru se rozhodně nehrál
v rukavičkách. Deset žlutých karet hovoří za vše.
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MUŽI B
Druhá sezona bývá ta nejtěžší. Alespoň to tvrdí jedno ze známých, i když
nepsaných fotbalových pravidel. Kelečská rezerva se v loňském ročníku úspěšně
rvala o záchranu v okresním přeboru a jednoduché to nebude mít ani letos.
Po prvních dvou utkáních si sršni na své konto připsali jeden bod. V úvodním
střetnutí podlehli vysoko 1:6 na hřišti Valašské Bystřice, přestože sedmdesát minut
hráli s domácími poměrně vyrovnanou partii. V zahajovacím domácím klání se pak
rozešli smírně 2:2 s reprezentanty Lhotky nad Bečvou.
Jan Foltán, Pavel Mašlaň
*******************************************************************

Florbalový oddíl

Pořádá nábor hráčů, který proběhne v tělocvičně místní ZŠ
v pondělí 9. září 2013 od 17:00hod.
Je třeba si přinést florbalovou hůl (případně zapůjčíme), sálovky, sportovní oblečení.
Hledáme hráče i brankáře do těchto kategorií:

Elévové (ročníky 2003 a mladší)
Mladší žáci (ročníky 2001, 2002)
Starší žáci (ročníky 1999, 2000)
Dorost (ročníky 1997, 1998)
Junioři (ročníky 1995, 1996)
U dětí do 15 let je nutný doprovod zákonného zástupce.
Dále hledáme hráče do družstva mužů (ročníky 1994 a starší).
Zájemci se mohou hlásit u pana Plesníka na pátečních trénincích, které začínají
ve 20:30hod.
Všechna družstva hrají soutěže ČFbU ve Zlínském kraji.

Těší se na vás trenéři a vedoucí oddílů.
Bližší informace na tel. č.: 736642028 nebo na www.fbcorelkelc.cz.
8

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

září 2013

Hasičské zpravodajství
Blíží se konec léta a s přicházejícím podzimním časem vrcholí i hasičská sezona.
Oproti minulým létům, kdy jsme se doslovně „namlsali“ úspěchu dětí a dorostenců, se
požární sport v Kelči dostal do existenční krize.
Kategorie dětí již skomírá třetím rokem. Zájem trénovat má jen velmi malý počet
dětí a nepravidelnost docházky úspěchům rozhodně nepřispívá. Mimoto nedokážeme
najít vhodné trenéry, kteří by měli zájem naplno se dětem věnovat a mít s nimi
trpělivost, ale taky chuť absolvovat kromě pravidelných tréninků i mnohá víkendová
zápolení. Trénovat skupinku rozdováděných dětí jistě není jednoduché. Vedoucí dětí
prochází náročným školením a sám musí perfektně znát pravidla nejedné disciplíny, ale
dokonce šesti. Pro letošní rok se nám nepodařilo sestavit ani jedno družstvo kategorie
dětí.
Velkou nadějí loňského roku byl naopak zájem ze strany mladých žen a snaha
vybudovat ženské družstvo, které by absolvovalo okolní pohárové soutěže v požárním
útoku. V letošní sezoně již děvčata společně netrénovala a družstvo se po krátké
existenci rozpadlo.
Jediným „želízkem“ hájícím barvy města Kelče jsou i nadále muži. Opět se
částečně změnila sestava a muži od jara zahájili tréninky na nově vybudovaném cvičišti
vedle fotbalové arény. V letošním roce prozatím absolvovali tyto soutěže s výsledky:
Troubky
NP
Paršovice
10. místo
Hlinsko
10. místo
Ústí
7. místo
Kunovice
8. místo
Valšovice
7. místo
Jarcová
6. místo
Babice
22. místo
Němetice
4. místo
Vysoká
4. místo
Roštění
18. místo
Lešná
2. místo
Věřím tomu, že se mužstvo pod vedením velmi nadějného hasiče Tomáše
Foukala udrží a i přes občasnou kritiku okolí bude postupně své výkony díky trpělivost
a tréninku zlepšovat.
Zásahová jednotka pod vedením velitele Leoše Vlčka doposud asistovala
od začátku roku u šesti událostí. V březnu pomáhala policii s pátráním po osobě na
území Skaličky. Květen byl ve znamení požárů v obci Lešné, Osíčku a Kelči. V polovině
června zasahovala jednotka u požáru osobního vozidla v Policích. Jedné z největších
akcí, které se zúčastnili hasiči z Kelče, byla náročná pátrací akce po osmiletém chlapci,
který se ztratil v oblasti Rajnochovic. Malý chlapec se v průběhu bojové hry ztratil
v lesích v okolí Rajnochovic, kde byl s ostatními dětmi na táboře. Pátrací akce se
zúčastnilo na 120 hasičů, cca 15 policistů, vrtulník s termovizí a kynologové s pěti
speciálně vycvičenými psy. Chlapec byl nalezen asi po deseti hodinách bez zranění.
Nejen za tuto náročnou akci patří členům naší zásahové jednotky velký dík.
Jednou z veleúspěšných akcí, které se kelečští hasiči zúčastnili, byly již tradiční
Dračí lodě. I přes nabitou konkurenci jsme si díky obrovskému nadšení naší posádky
jsme si „vypádlovali“ první místo v amatérské kategorii a celou akci v režii kelečských
fotbalistů si náramně užili.
9
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Jsme v druhé polovině roku, který je pro nás doposud ve znamení spíše
„vyhoření“ než nadšení. Snad nová přestavba naší hasičárny bude znamenat i nový
impuls a odhodlání do práce.
Mgr.Dagmar Syryčanská DiS.

Poděkování
Touto cestou bych co nejsrdečněji chtěla poděkovat panu Pavlu Vallovi, majiteli
fa.Viva a kolektivu pekárny za rychlé a vstřícné jednání při zajištění stravy
v brzkých ranních hodinách pro více než 120 hasičů, kteří se zúčastnili náročné
pátrací akce v okolí Rajnochovic.
Nejen za směnu C KOPIS HZS Zlínského kraje, ale i za všechny zasahující
por.Mgr.Dagmar Syryčanská DiS.

Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Ve dnech 30. 6. 2013 a 18. 8. 2013 se uskutečnilo v areálu střelnice v Kelči již třetí
a čtvrté kolo ,,Kelečské střelecké ligy roku 2013“ v disciplíně SP 30+30.
Výsledky 3. kola:
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 566 bodů (z 600 možných)
2. Rostislav Sáblík (Val. Klobouky) s nástřelem 550 bodů
3. Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 543bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
7. Josef Stříteský - 529 bodů
8. František Janča - 528 bodů
10. Petr Vavřík - 519 bodů

20. Antonín Pitrun - 472 bodů
21. Miroslav Marejka - 462 bodů
24. Josef Němec - 378 bodů

Výsledky 4. kola:
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 566 bodů
2. Rostislav Sáblík (Val. Klobouky) s nástřelem 558 bodů
3. Jan Walica (SSK Olza Třinec) s nástřelem 538 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
4. Josef Stříteský - 534 bodů
7. František Janča - 524 bodů
13. Petr Vavřík - 515 bodů

18. Antonín Pitrun - 487 bodů
21. Vít Rušar - 428 bodů
22. Josef Němec - 340 bodů

Příjemným překvapením 4. kola střelecké ligy byla i účast pana Antonína Zendla,
známého mistra puškaře.
Kompletní výsledkové listiny všech uskutečněných kol soutěže jsou umístěny na
webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.unas.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
10
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Historie

Zájezdní hostinec „U sv. Františka“

Zájezdní hostinec z 19. století stál na západním okraji Kelče při rozcestí silnic
směrem na Bystřici p. H. a Hranice.
„U svatého Františka“ se mu říkalo proto, že naproti němu na menší vyvýšenině
stála kaplička zasvěcená sv.Františkovi. Kaplička tam stojí dodnes, byla ale při
rozšíření křižovatky přemístěna na sever k tehdejší autobusové garáži.
V roce 1910 přišla na tuto hospodu má babička, tehdy Bagarová roz.Foukalová. Její
první manžel Josef Fuksa zemřel v r. 1908 na tuberkulózu. V roce 1909 se vdala za
Karla Bagaru. Ale štěstí neměla ani ve druhém manželství. Karel Bagar odešel
do 1. světové války, kde položil život za císaře pána. Babička jako vdova měla na
krku zájezdní hostinec, šest dětí a ještě hospodářství. Proto se potřetí vdává
v r. 1916 za Valentína Perutku.
Zájezdním hostincem se šenkovní objekt označoval proto, že zde byl větší dvůr se
dvěma vjezdy, na němž bylo možné odstavit povozy formanů a trhovců. Podél
dvora kromě chlévů byly také stáje pro krátkodobé ustájení koní. Povozníci měli
zde rovněž možnost přespání.
Já jsem znal hostinec od poloviny třicátých let, kdy se toho v objektu moc
nezměnilo, jen na dvoře již scházely vozy dřívějších povozníků. V té době vlastnili
hostinec babiččina dcera Vlasta se svým manželem Vojtěchem Orlem. Podélnou
budovu rozdělovala příčná chodba na dvě poloviny. Na levé straně by výčepní
lokál, menší ložnice, schody do sklepa a velká kuchyně.
Na pravé straně byl byt krejčího pana Edmunda Irgla, známého multiistrumentalisty
a bubeníka Srkalovy kapely a ještě malá místnost a předsíňkou, kde později
11
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v padesátých letech měla výminek původní majitelka hostince, má babička, nyní
Perutková.

Stařenka Perutková se štamgasty
Rád jsem hostinec mého kmotra Vojtěcha Orla navštěvoval. Nejen, že zde byli mí
bratranci, ale v hostinci jsem objevoval řadu zajímavostí. Tak například: ve výčepu
byl zvláštní instrument na zátkování láhví, plněných sudovým pivem pro ty, kteří si
chtěli vzít pivo na pole. Na stěně visel jako ozdoba obraz, ve kterém byl skryt hrací
strojek. Nebo v kuchyni byl nižší litinový stojan pumpy, kterou se čerpala voda
ze studny ve sklepě, v předsíni stála dřevěná máselnice na stloukání másla.
A nesmím opomenout, že venku podél zadní stěny chlévů a stájí byl dlouhý, z jedné
strany otevřený, dřevěný přístřešek, pod kterým, v sousedství příjemného
12
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zahradního prostředí, byla kuželna s pěkným vstupním altánem. Kuželna měla
hliněnou dráhu - na konci s dřevěnou zástěnou - pro stavěče kuželek. Moje matka
vzpomínala, že na rozhraní dvacátých a třicátých let jí dovolili bratři občas se
podílet na stavění kuželek, což představovalo od hráčů vítaný finanční výnos.
Přiznala také malé podvůdky bratrů. Když stavěli kuželky na dřevěný kříž, šikovně
pod ně umístili pevnější nit a při hodu, který směřoval ke kříži, podtrhli kuželky a
ty při doteku koule skutečně spadly všechny. To byl tak zvaný „šteler“ a jeho autor
musel zaplatit spoluhráčům po pivu nebo štamprli a stavěči navíc jednu korunu!
Kuželna stála ještě ve čtyřicátých a padesátých letech, takže jsem zde i já zkoušel
spolu s bratranci nebo kamarády své hráčské umění. Návštěva hostince a kuželny
mých kmotrů Vojtěcha a Vlasty Orlových byla tedy spolu s různými dětskými
hrami zdrojem žádané zábavy. A té tam bylo vždycky dost. Vítané bylo například
později konávané rodinné kácení máje, což umožňoval větší dvůr. Neobešlo se to
bez kostýmovaných scének, jejichž realizátoři byli především můj bratranec Zdeněk
Orel a s ním spřízněný Laďa Kutálek.
Rodina Orlových zde ukončila provozování své živnosti v roce 1948.
To jsou tedy vzpomínky na jednu kelečskou hospodu. A je třeba ještě poznamenat,
že na začátku dvacátého století bylo ve městě takových hostinských zařízení více
než desítka, včetně jedné vinárny a jedné nálevny u bývalé palírny.

Kelečské hospody
V prvních letech minulého století bylo v Kelči dvanáct hostinských zařízení,
později přibylo třinácté. O zájezdním hostinci U sv. Františka jsem se již zmínil.
Dá se tedy jen vzpomínat, že při západním vjezdu na náměstí byl hostinec
„U Kratochvílů“ (do začátku minulého století), a naproti na místě dnešní prodejny
hostinec paní Ryškové, pak na náměstí hostinec „U Pajdlů“. Pod svahem u západní
hradby zámku byla u palírny destilátů nálevna, jejíž opravený objekt ještě i dnes
stojí. V blízkosti radnice byla vinárna „U Hašů“. Na křižovatce pod náměstím
dominuje ještě dnes objekt bývalé „Hrubé hospody“. Blízko školy pak „Omladina“.
Na východním konci Kelče byl rodinný hostinec „U Volků“, hostinské místnosti
byly i v bývalém Lidovém domě u kostela sv.Petra a Pavla. Hostinec měla i část
města, které se říká Na Dolině, jmenoval se Blaník.
Většina těchto hostinců byla zrušena v roce 1948. Dnes již zůstávají jen starobylá
rodinná restaurace „U Pajdlů“ na náměstí, přestavěná a rozšířená o sousední objekt,
a rovněž přestavěná, kdysi spolková hospoda Omladina, kde kromě lokálu bývala
i oddělená klubová místnost a dále také malý sál.
Kde jsou ty staré časy!?
Otakar Tvrdoň, Ostrava
13
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Různé

Zdravotně funkční cvičení Pilates
(PILATES CLINIC METHOD)
Je to zdravotní cvičení zaměřené na posílení svalů hlubokého stabilizačního
systému pro úlevu při bolestech zad a kloubů. Cvičení je pro všechny, kteří se chtějí
bezpečně protáhnout a zpevnit svou postavu.
Kde:
Kdy:
Cena:
Kontakt:

Hasičský dům Kelč
Středa od 2. 10. 2013, 18 hodin
750 Kč/10 lekcí
Radmila Hlavicová, tel.: 777 248 474, studioradmila@seznam.cz.

Z důvodu omezeného počtu cvičících nutná rezervace.

RC Slůně se po dvou měsících prázdnin znovu otevírá! Novinkou je změna našeho
loga, pod kterým nás nyní všude najdete. „Jak se vám líbí?“ Další překvapení na
vás čekají přímo v centru. Vyberte si z naší nabídky v programu a přijďte mezi nás!
Program na září:
 Úterý 3. září v 9:00 hod. – „Kdepak je ten kamarád, se kterým si budu
hrát?“
Děti se seznámí s obrázkovou pohádkou: „Pejsek a kočička“, zahrají si hru:
„Kouzelná kulička“ a vytvoří si pěkný obrázek kamaráda.
 Pondělí 9. září v 9:30 hod. - "Na slovíčko s otcem Janem Blešou."
Naučíme se říkanku: "Slůně" a budeme vyrábět rámečky z kartonu na fotky
a obrázky z prázdnin.
 Čtvrtek 12. září Výlet do Všechovic: Jede vláček, jede krajem… Sraz u RC
Slůně v 9:30 h., společný odjezd vlastními auty. V případě nepříznivého
počasí bude otevřeno RC Slůně.
14
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 Úterý 17. září v 9:00 hod. – přednáška na téma:
ALOE VERA & COLOSTRUM - zázraky z přírody
Aloe Vera i Colostrum mají široké využití - jsou výborné k posílení imunity,
na pomoc při nachlazení, velmi příznivé účinky mají také u vážných nemocí
jako je diabetes, rakovina, různé chronické potíže. Pomáhají lidem trpícím
alergiemi, ekzémy atd. Dokáží výrazně zkrátit délku nemoci, zmírnit její
průběh.
 Pondělí 23. září v 9:30 hod. - "Na slovíčko s otcem Janem Blešou."
Budeme malovat obrázky barvičkami WINDOWCOLOR a naučíme se
ukazovačku "Beruška".
13. - 14. září: pedikérka, manikérka opět v RC: p. Macová tel. 777 265 270.
Od měsíce října zahajujeme:
Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení je určeno dětem ve věku 0 - 3 roky. Cviky jsou zaměřeny na rozvoj hrubé i
jemné motoriky a jsou doprovázeny písničkami, básničkami a říkadly. Cvičit se
bude každou středu odpoledne pod vedením p. Hanky Sobkové, vstupné 60,- Kč
každé cvičení.
Začínáme 2. října!
Přihlásit se můžete v průběhu měsíce září na emailu: rcslune@seznam.cz
Angličtina pro dospělé
Výuka angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé pod vedením p. Bc. Dany
Navrátilové (státní základní jazyková zkouška z ANJ, FCE – First Certificate in
English), bude probíhat každý čtvrtek odpoledne: 1. skupina 16:30 – 17:30 hod.,
2. skupina 17:30 – 18:30 hod..
Cena 100,- Kč lekce. Kapacita každé skupiny je max. 5 zájemců!
Začínáme 3. října!
Přihlásit se můžete v průběhu měsíce září na emailu: rcslune@seznam.cz
Veronika Mlčáková
Poděkování - Bezva parta
Během léta jsme měli možnost přesvědčit se, že dobří řemeslníci nevymřeli.
Pracovní skupina pana Trlifaje nám dělala novou střechu.
Jan Hlavica, Petr Minář se svými pomocníky Radimem Minářem, Janem Poláškem,
J.Poláškem ml. a Petrem Vlčkem odvedli perfektní práci v tropickém horku.
Chceme jim za jejich práci poděkovat.
J.Kalousová, J. Foltán
15
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TOM Myšáci Kelč – letní tábor – Milkov 2013
Oblíbené místo našeho oddílu na samotě u lesa za Milkovem po roce opět ožilo.
35 dětí ve věku od 1 do 13 let strávilo týden ve čtyřech obdobích – pravěku,
středověku, současnosti a budoucnosti.
Program byl bohatý, zážitků je plno, strava byla výborná, děti skvělé, rodiče
zapojení do her ... prostě pohoda.

Máme radost, že se tábor líbil všem, tedy nejen dětem, ale i rodičům a přátelům.
Nejmladším dětem se asi nejvíce líbila procházka po stopách dinosaurů, kdy během
túry hledali stopy, kosti, otisky a na konci cesty průchodem jeskyní je čekala sladká
odměna schovaná v obrovském dinosauřím vejci. Nebo možná rytířské turnaje,
výroba přilbic, štítů, zbraní a neopakovatelné dobytí hradu. Své sportovní
dovednosti předvedli při táborové olympiádě či jiných sportovních, silových,
dovednostních a úsměvných hrách. Poslední den se hledaly nerosty z jiných planet,
vyráběly roboty a hrály hry. Nejstarší děti si užily při přípravě stezky odvahy pro
dospělé. Musím říct, že byla super a že samy děti projevily kus odvahy a zažily,
co je to mít strach. Během pobytu se luštilo, šifrovalo, papouškovalo, zpívalo,
vyrábělo .... činností bylo tolik, že se o všech nedá psát.
16
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Náročný program připravovalo několik rodičů a členů oddílu. Celému týmu patří
velký dík.

A co je hlavní? Ještě nebyly vybaleny všechny věci z aut a už byly slyšet návrhy na
příští rok. Takže je jasné, že v tradici uspořádat letní tábor na Milkově se bude
pokračovat.
Martina Schybolová, vedoucí oddílu

*****************************************************
Léto 2013 ve Lhotě u Kelče
Letošní léto bylo bohaté na kulturní akce pořádané v našem nově upraveném areálu
hřiště.
13. července dopoledne proběhla slavnostní schůze hasičů k 70. výročí založení
místního hasičského sboru, dále se pokračovalo setkáním rodáků Lhoty a na závěr
se konala taneční zábava. Program byl bohatý, k vidění byla hasičská technika,
17
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vystoupení taneční skupiny RUTY ŠUTY, projížďka bryčkou po okolí obce,
k poslechu a tanci hrálo několik hudebních skupin.
3. srpna zorganizovala naše mládež turnaj ve florbalu na speciálním povrchu a za
umělého osvětlení, na který přijeli mladí z širokého okolí.
16. srpna se jako každý rok konal dětský den, letos s názvem „prázdniny ještě
nekončí“. Na programu byli klauni, jízda na koni, různé soutěže a na závěr bohaté
ceny.
Posléze 18. srpna se konala v obci mše svatá tentokrát v opravené kapli sv. Panny
Marie, poté následovalo posezení s přáteli ve stínu zastřešené části areálu hřiště,
k občerstvení byl srnčí guláš, který připravili myslivci místního sdružení,
samozřejmě nechyběly ani ostatní chutné poživatiny.

Počasí nám letos hodně přálo, slunečných dnů a tepla bylo až někdy přespříliš,
takže bude na co vzpomínat.
Poděkování patří panu Josefu Pavelkovi za aktivní a dobře vykonávanou práci
v osadním výboru, při budování společenského areálu a zajišťování kulturních akcí.
Svým optimistickým přístupem dokáže zapojit i ostatní obyvatele do aktivní
činnosti při vylepšování obce. Rovněž patří poděkování zastupitelům města Kelč
při pomoci budování areálu hřiště.
Za osadní výbor Lhota Vladimír Hrstka
18
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Setkání důchodců v Němeticích
V sobotu 10. srpna 2013 se uskutečnilo přátelské posezení s důchodci
v Němeticích. Chceme touto cestou vyjádřit poděkování členům osadního výboru
Němetice, že pro nás připravili příjemné od poledne. Tentokrát mezi nás zavítal
i pan starosta města Kelče ing. Karel David. Naše setkání zpestřilo vystoupení
místních dětí, které si připravily pásmo vtipných písniček a básniček. Celé
odpoledne se pořadatelé vzorně starali o naši pohodu, dobrou náladu i plné
žaludky. Srdečně děkujeme za péči, kterou nám věnovali a už teď se těšíme
na příště.
Manželé Josef a Emilie Novosadovi.

Ruty Šuty Kelč
Po několikaměsíčním připravování a trénování v úmorných vedrech, ve stísněných
prostorách v hasičském domě v Němeticích je naše nová moderní line dance
choreografie na světě.
13. 7. 2013 jsme měli možnost naše vystoupení s názvem Cowboy up poprvé
předvést na sjezdu rodáků ve Lhotě. Velký úspěch sklidily nejen choreografie,
ale také naše nové westernové kostýmy. Po vystoupení ve Lhotě už nás čekalo jen
posledních několik tréninků před velkým vystoupení na Bystřičce.
Jako každý rok jsme se na festival Starý dobrý western vypravili o den dříve pěšky.
Po cestě jsme navštívili koupaliště Mikulůvka a poté na Bystřičce postavili stany
v motobaru Royal-star.
V pátek 2. 8. festival zahájila pořádající country kapela Gympleři festivalovou
znělkou a víkend plný tance a skvělé hudby mohl začít. Ve večerních hodinách nás
čekal koncert Nadi Urbánkové s kapelou Bokomara a poté večerní country bál pod
širým nebem, na kterém jsme měli možnost si zatančit na pódiu vedle naší
spřízněné kapely Gympleři.
V sobotu 3. 8. nás ale již čekala naše vystoupení. Nervozita byla znát na každém
z tanečníků. Nejprve jsme zatančili tradiční country choreografii Irish a poté novou
choreografii Cowboy up. Vystoupení Queen of hearts jsme předvedli na druhé
scéně u Mokrošů. Moc nás potěšily kladné ohlasy nejen od návštěvníků festivalu,
ale také od účinkujících. Během dne totiž vystoupil Ivan Mládek, Robert Křesťan
a Druhá tráva, Poutníci, Petr Spálený a také američtí zpěváci Ray Scott a Charlie
Mac Coy.
Tento letní víkend byl pro nás pro všechny opravdu nezapomenutelný. Zatančit si
na živou hudbu těch nejznámějších country kapel a zpěváků pro nás byl neskutečný
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zážitek, který v nás přetrvává dodnes a bude přetrvávat ještě dlouho. Nyní nás již
čeká mnoho dalších a dalších tréninků a zkoušek nových choreografií, přípravy na
plesovou sezónu a hlavně celý rok čekání a těšení se na Starý dobrý western 2014.
Závěrem bych ráda poděkovala všem tanečníkům za úžasnou reprezentaci našeho
souboru, manželům Hegarovým za podporu a hlavně všem, kdo nám fandí.
Veronika Hegarová, vedoucí tanečního souboru

Taneční soubor RUTY ŠUTY Kelč
pořádá nábor dětí do tanečního souboru:
Kdy? 19. 9. 2013 ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin
Kde? V Kulturním domě Kelč
Na koho čekáme? Na děvčata i chlapce od šesti let
Co nabízíme? Dobrou partu, nezapomenutelné zážitky, využití volného
času, rozvíjení pohybové aktivity, vystupování na mnoha akcích.
S sebou: přezůvky a chuť do tančení
Přijděte se svými dětmi a my jim předvedeme tance, které se u nás mohou
naučit – tradiční country tance, moderní line dance, clogging (country step),
irské tance.
Těšíme se na vás i na vaše děti
Jitka Hegarová a členové souboru Ruty Šuty
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Místní organizace KDU-ČSL Kelč
zve všechny na

Svatováclavské odpoledne
28. 9. 2013 v 15.00 hod v areálu kelečské fary
 Pásmo her a soutěží nejen pro děti
 Opékání špekáčků

 Posezení při víně
 Občerstvení zajištěno

Další info na http://kelc.kdu.cz
Srdečně zve výbor místní organizace KDU-ČSL Kelč.
*****************************************************************************************

Pardálové nevymřeli ...
(TJ VLACHOVICE - TJ KELČ - 2 : 2, poločas 1 : 1 )

Nebyl to ani Lev Jašin, ani Sepp Meiez, ani Dino Zoff, ale ochránce kelečské
svatyně, brankař Sobek, který přiváděl domácí hráče k zoufalství. Po hrubé chybě
naší obrany jsme v 19. min. prvního poločasu prohrávali 0 : 1. Po krásné akci T.
Hlavici jsme stačili v 39. min. vyrovnat na 1 : 1. V druhém poločase za podpory
více než stovky vynikajících kelečských diváků jsme se po krásné útočné akci
v 67. minutě ujali vedení – 2 : 1. Střelcem byl M. Pastrnek, po chybě v naší obraně.
V 80. minutě bylo srovnáno na 2 : 2 a v 88. min. „černokněžníci“ nařídili po faulu
na našeho obránce penaltu. Brankař Sobek ji bravurně zneškodnil.
Chci poděkovat všem aktérům tohoto velmi zdařilého vstupu do I. A třídy. Jen tak
dále.
Honza Foltán alias Šedý vlk

Inzerce

Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování,
zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních?
Bezplatný konzultantský servis:

Petr Tomášek
mobil: 776 621 812
petr.tomasek@partners.cz
www.partners.cz
www.finmag.cz
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Společnost eCentre připravuje pro občany Vašeho města KELČ
možnost snížit ceny za elektřinu a plyn
V posledních letech se ceny energií neustále zvyšují, a proto se společnost eCentre
Ostrava rozhodla nabídnout možnost snížení cen energií občanům Vaší obce
prostřednictvím e-aukce – úspora pro domácnosti.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení či společenství vlastníků
bytových jednotek (jednotlivé vchody panelových domů), ale také se mohou přihlásit
majitelé firem nacházejících se na území města. Potřebují stejné podklady jako
u domácnosti.
Od 16. 09. do 17. 10. 2013 bude ve stanovených termínech a časech otevřeno pro
všechny občany města kontaktní místo: HASIČSKÝ DŮM, kde budou zástupci
společnosti eCentre, a.s. zodpovídat veškeré dotazy občanů a sbírat podklady
potřebné k jejich zapojení. Pro občany je tato služba zcela ZDARMA. Pořadatelské
firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic, samozřejmě ani město Kelč. Aukční
poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje.
16. 09. 2013

10. 10. 2013

23. 09. 2013

17. 10. 2013

Vždy od 14.00 – 16.00 hodin

Vždy od 14.00 – 16.00 hodin

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PRO ZAPOJENÍ SE DO AUKCE
Předat pořadatelské firmě:
kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, včetně
všech případných dodatků a všeobecných podmínek.
kopii ročního vyúčtování energií od stávajícího dodavatele, všechny listy
vyúčtování.
způsob úhrady záloh /sipo, bankovní převod, inkaso/
2. Podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je
bezúplatná, definuje pouze práva a povinnosti obou stran.
1.

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:
Jarmila Chylíková, T: +420 734 854 547
Email: jarmilachylikova@ecentre.cz
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031,739 614 138,736 438 026,739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY: Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové kování,
spojovací materiál, silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Josef Štec
Jana Škařupová
65 let
Dagmar Jiříčková
70 let
Ladislav Smolka
Stanislav Machač
Václav Wrána
Libuše Ševčíková
80 let
Antonín Prokeš
Ludmila Vinklarová
81 let
Marie Mašlaňová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Lhota

82 let
Marie Kunovská

Němetice

83 let
Marie Zimáková

Babice

86 let
Marie Pavlištíková
Josef Stryk

Němetice
Kelč

88 let
Zdeněk Orel

Kelč

92 let
Marie Chvatíková

Kelč

96 let
Františka Masaříková Kelč

Narození
Valentina Kubicová
Elen Kubicová
Jonáš Brückner

Kelč
Kelč
Kelč

Barbora Kundrátková Kelč
Eliška Kunovská
Kelč
Adam Kunovský
Kelč

Sňatek
Petr David * Zuzana Valuchová
Úmrtí
Mária Onrušková
Ivona Kopečná
Jarmila Slavíková

49 let
37 let
80 let

Kelč
Babice
Komárovice
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