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Úvod
Vážení spoluobčané,
v úvodu svého příspěvku bych se chtěl alespoň v krátkosti vrátit ke komunálním
volbám. V minulém čísle Zpravodaje jste byli seznámeni se statistickými výsledky
voleb do zastupitelstva města. I když s měsíčním odstupem, přesto vám chci
poděkovat jménem svým i jménem všech zvolených zastupitelů za projevenou
důvěru v komunálních volbách. Především vám chci poděkovat za vysoký počet
volebních hlasů, které od vás obdrželo naše volební uskupení nezávislých
kandidátů „Kelč 2000“. Pro mě osobně je tak výrazný volební úspěch velmi
potěšující, ale na druhou stranu velmi zavazující. Bývá dobrým zvykem, aby nový
starosta na začátku svého volebního období seznámil veřejnost se svou vizí, svým
programem. Mezi nejdůležitější úkoly, které jsou před námi v dalším čtyřletém
volebním období, patří příprava nového zasíťovaného stavebního obvodu
pro výstavbu rodinných domů a neméně důležitým úkolem bude investice
do víceúčelového sportovního areálu u základní školy. Vybudováním tohoto
sportoviště
vytvoříme
plnohodnotné
podmínky
nejen
pro
výuku,
ale i pro mimoškolní aktivity. V následujících měsících nás čeká dokončení
rekonstrukce náměstí, zahájíme výstavbu sběrného dvoru a revitalizaci parku
Vojtěcha Jasného. Úkolů a akcí, které nás čekají v dalších letech je mnoho, ovšem
většina z nich je nepřímo závislá na ekonomické situaci našeho státu. Ještě jednou
chci poděkovat vám občanům za důvěru, kterou jste zvoleným zastupitelům
projevili. Ale jak jistě chápete, sami nedokážeme nic, proto musíme navázat ještě
užší spolupráci mezi představiteli města a občany, abychom za čtyři roky
při bilancování volebního období mohli konstatovat, že bylo úspěšné.
Tento Zpravodaj je posledním v letošním roce. Proto mi dovolte, abych vám
jménem celé radnice, zastupitelů i jménem svým popřál krásné a spokojené vánoční
svátky, příjemnou pohodu u štědrovečerního stolu a hlavně dětem bohatého Ježíška.
Do nového roku všem přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
a dobré vztahy jak v rodině, tak ve společnosti.
Ing. Karel David – starosta
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Městský úřad informuje

USNESENÍ z 64. zasedání Rady města Kelč dne 9. 10. 2014
– Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo v rámci podlimitní veřejné
zakázky „Stavební úpravy náměstí v Kelči“ mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč
č.p. 5, PSČ 756 43, IČ: 00303925, jako objednatelem a společností SATES
MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 60775530, jako zhotovitelem dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
– Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 15.000,- Kč Jiřímu Janoškovi,
Němetice č.p. 18, jako ocenění jeho sportovního úspěchu v dráhové cyklistice
juniorů, kterého dosáhl v letošním roce na mistrovství Evropy v Portugalsku
a mistrovství světa v Jižní Koreji.

USNESENÍ z 65. zasedání Rady města Kelč dne 20. 10. 2014
– Rada schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci „CZ.1.02/7.1.00/14.23054, jaro,
léto, podzim, zima, na zahradě je to prima“ a pověřuje starostu podpisem
potvrzení o přijetí dotace.
– Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8015153/002 o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p.č. 159/5 a 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město u stavby
„Kelč, Machač,p.č. 159/1, přípojka NNK“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 – rozpočtové opatření č. 8/2014 dle
předloženého návrhu.
– Rada bere na vědomí oznámení p. Svatavy Dohnalové o vzdání se funkce
ředitelky Mateřské školy v Kelči, Kelč č.p. 59 a pověřuje starostu přípravou
výběrového řízení na funkci ředitele Mateřské školy v Kelči.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků p.č. 659/13, zahrada a p.č. 659/42
ostatní plocha v k.ú. Komárovice o celkové výměře 1734 m2 podle geometrického
plánu č. 134-1107/2014 ze dne 6. 10. 2014.
– Rada schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby s R. a B. K., Němetice
ke stavbě „výměna kanalizačního potrubí u RD č.p. 16 Němetice“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
– Rada bere na vědomí zápis č. 182/2014/KŘ z dílčího přezkoumání hospodaření
města Kelč za rok 2014 a předává jej k projednání zastupitelstvu.
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USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kelč
konaného dne 30. 10. 2014
– 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 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 Ing. Jaroslav Orel, nar. 6.10.1969, bytem Kelč č.p. 370
člen rady města Kelč
p. Tomáš Srkala, nar. 17.6.1977, bytem Kelč č.p. 507
člen rady města Kelč
p. Jaroslav Staša, nar. 27.8.1969, bytem Kelč č.p. 393
člen rady města Kelč
p. Roman Večeřa, nar. 6.1.1967, bytem Kelč č.p. 205
– Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) 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, bytem Kelč č.p. 479
Členové Mgr. Renata Ryšková, bytem Kelč č.p. 480
Marie Kettnerová, bytem Kelč – Němetice č.p. 86
Stanislav Hlavica, bytem Kelč č.p. 190
Ing. Radek Sommer, bytem Kelč č.p. 544
Kontrolní výbor:
Předseda Břetislav Vlček, bytem Kelč č.p. 568
Členové Vlastimil Pitrun, bytem Kelč č.p. 503
Mgr. Roman Blaha, bytem Kelč č.p. 512
Ing. Stanislav Pitrun, bytem Kelč č.p. 249
Jan Pikula, bytem Kelč – Němetice č.p. 83
– Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbory v místních
částech Babice, Komárovice, Lhota a Němetice. Volba předsedů a členů výborů
bude provedena na schůzích občanů těchto místních částí.
Přípravou návrhů pověřuje zastupitelstvo radu města. Tyto návrhy budou
předloženy na příštím zasedání zastupitelstva.
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– Zastupitelstvo v souladu s ustanoveními § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje poskytování měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení ve výši dle předloženého
návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Kelč dne 10. 11. 2014
– Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30. 9. 2014 dle předložené
zprávy.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy se Zlínským krajem č. D/1579/2014/KH
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 7.000,- Kč
na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů Kelč v roce 2014
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
- Rada schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Podkrovní byt domu č.p. 13 v Kelči“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí LARS M+K, s.r.o., Pod Jehličnou 519, Krhová.
– 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
Předsedové a členové komise budou jmenováni na příštím zasedání rady.
– Rada vyhlašuje ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské
školy Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace.
– Rada schvaluje smlouvu č. 8800076497/2/BVB o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Zlínským krajem, RWE GasNet, s.r.o. a Městem Kelč na umístění
plynárenského zařízení „STL plynovod a 13 ks přípojek“ pro budoucí zástavbu
rodinných domů v lokalitě Kelč – Bystřická a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akce:
„Sběrný dvůr Kelč – stavební práce“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí, VACULA Silniční, s.r.o., V Dolině 1515/1b,
Praha Michle a „Sběrný dvůr Kelč – dodávka“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí, MEVA – Ostrava, s.r.o., Slovenská 1083/1,
Ostrava Přívoz.
– Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 248/2014 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 na akci „Stavba
chodníku podél silnice III/43911 v obci Němetice“, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 3 ks borovice
černé na pozemku města p.č. 1321/6 v k.ú. Kelč-Staré Město dle předložené žádosti.
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Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2015:
Cena v Kč/m3
Vodné
Stočné
Vodné + stočné

Včetně 15% DPH
44,97
32,20
77,17

Bez DPH
39,10
28,00
67,10

Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2014 stavy svých vodoměrů, protože
budou stanoveny technickým propočtem.

Česká pošta Kelč
Vyplácení důchodů v prosinci:
důchody se splatností 24. 12. 2014 se vyplácejí 23. 12. 2014

Sklo
Plasty

Svoz odpadu
12. prosince
17. prosince

Upozorňuje občany, že poslední den v roce – 31. prosince 2014 –
bude Městský úřad v Kelči uzavřen.
První úřední den v novém roce připadá na pondělí 5. ledna 2015.

Městská knihovna Kelč v době vánočních svátků
24. prosince 2014 – 4. ledna 2015
bude ZAVŘENA.
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Produkce odpadů
Komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností, škol, úřadů či od drobných
živnostníků, bylo loni vyprodukováno podobně jako předloni 3,2 miliónu tun.
Každý obyvatel Česka pak podle statistiků loni vyprodukoval v průměru 307
kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Celkově
obyvatelé ve městech a v obcích vyhodili různé materiály a zbytky o celkové váze
3,6 miliónu tuny.
Největší část komunálního odpadu (66 %) tvořil běžný svoz – odpad z popelnic,
kontejnerů nebo ze svozových pytlů. Odděleně sbírané složky, tedy tříděný odpad,
představovaly 14 procent komunálního odpadu, to je 450 tis. tun.
Každý obyvatel České republiky tak v loňském roce v průměru vytřídil 14
kilogramů papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatního
odděleně sbíraného odpadu.
Česko ale stále v recyklaci zaostává za průměrem Evropské unie. Například
v Německu je podíl recyklace u komunálního odpadu více než dvojnásobný než
v ČR.
(zdroj: Jiří Vavroň, Právo )
A jak jsme na tom v Kelči? Posuďte sami:
(kg/občana)
ČR Kelč
papír
14 7,31
sklo
11 7,04
plast
10 10,45
kov
4
ostatní
4
0,51
celkem
43 25,31 (!)
Jsme na tom se zodpovědností k přírodě, k příštím generacím a v neposlední řadě
sami k sobě o tolik hůře? Ráda bych věřila tomu, že je to jinak. Nenakupujeme tak
často v supermarketech, takže nemáme tolik igelitek, pijeme čistou vodu
z kohoutku místo minerálek v pet láhvích, nepijeme tolik džusů, protože si umíme
vyrobit domácí sirupy, sklo spotřebujeme na marmelády, čalamády, sirupy,
slivovici, apod. (???????)
Je tomu ale skutečně tak?
I když vyprodukujeme méně celkového odpadu, než je celorepublikový průměr, tak
podíl vytříděného odpadu je v ČR 14%, kdežto v Kelči pouze 11%. Rezervy tedy
máme.
7

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

prosinec 2014

Pokud se zamyslíme nad významem třídění a následné recyklace odpadů, dojdeme
k závěru, že ano, tato cesta je jistě správná a prozatím lepší řešení nebylo
vymyšleno.
Nejjednodušší je odpad vůbec nevytvářet, ale to je v dnešní době prakticky
vyloučeno. Zkusme tedy produkci odpadů alespoň omezit a z toho, co vytvoříme,
vytřídit maximum, co lze.
(MS)

Expozice Po stopách kelečského dýmkařství a Kelečský

poklad
ZMĚNA otevírací doby: prosinec, leden a únor po tel. domluvě
– paní Vykopalová, tel.: 608 450 528

web okénko www.kelc.cz
Na webových stránkách města nalezete veškeré aktuální informace, které jsou
momentálně k dispozici. Snažíme se s časovým předstihem informovat občany
o situacích, které mohou být pro mnohé užitečné. Např. info o vypínání
el. energie, které nám ČEZ pošle, jsou k dispozici i s mapkou v rubrice aktuality
vpravo na titulní stránce, popř. v rubrice Události v obci – aktuality v levém
sloupci. V minulých týdnech tak byla možnost zjistit, koho se vypínání elektriky
týká. Ne všichni si totiž všimnou letáků na sloupech.
I do budoucna se chceme zaměřit na důležité informace a prostřednictvím webu
je včas předat občanům. Proto občas nahlédněte na stránky, abyste byli v obraze.

Redakční rada přeje svým čtenářům pěkné Vánoce a hodně
zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě.
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Kultura

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA

Čtvrtek 4. prosince 2014
15.00 – 20.00 hodin
v malém sále v Kulturním domě v Kelči
Akce je určena všem, kdo se chtějí vánočně naladit, sami si něco vyrobit,
naučit jiné vyrábět zajímavé kousky, něco se přiučit, nebo jen nakoupit
výrobky jiných.

Čeká vás výroba z papírového pedigu, vánočních přání, ozdob,
jmenovek, quilling apod.
Materiál bude k dispozici k zakoupení na místě, s sebou si samozřejmě můžete
vzít vlastní ozdoby, dekorace, baňky a uvítáme vlastní nůžky.

Společenské hry, zábava a občerstvení zajištěno.
Těšíme se na děti, rodiče i prarodiče.
POŘADATEL: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, MĚÚ KELČ, TOM MYŠÁCI

Tělovýchovná jednota Kelč
vás zve na

PŘEDVÁNOČNÍ ROCKOVOU ZÁBAVU
sobota 13. prosince 2014
od 20hod. v KD Kelč
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Srdečně zveme na Mikulášskou nadílku,
která se koná v pátek

5. 12. 2014 v 17 hodin
u Kulturního Domu v Kelči.
Program:
- Mikuláš zase trochu jinak
- nadílka mikulášských balíčků pro děti do 12 let
- rozsvícení vánočního stromu
Upozornění:
Mikulášské balíčky budou dětem předány po předložení žetonu,
který bude k vyzvednutí na Městském úřadě v Kelči od pondělí
1. 12. 2014 (pouze pro děti do 12 let – nar. od roku 2002).
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JUNÁK – svaz skautů a skautek Kelč
a divadelní soubor ČTYŘLÍSTEK
vás zvou na divadelní představení

POPELKA
Neděle 7. 12. 2014 v 14:00 - KD Kelč
Občerstvení zajištěno!
Osoby a obsazení:
Popelka – Klára Bocková
Amálie – Monika Valuchová
Dorota – Dorota Hlavicová
Macecha – Hanka Stromšíková
Otec – Stanislav Hlavica
Starý král – Jiří Hlavica st.
Princ – Martin Hlavica
Šašek, princův přítel – Jiří Hlavica ml.
Králův pobočník – František Pastrnek
Obřadník– Jirka Kundrátek

Vstupné dobrovolné!
Mladá kněžna – Magdaléna Hlavicová
Stará kněžna – Dáša Horáková
Pážata – Jakub Graja, Jan Valuch
Kuchtíci – děti ze skautského střediska Kelč
Text sledují – Veronika Grajová,
Dominika Chvatíková, Maky Pastrnková
Kulisy – Radim Horák, Pavel Masařík,
Filip Mede
Režie – VLADIMÍR ŽALMÁNEK
Efekty – Filip Mede

Po skončení pohádky – Mikulášská nadílka.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Příjem dárků v KD Kelč od 11:30!
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Koncerty v Kostele Sv. Petra a Pavla
26. 12. 2014

Svatoštěpánský koncert kelečské scholy,
začátek v 15 hodin
*****

27. 12. 2014

Česká mše vánoční J. J. Ryby
– valašskomeziříčské sbory Hedvika a Beseda,
začátek v 18:30 hodin
*****

28. 12. 2014
Vánoční koncert Sboru sv. Huberta z Loučky,
začátek v 15 hodin
*****
03. 01. 2015
Gajdovačka, začátek v 17 hodin

Římskokatolická farnost se spoluúčastí města
Kelč zve všechny příznivce lidového umění na
Novoroční koncert "Zagajduj gajdošku".
Koncert se koná dne 3.1 2015
v Kostele sv. Petra a Pavla v 17,00.
Účinkující soubory:

- Gajdoši z Kašavy
- Pohronci z Bánské Bystrice
- Hudci z pasek
Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč.
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ŽIVÝ BETLÉM
24. 12. 2014 ve 12 hodin
u Kulturního domu v Kelči
Staňte se na malou chvíli
poutníky a přijďte si znovu
připomenout příběh zrození
Ježíška a načerpat vánoční
atmosféru.

********************************************
Plesová sezona 2015

17. 1.
24. 1.
31. 1.
7. 2.
13. 2.

Myslivecký ples
Skautský ples
Ples SR při ZŠ
Farní ples
Hasičský ples

Maškarní ples SR při MŠ Kelč bude v neděli 25. 1. 2015.
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Mateřská škola informuje

Poslední měsíc roku je tady a u nás v mateřské škole jsou v plném proudu přípravy
na Vánoce. Je to období plné tvůrčího nadšení. Ve všech třídách jsou už vyrobeny
a nazdobeny adventní věnečky. Děti připravují dárečky, pomáhají s vánoční
výzdobou. Společně si čteme z knížek, připomínáme si staré tradice a zvyky, učíme
se vánoční písničky, básničky a koledy.
Z nasušeného ovoce a nasbíraných přírodnin vyzdobíme stromeček na školní
zahradě, staráme se o ptáčky, sypeme do krmítek.
V pátek 5. prosince k nám přijde Mikuláš se svým doprovodem a nadílkou.
V úterý 9. prosince navštíví děti v mateřské škole Divadélko Smíšek s „Kouzelnou
vánoční pohádkou“. Pohádka bude o tom, že kouzla a čáry máry o Vánocích mohou
způsobit pěkné zmatky.
K předvánočnímu období v mateřské škole patří též pečení cukroví, zdobení
perníčků, stromečků.
V úterý 16. prosince zahrají paní učitelky dětem pohádku „O pejskovi a kočičce,
jak pekli cukroví na Vánoce“. Potom už nastane to očekávané „štědré dopoledne“,
kdy se rozsvítí vánoční stromeček a společně s dětmi objevujeme pod stromečkem
dárky.
Odpoledne pozveme do mateřské školy rodiče dětí, abychom se s nimi
o tu kouzelnou atmosféru Vánoc podělili.
Slavnostní náladu v mateřské škole také oživí paní učitelka hudby Dis. Marie
Míčová malým vánočním koncertem, který se uskuteční ve středu 17. prosince.
Krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a splněných přání v roce 2015 přeje
Svatava Dohnalová, ředitelka
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Odborné učiliště informuje

NAŠI ŽÁCI NAVŠTÍVILI IRISU – ČESKÁ TRADICE OD ROKU 1954
Dne 15. 10. 2014 se zúčastnili žáci oboru Prodavačské práce exkurze v závodě
Irisa Vsetín. Zajímavostí v letošním roce je to, že závod slaví 60. výročí od svého
založení. První zmínky o výrobě vánočních ozdob ve Vsetíně se však objevily již
v roce 1920. Ručně zhotovené vánoční ozdoby si zachovávají pořád svoji
důležitost. A právě originalita každé ručně vyrobené baňky je stěžejním pilířem
závodu. Díky tomu a novým technologiím jsou její výrobky prodávány do celého
světa. K největším odběratelům patří USA, Itálie, Švédsko, Francie Rakousko,
ale také Holandsko a Chorvatsko. Až 95 % produkce je exportováno nejen
v Evropě, ale i do zámoří.
Závod využívá až 15 000 vzorů v ještě větším množství (až 25 000) barevných
odstínů a svou nabídku stále rozšiřuje. V sortimentu jsou foukané koule, ovály,
rakety, zvonky, špice, ale také různé druhy figurek. Irisa se řadí mezi jednoho
z největších zaměstnavatelů zdravotně znevýhodněných osob v ČR. Žáci si tak
prohlídkou závodu nejen rozšířili své teoretické znalosti z výuky, ale dozvěděli
se i o možnosti zaměstnání, neboť naše učiliště se specializuje právě na žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí exkurze byla také prohlídka
střediska Kartonáže, které vyrábí elegantní i nadčasové krabice nejen pro balení
vánočních ozdob, ale i pro další zákazníky.
Na zpáteční cestě ze Vsetína byla ještě malá zastávka v Keramice Oznice, kde
nás, jako vždy, ochotně provedli výrobou. Od vylévání forem, pálení a barvení
či jiné úpravy jejich originálních výrobků.
Žáci si s předstihem užili vánoční atmosféry v podobě krásných ručně
vyráběných ozdob na stromeček a také si mnoho ozdob mohli zakoupit.
ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI
NABÍZÍ ZÁKAZNÍKŮM

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VAZBU
VELKÝ VÝBĚR NAJDETE V PRODEJNĚ
ODBORNÉHO UČILIŠTĚ, NA VÝSTAVÁCH
A U PANÍ HLAVICOVÉ V PAPÍRNICTVÍ
15
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Základní škola informuje
Přírodovědný klokan 2014/2015
Tato soutěž je určena žákům 8. – 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníku SŠ. Test obsahuje
úlohy z oblasti přírodních věd a nahlédnout na ně můžete na stránkách
httpl:/www.kag.upol.cz/prirodovedny klokan/predchozi.html. Najdete tam úlohy
i z let minulých. Letošní soutěže se zúčastnilo 41 osmáků a deváťáků.
K nejúspěšnějším řešitelům patřili Andrianna Myhalko z 9. B a na 2. a 3. místě
se umístili Radim Pajdla (8.A) a Ondřej Perutka z 9.B.
Coca - Cola Školský pohár 2014/2015
V polovině měsíce října odstartoval letos už 13. ročník turnaje Coca – Cola Školský
pohár.
Coca-Cola Školský pohár je celorepublikový fotbalový turnaj určený
pro žáky a žákyně druhého stupně základních škol a gymnázií s osmiletým
vzdělávacím programem. Týmy se utkávají nejprve v kvalifikačním místním
předkole, odkud mohou postupovat do prvního obvodního, druhého okresního
až do třetího krajského kola. Finálový turnaj pak určí účastníky takzvaného
superfinále, kde se vítězové a vítězky utkají s nejlepšími týmy slovenského turnaje.
Všechny zápasy turnajů se hrají podle oficiálních Pravidel fotbalu FIFA, soutěžního
řádu a ostatních platných předpisů FAČR, pokud nejsou upraveny jinak s ohledem
na zvláštnosti těchto školských sportovních soutěží. Od druhého kola řídí zápasy
delegovaní profesionální rozhodčí. Cílem projektu organizovaného společností
Coca-Cola je umožnit mládeži smysluplně trávit volný čas a dbát na vyvážený
životní styl, ke kterému patří i správný pitný režim. Náš chlapecký tým vstoupil
do soutěže 16. 10. a v posledním zápase tohoto úvodního turnaje podlehl družstvu
ze ZŠ Křižná a tím jejich letošní účast v poháru skončila.
Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku – přijímací řízení a profesní orientace
27. listopadu 2014 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 vedla Mgr. Květoslava Václavíková.
Vystoupili také výchovní poradci z některých středních škol okresu Vsetín.
Poradna pro volbu povolání
I v letošním roce nabízíme všem zájemcům o radu při volbě studia či povolání
činnost Poradny pro volbu povolání. K dispozici jsou různé testy, ve kterých
si můžete otestovat své schopnosti a dovednosti. Stačí kliknout na www.zkariera.cz.
Tam se dozvíte vše potřebné.
Otestovat se můžete na libovolném počítači, musíte ovšem zadat svůj e-mail,
na který vám přijde výsledek.
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Své výsledky můžete probrat s odbornými konzultanty. Jejich seznam je uveden
na webových stránkách.
Všechny podstatné informace jsme žákům 9. ročníku předali, na třídních schůzkách
s nimi byli seznámeni i rodiče.
Bible a my
Této soutěže se naši žáci účastní již několik let a můžeme se chlubit i celostátními
úspěchy.
Letošní školní kolo 22. ročníku proběhlo ve středu 21. 10. a nejlepšími řešiteli byli
tito žáci:
I. kategorie – žáci 4. a 5. tříd
1. Pavel Vittek
2. Kristýna Vozáková
3. Vojtěch Pastrnek
(všichni z 5. třídy)
III. kategorie – žáci 8. a 9. tříd
1. Jan Valuch (8.A)
2. Jiří Pavlištík (9.A)
3. Marek Houb (9.A)

II. kategorie – žáci 6. a 7. tříd
1. Marie Hlavicová
2. Kateřina Vozáková
3. Kristýna Menšíková
(všichni ze 7. třídy)

Výše uvedení žáci postupují do okresního kola této soutěže. To se koná
ve Valašském Meziříčí 28. 11. 2014.
Nápojový automat ve škole
Od začátku školního roku splňuje náš nápojový automat kritérium zdravé výživy –
nápoje obsahují o jednu třetinu méně cukru oproti původním výrobkům a jsou
naopak přislazovány stévií. Neobsahují žádné konzervanty ani barviva.
Končí rok 2014
Mílovými kroky se blíží konec roku 2014. Máme před sebou chvíle,
kdy se můžeme zamyslet nad uplynulým rokem, kdy hodnotíme, co se nám
podařilo, ale i to, na co jsme celý rok zapomínali nebo čemu jsme věnovali jen
málo pozornosti.
Těšíme se na Vánoce, uklízíme, pečeme vánoční cukroví, chystáme se, abychom
vánoční svátky prožívali v dostatku, v klidu a v pohodě. V adventním čase nám
hlavou letí spousta myšlenek: Neudělal(a) jsem něco špatného? Byl(a) jsem
slušným člověkem? Dokázal(a) jsem překonat sám sebe?
Je dobře, že začínáme přemýšlet nad sebou samými, že se snažíme udělat si v hlavě
a duši pořádek a že nás nenechává klidným, co se kolem nás děje. Je to doba,
kdy daleko víc usilujeme o to, abychom pomohli těm, kteří to potřebují nejvíc.
Děkuji všem zaměstnancům školy za práci, kterou ve prospěch naší organizace
v roce 2014 odvedli. Děkuji také našim žákům za přístup k výuce i reprezentaci
školy na veřejnosti.
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Děkuji za dobrou spolupráci našim partnerům: především zřizovateli školy – Městu
Kelč, jmenovitě ing. Karlu Davidovi, děkuji všem zastupitelům a zaměstnancům
městského úřadu. Děkuji 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.
Chtěla bych Vám v souvislosti s nastávajícími svátky popřát, abyste je strávili
v klidu a pohodě, abyste zažili mnoho radosti v rodinném kruhu se svými
nejbližšími a tichou vzpomínku věnovali i těm, kteří s námi v těchto dnech
z jakýchkoli důvodů být nemohou. Přeji Vám, ať se naplní všechna Vaše přání, i ta,
která se na první pohled jeví jako nesplnitelná. Do nového roku bych nám všem
chtěla popřát hodně zdraví, pohody a klidu k práci.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny začínají v pondělí 22. prosince 2014 a trvají do pátku
2. ledna 2015. Nástup do školy je v pondělí 5. ledna 2015.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Sport

FOTBAL
„S mládeží musíme poctivě pracovat,“ říká trenér.
Starší a mladší žáci, starší a mladší přípravka a v neposlední řadě i fotbalová
školička pro děti předškolního věku - fotbalová Kelč se od letošní sezony může
těšit hned z pěti mládežnických kategorií, které se nejpopulárnější hře na světě
věnují. Více přibližuje šéftrenér mládeže v Kelči Zbyněk Vinklar.
Dá se říci, kolik dětí se nyní fotbalu v Kelči aktivně věnuje?
Dnes máme v Kelči 70 kluků ve věku od 4 do 14 let, na ně připadá 10 trenérů.
Kluci jsou rozděleni ve dvouletých odstupech tak, aby mezi nimi byl v dané
kategorii co nejmenší věkový rozdíl.
Proč je tak důležité podchytit i tu nejmladší generaci, tedy děti v předškolním
věku?
U dětí v předškolním věku se snažíme zaměřit především na všeobecný tělesný
rozvoj, tedy na obratnost, rychlost, koordinaci pohybu. Samozřejmě se to vše
snažíme zabalit do různých her a soutěží, aby děti měly z tréninku dobrý pocit,
přinesly si s sebou domů pozitivní emoce a tím pádem i pozitivní vztah ke sportu
jako takovému.
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Jak jsi s vývojem fotbalové mládeže v Kelči spokojený, v čem vidíš největší
pokrok?
Působím zde zatím jen čtyři měsíce, ale za tu dobu jsme podle mě stihli udělat
spoustu věcí. V září jsme uspořádali nábor mladých fotbalistů a přihlásilo
se 25 nových nadějí. Na základě toho jsme založili fotbalovou školičku, která teď
čítá 15 malých kluků ve věku 4-5 let. Důležité taky bylo, že se do fungování
mládežnických týmů aktivně zapojili kluci z A-týmu, kteří pravidelně dochází
na tréninky a předávají tak zkušenosti těm nejmenším fotbalistům.
Nakolik důležitá je dorostenecká kategorie, která se v příští sezoně v Kelči
založí?
Založení dorostenecké kategorie je pro klub pro příští sezonu jasná priorita. Dnešní
starší žáci, kteří dělají velmi dobrou reprezentaci klubu i městu, budou odrazovým
ročníkem, z nich by se měl začít formovat dorostenecký fotbal v Kelči. Určitě
to nebude jednoduché a čeká nás spousta práce, ale pro další fungování klubu
do budoucna je to nesporně klíčový bod.
Každý fotbalista se těší hlavně na zápasy. Jsou ale jejich výsledky u mládeže
důležité?
Zápas je pro kluky vrchol celého tréninkového týdne. Každý z hráčů jej prožívá
po svém a asi každý chce vyhrát. Ne vždy se to ovšem podaří a hlavně pro trenéry
mládežnických kategorií je důležité neklást důraz na výsledek, nýbrž
na individuální herní výkon hráče a jeho předvedené dovednosti. Tedy to, co kluky
učíme při tréninku - zpracování, kličku a podobně. Chceme, aby nám to pak
ukázali v zápasech a postupně zdokonalovali, zrychlovali. Kdybychom jim třeba
kličku zakazovali jen kvůli tomu, že se nepodaří a třeba kvůli ní dostanou gól,
nikdy by se to pořádně nenaučili. Hra sama o sobě je ve své komplexnosti nejlepší
učitel. :-)
Jak vidíš budoucnost fotbalové mládeže v Kelči?
Myslím si, že fotbal v Kelči má před sebou hodně práce. Nesmíme usnout
na vavřínech, ale poctivě pracovat s mládeží. Zatím se nám to daří, ale práce
s mládeží je běh na dlouhou trať, kde se výsledky naší práce ukáží až s odstupem
několika let. Nicméně si myslím, že mládežnický fotbal bude mít v Kelči dobrou
budoucnost a snad se za pár let někteří z dnešních mladých hráčů začnou pravidelně
objevovat mezi muži v A týmu.
Co bys dodal závěrem?
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům, fanouškům, vedení klubu
a v neposlední řadě všem trenérům, kteří se do trénování mládeže v Kelči aktivně
zapojili.
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MUŽI A
Fotbalisté Kelče v posledních třech utkáních podzimní části sezony vybojovali pět
bodů a přezimují tak na jedenáctém místě tabulky. Čtrnáct získaných bodů
ze čtrnácti odehraných zápasů je navzdory všem peripetiím se zraněnými členy
kádru a jinými vynucenými absencemi velmi slušný počin a odrazový můstek
do jarních bojů. Kelč v závěru podzimu těsně porazila Luhačovice a v Bystřici
zvítězila na penalty.
25.10. Kelč – Luhačovice 2:1 (0:0)
Nesmírně důležitá výhra. Luhačovice jsou v tabulce přímým konkurentem v boji
o záchranu, i proto se čekal tuhý boj. Více ze hry měly v úvodním dějství
Luhačovice, které mohly skórovat ve 28. minutě. Už překonaného brankáře Kizu
naštěstí zastoupil Aleš Škařupa, který vykopával míč doslova z brankové čáry.
Z následného protiútoku se zase neujala pěkná přihrávka Jarka Machače, na kterou
jen těsně nedosáhl Petr Minář. Luhačovicím později nabídl gól obránce Vinklar,
ale skvělým zákrokem se zaskvěl Jiří Kiza. Ani po změně stran Kelč nehrála o nic
lépe a v 55. minutě po Kuchařově střele zaslouženě inkasovala. Obdržený gól
ale kanárky nabudil. O deset minut později se jim podařilo vyrovnat, když hostující
gólman nejprve knockoutoval Topiče a Jarek Machač vzápětí poslal míč pohotově
do prázdné klece. Vítězný gól padl dvanáct minut před koncem. Po stažení Petra
Mináře v pokutovém území se z penalty nemýlil tradiční exekutor Jarek Machač.
Vydřené a jistě i šťastné, ale velmi důležité vítězství už Kelč udržela až do konce.
1.11. Kelč – Vsetín 1:2 (1:2)
V tomto utkání kanárci rozhodně nebyli favoritem, soupeře z okresního města
ale značně potrápili. Přesto se ve 12. minutě ujali vedení právě vsetínští fotbalisté.
To domácí obrana nezachytila brejk protivníka a Hořelica pod padajícím Kizou
otevřel skóre - 0:1. Vsetín se ale z jednogólového náskoku neradoval dlouho. Hned
o dvě minuty později na druhé straně sudí odpískal penaltu a Jarek Machač ji
bezpečně proměnil – 1:1. Vsetín byl herně lepší a podruhé se mohl radovat ve 29.
minutě, ovšem krásnou přízemní střelu vytěsnil gólman Kiza na roh. Penalta
se ve 43. minutě kopala i na druhé straně. Vsetín se následným gólem na 2:1 uklidnil
a sebral více sebedůvěry do druhého poločasu. Druhá půle už příliš záživného
fotbalu nenabídla. Vsetínští hráči si zkušeně hlídali hubený náskok a domácí
kanárky pouštěli na dostřel spíše jen sporadicky. Po hodině hry mohl přesto
vyrovnat Radim Minář, jenže z deseti metrů bránu přestřelil. Když v 90. minutě
z dobré pozice trefil Václav Kotrla pouze jednoho z obránců, skončilo valašské
derby výhrou vsetínského mužstva.
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8.11. Bystřice pod Hostýnem – Kelč 1:2 po penaltách
První zápas ze čtrnácti odehraných, který nerozhodlo běžných devadesát minut.
Nové pravidlo o penaltovém rozstřelu v případě nerozhodného výsledku si Kelč
poprvé vyzkoušela až v Bystřici. Vyrovnaný zápas mohl jako první rozseknout
Topič, ale v bezprostřední blízkosti domácího brankáře neprostřelil. Na těžkém
rozbahněném terénu nešlo příliš kombinovat, oba týmy tak spoléhaly hlavně
na obětavý a bojovný výkon. První branku vstřelili domácí těsně před koncem
prvního poločasu, když uspěli po rohovém kopu. To kelečská fanouškovská enkláva
se mohla radovat až ve druhém dějství. Zápas pak dospěl až do penaltového
rozstřelu. V něm se vedle přesných střelců blýskl kelečský brankář Jiří Kiza, jenž
kanárkům vychytal druhý, bonusový bod.
Pavel Mašlaň

Starší žáci získali bronzové medaile na 15. ročníku Mezinárodního
turnaje v sálové kopané

Ve dnech 16. a 17. listopadu jsme se zúčastnili 15. ročníku Mezinárodního turnaje
v sálové kopané, který se konal v Ostravě. Tento turnaj byl opravdu kvalitně
obsazený. Do turnaje se mimo jiné přihlásila mužstva hrající 1. nebo 2. žákovskou
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ligu jak v Česku, tak na Slovensku. Pro nás už samotná účast na tomto turnaji byla
obrovskou zkušeností, kdy jsme si mohli změřit své síly s takto kvalitními soupeři.
Turnaj byl rozlosován do dvou skupin po 7 týmech. První hrací den se odehrály
všechny zápasy v obou skupinách a následující den se hrálo „play-off“ a zápasy
o umístění. Našim cílem bylo neskončit ve skupině na posledních místech,
abychom se ve vyřazovacích zápasech vyhnuli těm nejlepším týmům z druhé
skupiny. Kluci ale svou bojovností a nasazením všechny překvapili a začali porážet
jednoho soupeře za druhým. Z podceňovaného mančaftu se tak stal během
nedělních zápasů obávaný protivník a „černý kůň“ celého turnaje. Skupinu A jsme
nakonec vyhráli, když jsme postupně porazili všechny soupeře.
Naše výsledky ve skupině A:
Kelč : Odra Petřkovice 7:1
Domino Bratislava : Kelč 2:8
Juventus Žilina : Kelč 0:5
Kelč : MFK Vítkovice (sk.A) 4:1
Kopřivnice : Kelč 1:3
Kelč : Jiskra Dobronín 10:0
V pondělí 17.11. pokračoval turnaj vyřazovacími zápasy. Díky vítězství ve skupině
jsme se vyhnuli osmifinálovým zápasům a nominovali se přímo do čtvrtfinále.
V tom na nás čekalo družstvo Kopřivnice, které už za sebou mělo vítězný
osmifinálový duel. Čtvrtfinálový zápas proti Kopřivnici byl opravdu náročný
a hráče stál několik drobných zranění. Po velkém boji jsme Kopřivnici porazili opět
3:1. V semifinále jsme změřili síly s týmem MFK Vítkovice (sk.B ) => Vítkovice
měly v každé skupině jedno družstvo. Na tohoto soupeře jsme nestačili hlavně
pohybem a kombinačně, proto jsme prohráli 7:0. Nezbylo, než uznat kvalitu
soupeře a připravit se na zápas o 3. místo. Zápas o bronzové medaile jsme hráli
proti Hodonínu. Kluci předvedli obrovskou touhu po zisku medailí a díky svému
nasazení jsme Hodonín porazili 3:2 a získali tak zasloužený BRONZ!!!!
Celkové pořadí:
1. místo: MFK Vítkovice
2. místo: ŠK Futura Humenné
3. místo: TJ Kelč
Z tohoto turnaje jsme si neodvezli jen bronzové medaile, ale hlavně spoustu
zkušeností a nezapomenutelných zážitků. Že byl pro nás tento turnaj opravdu
úspěšný, potvrzuje i fakt, že s 21 vstřelenými góly získal titul nejlepšího střelce náš
hráč David Jiříček. Hráči zaslouží pochvalu za obrovskou bojovnost a vynikající
reprezentaci kelečského fotbalu.
Kuba Strnadel
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Dominik Stříteský v sezóně 2014 – v celkovém pořadí třikrát stříbrný,
ve Velkém mezinárodním finále EASYKART 2014 dvanáctý
V letošním roce jsme se zúčastnili celkem třech motokárových seriálů – závodů
Poháru Autoklubu České republiky, Karting Cupu a Moravského poháru. To vše
v rychlé a velice vyrovnané pohárové třídě Easykart 100 a jak se nakonec ukázalo,
ve všech třech seriálech jsme dosáhli na druhé místo v celkovém pořadí. I když
to nebylo ani v jednom případě jednoduché, jednotlivé seriály měly různá obsazení
a z toho vyplývající konkurenci.

Průběh celé sezony si můžete přečíst na www.kelc.cz v rubrice Zpravodaje (znění
celého článku).
Nyní bude následovat zimní příprava převážně v půjčovnách, kterou bychom rádi
zakončili na jaře testy motokáry nejvyšší u nás vypisované třídy KZ2. V nové
sezoně bychom rádi dále pokračovali ve třídě Easykart 100, protože je dle našeho
názoru z hlediska jezdeckého růstu pro Dominika nejlepší. Vše je ale podmíněno
úpravou jejího váhového limitu, o kterém promotér uvažuje.
Další informace včetně fotografií a videí najdete na stránkách www.easykart.cz,
www.easykart.it, www.motokary.cz , www.autoklub.cz , www.moravskypohar.info
www.kartingcup.net nebo www.spiritracing.cz .
Petr Stříteský
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KUŽELKY
KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE
Kelečští kuželkáři se po několika neúspěšných zápasech propadli z vedoucí pozice
až na průběžné 6. místo. Po jedenácti kolech mají na kontě šest výher, jednu remízu
a pět proher. Doufáme, že se jim podaří se zase probojovat do horní části tabulky.
TJ Slavia Kroměříž
TJ Kelč
TJ Valašské Meziříčí C TJ Kelč
-

TJ Kelč
8:0
TJ Jiskra Otrokovice 1:7
TJ Kelč
5:3
KK Slavičín
5:3

Tabulka po 11.kole:
•1. KC Zlín B
11
↑2. Kuželkářský klub Kroměříž 11
↓3. TJ Valašské Meziříčí C
11
↑4. TJ Jiskra Otrokovice
11
↑5. TJ Zbrojovka Vsetín B
11
↑6. TJ Kelč
11
↓7. Sport centrum Bylnice
11
↓8. TJ Slavia Kroměříž
11
•9. TJ Gumárny Zubří
11
•10.KK Slavičín
11
•11.TJ Sokol Machová B
11
•12.TJ Chropyně
11

8
7
6
6
6
6
5
5
4
3
3
2

0
1
2
1
1
0
1
1
0
1
1
1

3
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7
8

2432-2185
2411-2539
2507-2429
2495-2453

(9:3)
(2:10)
(8:4)
(6:6)

53,0:35,0 71,5:60,5 2448
61,5:26,5 87,0:45,0 2549
46,0:42,0 64,0:68,0 2417
50,0:38,0 75,5:56,5 2514
46,0:42,0 65,5:66,5 2455
43,0:45,0 60,5:71,5 2435
47,0:41,0 77,5:54,5 2509
43,0:45,0 65,0:67,0 2389
38,0:50,0 60,0:72,0 2456
39,0:49,0 62,5:69,5 2472
31,5:56,5 56,0:76,0 2426
30,0:58,0 59,0:73,0 2331

16
15
14
13
13
12
11
11
8
7
7
5

OKRESNÍ PŘEBOR - NJ, VS A PŘ
Bohužel stejně jako áčku se našim kuželkářům nevydařilo několik posledních
utkání, přesto si však mužstvo „B“ udržuje průběžné čtvrté místo.
TJ Nový Jičín „B“
TJ Kelč „B“
TJ Frenštát „B“

-

Tabulka po 8. kole:
1. Spartak Přerov C
2. Odry B
3. Bílovec B
4. Kelč B
5. Frenštát B
6. Nový Jičín B

7
6
5
3
2
0

TJ Kelč „B“
TJ Optim Odry „B“
TJ Kelč „B“
0
0
0
0
1
1

1
2
3
5
5
7

1651
1593
1537
1528
1453
1442

40:8
32:16
27:21
18:30
17:31
10:38
24

2:4 1487:1569
1:5 1576:1577
4:2 1592:1501
14
12
10
6
5
1
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AMATÉRSKÁ LIGA
Soutěž neregistrovaných je v plném proudu, kdy mají týmy za sebou již dvě kola.
Do čela tabulky se probojovalo po dvou vítězstvích družstvo Skalička, stříbrnou
pozici obsadili GAS MONTÁCI, třetí místo patří Střelcům Kelč. Uvidíme, jak
se zamíchá pořadí během dalších kol.
1. kolo KAL
Chvatíci "B"
Snipeři
Zámrsky
GAS MONTÁCI

Doliňáci
Střelci Kelč
Skalička
Juhyňáci

-

2. kolo KAL
Juhyňáci
Doliňáci
GAS MONTÁCI
Střelci Kelč

10:0
2:8
2:8
10:0

Skalička
Zámrsky
Snipeři
Chvatíci "B"

-

810-627
705-754
879-1016
820-617

0:10
2:8
6:4
7:3

(8:0)
(2,5:5,5)
(2:6)
(8:0)

742-913
638-813
799-762
845-762

(0,5:7,5)
(2:6)
(3,5:4,5)
(5:3)

Tabulka po 2.kole:
DRUŽSTVO

ZÁPASY

VÝHRA

REMÍZA

PROHRA

1. Skalička

2

2

0

0

18:2 13,5:2,5 964,5

4

2. GAS

2

2

0

0

16:4 11,5:4,5 809,5

4

3. Střelci Kelč

2

2

0

0

15:5 10,5:5,5 799,5

4

Chvatíci
"B"
5. Zámrsky

2

1

0

1

13:7

11:5

786,0

2

2

1

0

1

10:10

8:8

846,0

2

6. Snipeři

2

0

0

2

6:14

7:9

733,5

0

7. Doliňáci

2

0

0

2

2:18

2:14

632,5

0

8. Juhyňáci

2

0

0

2

0:20 0,5:15,5 679,5

0

MONTÁCI

4.

Sloupec1

SKÓRE

DRÁHY

PRŮMĚR BODY

Více informací máte k dispozici na našich webových stránkách www.kuzelkykelc.cz.
Kuželkáři Kelč
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ICE HOCKEY CLUB KELČ
Podzimní část nejpopulárnějšího týmového sportu, tedy fotbalu, již skončila
a pomalu startují sporty zimní, především lední hokej.
I zde má naše město zastoupení. Hráči Kelče odehráli již11 utkání základní části
na ledě zimního stadionu ve Valašském Meziříčí. Prozatím 11. místo v tabulce
se 12 body není k zahození, ale pokud chtějí po vánocích hrát PLAY-OF, musí
hóóóódně přidat. Střelecká muška útočníků, dlouhodobá zranění obránců
a především častá absence brankářské jedničky, jsou příčinou těchto výsledků.
1. kolo Žabáci – Kelč 1 : 9
Skvělý začátek sezóny a povedený vstup nováčka Dalibora Plesníka, který nasázel
soupeři 5 branek.
2. kolo Kelč- Saláti
4:8
3. kolo LH Sports-Kelč 9 : 3 Asi něco špatně…
4. kolo Kelč –HC Všechovice 1 : 2
Škoda ztraceného bodíku a vím, co si dlouho bude pamatovat hráč s číslem 5
na zádech. Do vlastní - NE NE NE!!! Jedním gólem snižoval Peter Hladký.
5. kolo Noel- Kelč 1 : 3
Omládnutí v týmu a dravost komárovické Plesníkovic lajny v podobě - Dalibor,
Ondřej a Tomáš.
6. kolo Kelč-Juřinka 1 : 4
Jednou brankou, a zároveň brankou premiérovou, upravoval další nováček v týmu
Marek Bocek.
7. kolo Kelč- Hošťálková 0 : 1
Na favorita to prostě nejde a nepomohlo ani čarování Zdenka Hradila v bráně.
Artistické zákroky a takzvané „semafory“ svítící snad všemi barvami, jsou jen
hezkou vzpomínkou pro fanoušky na tribuně.
8. kolo SCHOT-Kelč 3 : 1
9. kolo Kelč-Drahotuše 6 : 4
Nervózní a zasloužené vítězství domácích. Na trestné lavici si třikrát odseděl
Michal Masařík.
10. kolo Piškoti-Kelč 8 : 6
Kelečáci celý zápas dotahovali a snažili se urvat alespoň bod. Marně.
11. kolo Kelč-Oznice 9 : 2
Vítězství přineslo nejen 3 body, ale hlavně pohodu a skvělou náladu, kterou již
dlouho postrádali. Tři branky a tři nahrávky zaznamenal Dalibor Plesník.
Do statistik se zapsal třemi body i náš „kápo“ Tomáš Volf. Ze zápasu kvůli zranění
musel odstoupit jeden z nejzkušenějších hráčů Jarda Orel.
Karel Hradil nejml.
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Florbalový oddíl Fbc Orel Kelč
Přípravka a elévové
V neděli 9. 11. hráli naši nejmenší hráči florbalového klubu na turnaji
v Otrokovicích. Čekalo je mnoho zápasů, protože pořadatelé se rozhodli hrát
na třech hřištích zároveň. Bohužel se kluci nemohli dobře rozehrát, běhali pomalu
a skoro nebojovali. To se však změnilo od třetího zápasu a konečně začali hrát tu
svoji hru. „V útoku to bylo v pořádku, problémy jsou stále u brankářů. Nemáme
stálé golmany, a tak se všichni střídají, a podle toho také vypadají výsledky.
Dáváme hodně gólů, ale také hodně dostáváme, kdyby se našel nějaký stálý
brankář, rádi ho uvítáme,“ dodal trenér René Hegar.
Výsledky elévů:
FBC Orel Kelč : Lexx Orel Uherský Brod 3:11 (Janošek 2, Hegar)
FBC Orel Kelč: Pria Zlín Lions 3:1 (Hloch, Mašlaň, Chramosta)
FBC Orel Kelč : Panthers Otrokovice „B“ 2:5 (Smrčka, Janošek)
FBC Orel Kelč : 1. AC Uherský Brod „B“ 2:4 (Hloch, Janošek)

Výsledky přípravky:
FBC Orel Kelč : FBC Holešov 2:9 (Hegar, Hovorka)
FBC Orel Kelč: TJ Mez Vsetín 1:3 (Šidlík)
FBC Orel Kelč : Lexx Orel Uherský Brod 6:9 (Hegar 4, Novák, Hovorka)
FBC Orel Kelč : Pria Zlín 3:7 (Hegar, Novák, Baďuřík)

Mladší žáci
Na turnaj do Zlína, který se konal 8. 11., jeli mladší žáci v perfektní sestavě.
Odehráli čtyři napínavé zápasy:
FBC Orel Kelč : FBC Slušovice 4:2 (Ryc 2, Stodůlka, Stříteský)
Jedno z nervóznějších utkání, ve kterém se kluci snažili až moc bezhlavě střílet.
Kromě čtyř gólů v zápase zazvonilo i pět tyčí.
FBC Orel Kelč : TJ Mez Vsetín 1:4 (Šidlík)
Vsetín byl soupeř, který nám dělal velké starosti. První půlku si jej kluci úspěšně drželi
dál od brány. Po přestávce ale už nestíhali a po třech rychlých gólech rezignovali.

FBC Orel Kelč : Zlín Lions 8:1 (Ryc 2, Šidlík 2, Jakeš, Stříteský, Janda, Stoklas)
V zápase proti Zlínu se hráčům očividně zlepšila nálada. Soupeř se hned v první
půli nechal zatlačit před svou branku, ze které si naši kluci udělali střelnici.
FBC Orel Kelč : FBC Holešov 2:5 (Ryc, Šidlík)
Na závěr nás čekal nejsilnější protivník. „Do druhé části jsme si posílením
útočných formací vytvořili sice tlak i převahu, ale v přemíře útočných aktivit jsme
udělali několik chyb v obraně, které soupeř dovedl využít. „Šancí jsme vytvořili
dost, bohužel nám však chyběla přesná a důrazná koncovka,“ sdělil Tomáš Rosa,
trenér mladších žáků.
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Starší žáci
V hale Naparia v Hranicích si naši kluci zahráli 1. listopadu. Hráči zabojovali
a získali tak do tabulky první bod. Pochvala patří především Michalovi Hruškovi,
který nahradil nemocného golmana Jiránka.
Orel Hustopeče nad Bečvou : Domanín 4:4 (Janda, Šidlík, Kettner, Hons)
Orel Hustopeče nad Bečvou : Uherské Hradiště 2:9 (Stoklas, Pajdla)
V pondělí 17. 11. odehrál tým starších žáků další zápasy už třetího kola OFL divize
východ. Tentokrát se turnaj konal v Uherském Brodě.
Orel Hustopeče nad Bečvou : Havířov 3:2 (Stříteský, Veselý, Hons)
Orel Hustopeče nad Bečvou : Uherský Brod 1:9 (Hons)
„Hoši přistoupili k turnaji odpovědně, důsledně plnili pokyny trenérů a zejména
první utkání pravdy s Havířovem zvládli na výbornou. Po bojovném výkonu
zvítězili a odpoutali se ode dna ligové tabulky,“ zhodnotil turnaj trenér Martin
Lebduška.
Muži
Nejstarší a nejzkušenější hráči FBC Orel Kelč odehráli další úspěšný turnaj.
Tentokrát dovezli 4 body z Oder.
FBC Orel Kelč : Stará Bělá 4:4
FBC Orel Kelč : Stěbořice 5:3
Sestava: Bártek (Gk), Hegar R., Hegar P., Klaus, Janda, Pitrun, Pajdla, Novák,
Líznar
René Hegar

Různé

Školní rok je v plném proudu a s ním i činnost skautského střediska. Jelikož
se toho mnoho událo a skaut je plný energie a ochoty ke spoustě nových
dobrodružství, přinášíme očekávaný přehled činností našeho bohatého oddílu
s následným plánem do dnů příštích, vstříc novým zážitkům a dobrodružstvím!
Po prázdninovém odpočinku a skautském táboře se v měsíci září znovu začali
všichni skautíci setkávat ve schůzkách. Počet dětí v našem středisku pro letošní
školní rok je zhruba osmdesát! Stará se o ně dvacet vedoucích a patnáct oldskautů.
Setkáváme se tedy pravidelně každý týden ve schůzkách (podrobnější
informace a rozpisy naleznete na www.skautikelc.cz), první tři neděle v měsíci
se pro děti koná Skautská tělocvična, kde se skautíci mohou vyřádit, zahrát si různé
hry a protáhnout tělo. A co všechno jsme zatím stihli?
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Náborová akce střediska probíhá každý rok a i letos byla opět nebývale
úspěšná. Dokazuje to fakt, že do našeho střediska přibyli noví členové, kteří jsou
natěšení zažít něco v pravdě nevšedního. S již zmíněnou akcí se neodmyslitelně
pojí Pohádkový les, na kterém mohly děti potkat třeba Červenou karkulku, Pata
a Mata, loupežníka, vodníky, bratry od princezny Večernice, nebo modré Šmouly.
Účast drobotiny byla bohatá, což jen potvrdil počet zkonzumovaných cukrátek
a vypitých kofolek a Jupíků .
V měsíci říjnu přišla na řadu první tolik oblíbená víkendovka. V opravdu
hojném počtu (okolo čtyřiceti dětí s patřičným doprovodem) jsme se vydali
do hanácké metropole-Olomouce. V průběhu dvou dnů plných her a dovádění
v klubovně olomouckých skautů- Poutníků, jsme utvořili nová přátelství a upevnili
kamarádství stávající. Naše počínání se však neodehrávalo pouze v prostorách této
útulné klubovničky, ale i v ulicích Olomouce. Největší nadšení dětí způsobila
návštěva obchodního centra ŠANTOVKA. Šantovku jsme však nenavštívili
s úmyslem utratit všechny peníze za oblečení, ale děti si mohly vybrat film, který
si přejí zhlédnout. Nejpopulárnější byla nová česká pohádka od Zdeňka Svěráka
„Tři bratři“. Ke sledování filmových představení neodmyslitelně patří popcorn
a Coca-cola, tyto pochutiny si děti neodepřely . Abychom se neobohacovali
pouze konzumem, v neděli jsme navštívili chrám Páně a po vydatném obědě
se rozjeli zpět za tesklivými rodiči.
První výprava v novém školním roce vedla na Valašsko, a to konkrétně
na Jurkovičovu rozhlednu stojící nad Rožnovem pod Radhoštěm. Účast nebyla
tak hojná jako v předchozím případě a to zřejmě z několika důvodů. Jedním z nich
byly jistě klimatické podmínky podzimního období a také Dušičková noc,
jež se konala týž den ve večerních hodinách. Cestovalo se autobusem, vlakem
a především po svých. Příjemnou lesní cestou jsme doputovali na malebnou
rozhlednu, kterou navrhl známý valašský architekt pan Jurkovič. Středisko zlomilo
lakotu a poutí znavené výletníky odměnilo pizzou v přilehlé hospůdce, která
se mnohdy líbila více než samotný jurkovičův skvost. Účastníci pochodu se vrátili
sice znavení, ale natolik spokojení, že se s chutí zúčastnili i souběžně probíhající
Dušičkové noci.
Tato poslední skautská akce určená všem odvážlivcům i strašpytlům z řad dětí
a rodičů probíhala v okolí hřbitova a utvořila tak tajemnou a tiše ponurou atmosféru
dušiček, kterou ještě dokresloval jemně pofukující teplý vánek. Noc dušiček nebyla
omezena věkem a tudíž děti i rodiče překonávali strach a získávali odvahu
prostřednictvím duší, které vysvobozovali tím, že rozsvěcovali jejich plamínky.
Pozor si však museli dát i na temnou stranu, kterou symbolizovala ohavná zarostlá
černá duše s mrtvolným pohledem a černou kápí na kostnaté hlavě, která se snažila
jejich světélka zhasnout a jinak škodit. Inu svět je složen nejen z dobra, ale
i všudypřítomného zla, což musí mít každý neustále na zřeteli. Všichni odvážlivci
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byli odměněni špekáčkem a lahodným teplým čajem. Rodiče a starší se zahřáli
svařákem.
No a co nás čeká se skauty do budoucna? Na začátku měsíce prosince nás již
tradičně navštíví Svatý Mikuláš s bohatou nadílkou a potěší ochotníci z řad skautů
i jejich příznivců hranou pohádkou. Těsně před Vánoci se všichni skauti navzájem
ve skautském duchu obdarují na již tradiční skautské besídce a popřejí si mnoho
lásky, porozumění a přátelství tolik potřebného pro zdolání nástrah nového roku.
Po Novém roce si zaplesáme na jako vždy skvěle naladěném Skautském plese.
Takže Buď připraven skaute i občane!!! Zdar!!!
Čertík (Dominika Holášová)
*******************************************************************

Nový liturgický rok
Milí spoluobčané v Kelči a okolí, milí farníci,
poslední týdny měsíce listopadu jsou zároveň každoročně závěrem liturgického
roku. První adventní nedělí, která letos připadá na 30. listopad, začne pro církev
nový rok a příprava na Narození Spasitele.
Končící rok byl papežem Františkem vyhlášen celosvětově rokem rodiny.
V naší diecézi vrcholily oslavy na Svatém Hostýně o posledním víkendu letních
prázdnin. Ve farnosti byla pro nás nejviditelnějším projevem Roku rodiny pouť
do rodiště a ke hrobu svaté Zdislavy. Podnikli jsme ji 27. a 28. října.
Svatá Zdislava pocházela z moravského rodu se sídlem v Křižanově u Brna,
asi dvacetiletá se vdala za pana Havla z Lemberka a přestěhovala se za manželem
do severních Čech. Společné úsilí manželů povzneslo kraj v Podještědí
k prosperitě, městečko Jablonné získalo farní kostel a špitál. Z jejich manželské
lásky se narodily čtyři děti. Paní Zdislavu zdobily příkladné ctnosti manželky,
matky i pečovatelky o potřebné. Zemřela 1. ledna 1252 a její hrob se stal místem,
kde si lidé vyprosili od Boha mnoho zázračných uzdravení. Za blahoslavenou byla
Zdislava prohlášena v roce 1907 a svatořečení, od kterého příští rok uplyne 20 let,
se konalo v Olomouci za účasti papeže Jana Pavla II.
Naše farní pouť začala v pondělí po mši svaté u svaté Kateřiny. Z Kelče jsme
jeli přes Brno do Křižanova a tam chvíli po poledni jsme slavili mši svatou. Naše
poutní cesta pak měla zastávku ve Staré Boleslavi, kde jsme díky ochotě místní
průvodkyně směli uctít Paládium země České – z kovu ulitý reliéfní obraz Panny
Marie. Prohlédnout jsme si mohli i místo mučednické smrti knížete svatého
Václava. První den pouti jsme zakončili prohlídkou katedrály sv. Štěpána
a v diecézním domě biskupa Štěpána Trochty jsme přenocovali. V úterý ráno
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zamířil náš poutní autobus na sever, v deset hodin jsme slavili mši svatou v basilice
sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Místní duchovní správce,
otec děkan, dominikán P. Pavel Maria Mayer nás po bohoslužbě zavedl
do podzemí, kde jsme se modlili společně i soukromě za rodiny své, naší farnosti i
naší země. Při zpáteční cestě na Moravu jsme využili možnost navštívit ještě jedno
sídlo biskupa a v doprovodu P. ThLic. Jana Šlégra jsme si prohlédli katedrálu
Svatého Ducha v Hradci Králové.
Nadcházející liturgický rok určil papež František jako Rok zasvěceného
života, do centra pozornosti se tedy dostanou řeholníci a řádové sestry. Během roku
se, věřím, dostane i vám více informací o způsobech, jak je možné žít v církvi
zasvěcený život. Pro církev v Česku bude zároveň rokem eucharistického sjezdu,
který bude v Olomouci 15. a 16. května, pro celou zem pak v Brně 17. října. V naší
farnosti se největší oslava spojí s průvodem Božího těla ve čtvrtek 4. června
z náměstí.
V souvislosti s Rokem zasvěceného života bych dnes ještě rád připomněl
slova předního českého psychologa Slavomila Hubálka, kterými odpovídal
v rozhovoru u příležitosti listopadových událostí roku 1989. Novinář se ho ptal,
proč bylo v Československu tak málo lidí ochotno se před listopadem postavit
režimu, když v Polsku měla Solidarita miliony členů. Pan psycholog odpověděl:
„... neuvěřitelný nešvar české národní povahy je nevážit si svých hrdinů, naopak je
zesměšnit, či dokonce potrestat. Podívejme se na úděsný osud Heliodora Píky,
Milady Horákové, letců v britské armádě či vojáků v zahraničních vojscích.
Parašutisté, kteří zabili Heydricha, se dočkali pomníku po desetiletích. To je
nestoudné. Stovky řádových sester byly v 50. letech uvězněny. Bylo jim nabídnuto,
že ta, která sundá řeholní šat, může odejít na svobodu. Byly statečné, téměř žádná
to neudělala. Místo úcty se národ jeptiškám vysmíval. Zbabělá část národa se mstila
hrdinům a vytěsnila je, aby zamaskovala svoji vlastní zbabělost a ta jim nebyla
připomínána.“ Dej Bůh, abychom dokázali vidět v těch, kdo nasazují svůj život
ve službě, hrdiny dnešních dnů.
Požehnanou přípravu na Vánoce těm, kdo budou chodit na rorátní mše svaté
v 6:45, i všem ostatním přeje o.Jan Bleša, farář

Připravované koncerty o Vánočních svátcích
26. 12. 15:00 Svatoštěpánský koncert kelečské schóly
27. 12. 18:30 Části z České mše vánoční J.J.Ryby přednesou sbory Hedvika a
Beseda z Val. Meziříčí
28. 12. 15:00 Vánoční koncert Sboru sv. Huberta z Loučky
3. 1. 15 17:00 Vystoupení gajdů s koledami v podání zpěváků a dud
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Program prosinec:
Pondělí 1. 12. 2014 od 9:30 hod "Na slovíčko
s otcem Janem Blešou“. Vánoční tvoření - malovaní
na baňky a Vánoční přání.
Čtvrtek 4. 12. 2014 v 9:00 hod. Nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL s nadílkou
pro všechny hodné děti! /Na tento program je nutné se přihlásit na emailu:
rcslune@seznam.cz /
Úterý 9. 12. 2014 v 9:00 hod. Poslechneme si pohádku: Kouzelná hvězdička.
Vyrobíme si vánoční hvězdičku z vlny a jednoduché ozdoby na stromeček.
Pondělí 15. 12. 2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou“.
Předvánoční koledování s p. učitelkou hudby Márií Míčovou.
Čtvrtek 18. 12. 2014 v 9:00 hod. Vánoční besídka u stromečku – společná
nadílka, zpěv vánočních písní a koled, lidové zvyky a tradice.
Od 22. 12. 2014. do 5. 1. 2015. bude RC Slůně ZAVŘENO.
Přejeme všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce.
Veronika Mlčáková
*******************************************************************

Lampionový průvod v Babicích
První listopadový večer v Babicích patřil především dětem. Více než dvacet dětí
v doprovodu rodičů a prarodičů se vydalo průvodem od hasičské zbrojnice přes celou
vesnici ke cvičišti. Krásně osvětlený průvod poté došel k obecnímu domu.

Uvnitř čekalo na děti pohoštění a bohatý tvořivý program. Děti si mohly vyrobit krásné
obrázky pomocí barevného písku, nechat namalovat na obličej oblíbené postavičky či
zvířátka a zahrát hry. Maminky přinesly pohoštění vlastní výroby, k tomu se uvařil dobrý
čaj a dospělým přišel vhod i teplý svařák. Akce se všem velice líbila a už teď se všichni
těší na další.
Hana Tomášková
32

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

prosinec 2014

Inzerce

 Nekuřácké prostředí
 Caffe Vergnano pro milovníky kávy!
 Těšte se na příjemné a útulné prostředí, kam se zaručeně
budete rádi vracet.
 Dětský koutek
 Milovníci vína mohou vybírat z nabídky vinařství
Chateau Valtice (rozlévaná, jakostní, přívlastková)
 TV pro sledování sportovních, fotbalových a hudebních kanálů
 Variabilita stolů dle požadavků zákazníků (2-12osob)
 Bezdrátové internetové připojení
 Provozní doba PO-NE 16-22/02 hod.
 La Putyka, vedle KD

 Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši návštěvu!
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LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Areál ZD Kelečsko, tel. 608 876 138

Zahradnictví nabízí:
Adventní věnce (4 svíčky)
Adventní věnce na dveře

Adventní svícny
Adventní svícny na hroby
Svíčky

Otevírací doba:Po-Pá 7.00 – 16.00 hod.

Relaxační studio SEDMIKRÁSKA vám nabízí:
- různé druhy kosmetického ošetření pleti a dekoltu
- líčení denní, večerní a svatební
- masáže: základní, lávové kameny, tuina, hawai
a thajská
- LYMFOVEN – přístroj na uvolnění a pročištění
lymfatického systému
- dárkové poukazy

Kontakt: Pavlína Blahová, tel. 608 977 063
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Nabízíme k prodeji vánoční stromky.
Stromky nutno objednat předem na níže uvedeném telefonním čísle.
NABÍDKA:

250Kč / kus
400Kč / kus
350Kč / kus
350 Kč / kus

SMRK
SMRK PICHLAVÝ
BOROVICE
Jedle

Prodej denně od 13. 12. do 20. 12. v době od 13,00 do 17,00 hod,
na adrese Libor Nehyba, Lhota u Kelče 51 vedle obecního úřadu

Telefon: 732 148 169

Včelí med přímo od včelaře
nabízím v prodejně ELSAP na náměstí v Kelči
nebo v Rod.domku-Kelč,Pod Pivovarem 83
(+ nabízíme včelí produkty a medovinu)
tel. 608 120 121 Srkala Václav
KOUPÍM LES NAD 1 HA, ORNOU PŮDU, LOUKY.
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. PLATÍM HOTOVĚ. TEL: 732 210 288
PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK A RODINNÝ DŮM
V LEŠNÉ. TEL: 737 95 32 95
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Miroslav Červek
Jan Machač

Kelč
Kelč

65 let
František Pitrun

Kelč

70 let
Karel Tvrdoň
Danuše Syryčanská
Alena Gerlová
Marie Pastrnková
Jiří Bělocký

Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

80 let
Milena Sokolová

Kelč

82 let
František Hegar

Kelč

83 let
Jarmila Pavlů

Kelč

84 let
Ludmila Macháčová

Kelč

86 let
Růžena Pivodová
Arnošt Ficek

Lhota
Kelč

Narození
Jakub Hatlapatka

Komárovice

Sňatek
Ronald Štoller * Tatiana Ščuková

Úmrtí
Marie Machová
Karel Novosad

84 let
69 let

Němetice
Němetice

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 950 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí 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.
Uzávěrka je 20. každého měsíce.
36

