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ÚVOD
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píšu tento úvodník, připomíná počasí spíš předzvěst zimy, než meteorology slibované příjemné slunečné počasí. Je sychravo, mlhavo, přeháňky,
déšť, no prostě „dušičkový čas“. Ale ono se datum svátku Památky zesnulých
vlastně blíží, takže to nevlídné počasí za oknem je tím pádem v pořádku.
Asi Vás bude zajímat, co se to v rámci záchranného archeologického výzkumu
při výstavbě sportovního areálu u Základní školy v Kelči našlo. Na začátku je
vhodné připomenout, že jakákoliv stavba v Kelči, která má ve svém rámci i zemní práce, musí být oznámena Archeologickému ústavu Akademie věd. To vyplývá ze skutečnosti, že Kelč a okolí se nachází na území s archeologickými nálezy.
Archeologický ústav Akademie věd neprovádí průzkum přímo, ale tuto práci
zadává některé ze společností, které se zabývají archeologickým výzkumem. Při
skrytí orniční a podorniční vrstvy půdy se tedy na staveništi vyrýsoval pravidelný šedý kruh o průměru asi 8 metrů, v jeho středu šedý čtverec a vedle tohoto
kruhu se nacházel tmavě hnědý obdélník o délce stran asi 10 x 8 metrů. Pravidelný kruh, je dle prvních informací archeologů mohyla z mladší doby kamenné
a velký tmavý obdélník je s největší pravděpodobností řemeslný dům z období
vrcholného středověku, tedy asi z poloviny 13. století. Toto jsou vstupní informace, které nám byly archeologickou společností sděleny při prvotním ohledání
místa a teprve nyní probíhá důkladný rozbor a výzkum artefaktů, které zde byly
nalezeny. Na základě podrobného a důkladného vyhodnocení všech nálezů bude
zpracována zpráva, ve které budou popsány objektivní skutečnosti. Již nyní lze
však konstatovat, že se těmito nálezy potvrzuje osídlení v naší oblasti již v mladší době kamenné a rozkvět našeho města ve středověku. Toto jsou prozatímní
zjištění, která nás samozřejmě těší, nicméně stejně potěšující je i skutečnost, že
archeologický výzkum probíhal kontinuálně se stavbou a nijak stavbu sportovního areálu nezdržel.
Vzhledem k tomu, že je začátek listopadu a příroda se chystá na zimní odpočinek, tak všem nám, kteří ještě nemáme zazimované zahrady a zahrádky, držím
palce, abychom ty nutné venkovní práce dodělali. A všem ostatním přeji, ať co
nejklidněji a nejlépe prožijí čas do období konce roku, kdy nás zachvátí pravidelný shon a neklid, abychom stihli všechno, co se nám do té doby nepodařilo
zvládnout.
Ing. Karel David - starosta
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Kelč dne 31. 8. 2015
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření
č. 5/2015 dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje převedení finančních prostředků Mateřské školy v Kelči
z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ve výši 173.107,29 Kč
a navýšení finančních prostředků na opravy MŠ Kelč v r. 2015 dle předložené žádosti.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 1328/17 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město o výměře 28 m2 odměřenou
geometrickým plánem č. 504-7712/2014.
• Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 2023/11 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Nové Město o výměře 9 m2 odměřenou
geometrickým plánem č. 590-1092/2015.
• Rada schvaluje pronájem nebytových prostor - jedné místnosti v suterénu
domu č.p. 59 v Kelči p. J. K., Kelč.
• Rada schvaluje propachtování části pozemku p.č. 753/1 v k. ú. Kelč-Nové
Město - zahrádka č. 5 paní M. Š. Kelč.
• Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu plotu na části pozemku
p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město u novostavby rodinného domu na p.č.
st. 156/1 s K. a H. H., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč - Bystřická“ a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Ivo Hradil Vodoprojekt, Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí, IČ: 61595888.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Přístřešek
Komárovice“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Petr Staša, Kelč 232, IČ: 87346869.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Výměna
oken a výkladců – restaurace „Na vršku“ v Němeticích“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj.
Petr Smahel, Kelč 471, IČ: 62312766.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Výměna
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oken v obecním domě Lhota.“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Marcel Abrman, Kelč
326, IČ: 68335610.
• Rada schvaluje cenový výměr za pronájem hrobových míst na hřbitově
v Kelči na období 2016 – 2025.

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Kelč dne 21. 9. 2015
• Rada bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření č. 6/2015 dle
předloženého návrhu a předává je k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje smlouvu č. 15235714 ze dne 28.8.2015 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Kelč“ se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
11, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje převedení finančních prostředků Základní školy v Kelči ve výši
197.800,38 Kč z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Kelč.
• Rada schvaluje smlouvu pachtovní se společností Záhoran, a.s., Všechovice 50,
IČ: 26810948 na propachtování pozemků města Kelč v k.ú. Babice u Kelče dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní řády) se
společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ: 47674652,
číslo smlouvy: VaK/42/15/43/00736, VaK/42/15/43/00930, VaK/42/15/43/00932,
VaK/42/15/43/00933,
VaK/42/15/43/00934,
VaK/42/15/43/00935,
VaK/42/15/43/00936, VaK/42/15/43/00937, VaK/42/15/43/00938 k pozemkům
města Kelč v k.ú. Němetice, Kelč-Nové Město a Kelč-Staré Město dle předložených
návrhů a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
• Rada schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti
v Kelči pro období od 1.1.2016.
• Rada schvaluje smlouvu č. B84278 o připojení k síti internet pro Sběrný dvůr Kelč
se společností Internext 2000, s.r.o., Palackého 166, Vsetín, IČ: 25352288 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „IV-12-8011007 Kelč lokalita Sázany-VNV, DTS, NNK“ na pozemcích p.č. 297, 298/1, 424/14 a 1319 v k.ú. Kelč-Staré
Město se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 4.10.2006 mezi
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městem Valašské Meziříčí a městem Kelč k zajištění výkonu přenesené působnosti
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 2 ks lípa srdčitá na pozemku města Kelč p.č. 464/10 v k.ú. Komárovice dle předloženého návrhu.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava uličky mezi
drogerií Teta a OU“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným
uchazečem na 1. pořadí tj. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ: 26177005.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Výkon stavebního
dozoru investora na stavbě Stavební úpravy domu č. p. 4 v Kelči“ a pověřuje starostu
uzavřením příkazní smlouvy s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Jaroslav
Fabián, Na Lužníku 606, 756 63 Krhová, IČ: 67313841.
Rada schvaluje proplacení 10 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2014 starostovi Ing.
Karlu Davidovi.
Rada schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby „Komplexní nakládání s odpadem ve městě Kelč“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Rada schvaluje zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů, hodnotících
kritérií a seznamu firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Komplexní nakládání s odpadem ve městě Kelč“ dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na služba „Komplexní nakládání
s odpadem ve městě Kelč“ a to ve složení:
Členové:
náhradníci:
Ing. Karel David
Hana Tomášková
Ing. Jaroslav Orel
Anna Bičanová
Bc. Martina Schybolová, Dis.
Jiří Michalík
Zdeněk Porazil
Jaroslav Staša
Tomáš Srkala
Roman Večeřa
Rada pověřuje starostu města provedením všech ostatních úkonů zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v rámci
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na službu „Komplexní nakládání s odpadem ve městě Kelč“ s tím, že ji starosta bude průběžně informovat o průběhu daného zadávacího řízení.
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U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 24. 9. 2015
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého
jednání zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč
k 30. 6. 2015 dle předložené zprávy.
• Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu
roku 2015 – rozpočtové opatření č. 4/2015 a 5/2015.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření č. 6/2015.
• Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1328/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 28 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město
podle geometrického plánu č. 504-7712/2014 ze dne 20.2.2015, zhotovitel
CAD-PRO s.r.o., Hranická 93, Valašské Meziříčí, manželům J.a A. Jiříčkovým, Kelč, za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 730/7 ostatní plocha,
silnice o výměře 16 m2 a části pozemku p.č. st. 11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 oba v k.ú. Němetice, podle geometrického plánu
č. 277-1017a/2015 ze dne 12.3.2015, zhotovitel Ing. Libor Michna-Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí, od pana R. H., Kelč, za
cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
• Zastupitelstvo odstupuje od záměru pořízení Změny č. 1 Územního plánu
města Kelč dle „Zadání změny č. 1 Územního plánu Kelč“ schváleného
zastupitelstvem dne 27.2.2014 v usnesení č. 181/20.

Expozice
Po stopách kelečského
dýmkařství bude v měsících
listopad až únor uzavřena.
Návštěvu lze domluvit telefonicky
u paní Anny Vykopalové,
tel.: 608 450 528.
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Kulturní a jiné akce
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VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
čtvrtek 26. listopadu 2015
15.00-20.00 hodin v Kulturním dom~ v Kelči
Akce je určena všem, kdo se chtějí vánočně naladit,
sami si něco vyrobit, nebo jen nakoupit výrobky jiných.
Čeká vás výroba vánočních ozdob, přání, jmenovek, pletení z papírových ruliček apod. Materiál bude k dispozici k zakoupení na místě, s
sebou si samozřejmě můžete vzít vlastní ozdoby, dekorace, baňky atd.

Občerstvení zajištěno.
POŘADATEL: MĚSTSKÁ KNIHOVNA. MĚÚ KELČ. TOM MYŠÁCI
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Charitativní koncert
Vážení a milí,
loňské Vánoce jsme udělali radost na dětské onkologii v Brně sbírkou plyšových
hraček a Kinder vajíček. Když jsem viděla úsměvy na jejich tvářích, rozhodla jsem
se, že v letošním roce pro ně uspořádám Vánoční charitativní koncert, který začne již 1. prosince 2015 finanční sbírkou do zapečetěných pokladniček. Tato sbírka bude probíhat až do 12. prosince a ti z Vás, kteří chcete přispět na dobrou věc,
můžete své finanční příspěvky v této době nosit na Městský úřad v Kelči. Tato
sbírka bude souběžně probíhat ve 12 obcích našeho regionu. Celá akce pak vyvrcholí 12. prosince charitativním koncertem, který se bude konat od 15:00 hod.
v KD Loukov, na který jste všichni srdečně zváni, a kterého se zúčastní i zástupci
všech přispívajících obcí. V rámci této akce můžete také přispět do sbírky dobrovolným vstupným. Během koncertu budou rozpečetěny všechny pokladničky.
Část tohoto výtěžku poputuje přímo na dětskou onkologii do Brna a část přímo
do rodin, které se starají o onkologicky nemocné děti na pořízení potřebných
přístrojů nebo úhradu léčby.
Chtěla bych touto cestou poděkovat, že podpoříte radost v dětských očích v době
vánoční.
Těším se na Vaši hojnou účast. S úctou a láskou k Vám všem
Pavlína Blahová, jednatel za obec Loukov

Dýňobraní
Letošní rok dýním moc nepřál, přesto se našlo několik dobrých lidí, kteří věnovali pár svých
vypěstovaných kousků a obohatili tak naši první dýňovou výstavu. Kromě vystavených druhů dýní jste mohli obdivovat nápady a zručnost dětí ze školky, malované dýně dětí ze školní
družiny a zajímavé výtvory žáků odborného učiliště. Dále vystavovali holky Chvatíkovy, holky Strnadlovy, Natálka Brücknerová, kluci Smahlovi a do tvoření se zapojily děti Macečkovy
a další. Všem moc děkujeme za podporu a účast. Koutek tvoření byl po celou dobu plný
šikovných dětí, které si mohly odnést vlastnoručně vyrobené kousky. Pochvalu si zaslouží
i všichni ti, co přinesli něco na ochutnávku. Nakonec se sešlo dost zajímavých a dobrých pochutin. Recepty jsme vložili na webové stránky www.kelc.cz (najdete je nahoře v aktualitách).
Jelikož se nepřihlásil nikdo s výzdobou oken či zahrádky, nebylo koho odměnit. Největší
dýni nám věnoval pan Josef Jiříček. Dýni si odnesli do školky, kde jistě dobře poslouží. Nejzajímavěji urostlou dýni věnovala paní Zděňka Zgažarová. Její dýně se proměnila v obličej
„unaveného“ zahradníka.
Všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu výstavy, děkujeme. Snad se příští rok najdou
i další, kdo se rádi zapojí.
(MS)
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10. ročník ParaAkademie v Kelči
V sobotu 17. října proběhl v našem kelečském Kulturním domě již 10. ročník
ParaAkademie, kterou pořádal denní stacionář Anděl ve spolupráci s městem Kelč.
V programu vystupovaly tyto soubory a skupiny: Mateřská školka Kelč, Míša
Jemelík s Bětuškou a Míšou ze Všechovic, mažoretky z Hustopeč a z Hranic,
Pastelky a Aerobik z Kelče, skupina Step z Hranic, Ruty-Šuty z Kelče, orientální tanečnice Alča z Loučky, denní stacionář Anděl a na závěr zazpívala
Anička Bagarová ze Skaličky. Nejvíce se divákům líbily mažoretky z Hranic,
a proto si taky odnesly od nás malou pozornost.
Toto odpoledne se konalo pod záštitou pana Andreje Babiše, ministra financí ČR, pana Bohuslava Sobotky, premiéra ČR, paní Taťány Nersesjan, členky
rady ZK a pana Jiřího Čunka, senátora a starosty města Vsetín.
Partnery ParaAkademie se stali MěÚ Kelč, OÚ Zámrsky, pan Vacula, silniční
s.r.o., pan Lukáš, bazény Valašské Meziříčí a Mikroregion Valašské Meziříčí.
Chceme poděkovat taky našim milým sponzorům, což byli: Farma Němetice,
stolařství Vašinovi, Autoopravna Kelč – pan Stříteský, Pan Šupler Husqarna,
a pálenice Poličná, pan Bublík.
Velmi mile nás překvapili pozvaní hosté – pan Lukáš a hlavně pan Čunek,
který všechny přítomné pozdravil a všem popřál hodně sil a odvahy do další
práce. Ocenil taky naši práci s handicapovými spoluobčany, na které se v dobách minulých trošku zapomínalo, a dnes jsou už zapojováni do běžného
života.
Na závěr programu vystupoval revival Michal David, na jehož známé písničky si všichni společně zatancovali.
A ten, kdo vydržel do úplného konce taky nelitoval, protože při kelečské skupině Takzatrup se prostě nedá sedět a musí se tančit…..
Děkujeme všem, kteří přišli, děkujeme všem, kteří vystupovali, děkujeme
všem, kteří nás podporují.
Anna Hlavicová
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Historie

Kelečské hospody dříve
Koncem prvé poloviny minulého století bylo v Kelči až jedenáct pohostinských zařízení. Byl to překvapující počet pro něco přes dva tisíce obyvatel. Ale nesmíme zapomínat, že městečko mělo dosti širokou spádovou oblast blízkých okolních sídel, které
svými obyvateli udržovaly s bohatou vybaveností Kelče četné vztahy.
Mimo obchodů a řemeslnických živností to byly především hospody, které obyvatelům spádové oblasti sloužily. Ekonomicky by se všechny těžko udržely při životě, ale
někteří jejich majitelé měli menší nebo také větší zemědělské hospodářství a to jim
pomáhalo zabezpečit výživu vlastní rodiny.
Hned na horním konci Kelče U sv. Františka stál zájezdový hostinec pana Vojtěcha Orla (viz článek v č.9/2013 Zpravodaje MěÚ v Kelči). V severozápadním koutu
kelečského náměstí pak byl v domě hostinec U Kratochvílů, který však někdy po
roce 2000 zanikl. Naproti přes ulici byla hospoda paní Ryškové, do1.světové války
hostinec „U Košutů“. Uprostřed jižní fronty domů na náměstí pak vévodila starobylá
hospoda, později oblíbená a hojně navštěvovaná rodinná restaurace U Pajdlů, jedno
ze dvou kelečských pohostinských zařízení, které zůstaly z celého počtu dřívějších
hospodských objektů až do dnešní doby (dále o objektu na www.restauraceupajdlu.
cz/historie).
Západně od kelečského zámku pod svahem byla „Palérňa“, patřící rodině Vlčkových. Byla to nálevna vlastních pálenek, jejíž opravený malý objekt bez původního
účelu tam stojí dodnes.
Pod východním výjezdem z náměstí existuje ještě dnes menší podélný dům, kde byla
vinárna (!!!) U Hašů. Vinárnu vedly dvě postarší dámy, asi vdova paní Hašová a její
sestra paní Jančíková a nabízely hostům především sudové moravské víno ale rovněž
i destiláty. (Zde jsem chodil pro španělské víno malaga a stejně tak pro pravý jamajský rum, který mi byl do menší láhvinky čepován z dřevěného soudku na šenkovním
pultu. Alkoholy sloužily mému otci jako příchutě v cukrářské živnosti.)
Kousek od vinárny na místě dnešního nového hasičského domu, v sousedství toho
původního, později ale zbořeného, stál ubytovací hostinec pana Antonína Rušara.
A hned vedle na křižovatce silnic stojí ještě dnes bývalá Hrubá hospoda, kde kromě
lokálu v přízemí byl dříve v prvním poschodí i sál, kde „také hrávaly divadlo kočovné společnosti i místní ochotníci Sokola a Orla, a vystupovali zde kouzelníci a cirkusoví umělci“ (viz str. 234 Dějiny města Kelče autorského kolektivu St. Kovářové
a Davida Papajíka). Hospodu provozovala paní Dostálová.
13
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Kousek od školy funguje ještě dodnes hostinec Omladina, původně sídlo katolického spolku Omladina, založeného již v roce 1882. V polovině minulého století spolek
už neexistoval, ale uspořádání hostince odpovídalo jeho původnímu účelu. Na pravé straně od vstupu byl výčep a hostinský lokál, který byl tenkou, dřevěnou, z části
prosklenou příčkou oddělen od klubového salonku. Na levé straně vstupu, na místě
dnešního hostince, byl sál, využívaný pro taneční zábavy a jiné akce. Hostinským,
nevím, jestli i vlastníkem celého objektu, byl pan Perutka. Dnes je hostinec na místě
původního sálu.
Východní konec Kelče, tam kde se říká Na Špici, obsluhovalo malé pohostinství rodiny Volkových.
U kostela sv. Petra a Pavla, na rohu hlavní ulice a odbočky na Posvátno, stála stará
hospoda, ta však byla v roce 1923 zbourána a na jejím místě byl postaven Katolický
(později Lidový) dům, kulturní středisko s velkým divadelním sálem a vybaveným
jevištěm. Jeho součástí byl i další hostinec, jehož provozovatelem byl pan František
Jiříček. Výčep byl dost využíván zejména pro setkávání kelečských a mimokelečských občanů po nedělních bohoslužbách v kostele.
Soubor kelečských pohostinských zařízení, rozložených vhodně po celém půdorysu
obce, uzavíral na Dolině nedaleko od řeky Juhyně hostinec pojmenovaný Blaník.
Hostinským byl pan Peterka. Objekt byl v r. 1975 zbourán.
No není obdivuhodné, jak v těch dobách - čtyřicátých let minulého století - bylo
v Kelči pohotově postaráno o všechny žíznivé?
(Doplňující informace Jiří Kutálek – http://jurka.hol.es/index.html).
Otakar Tvrdoň, Ostrava

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Ve třídách mateřské školy dýchá veselá nálada. Všude lítají barevní dráčci, jsou
vidět košíky plné barevných plodů, dýně, výrobky z barevného listí i skřítci „Podzimníčci“ vytvoření z přírodnin. Touto výstavkou se loučíme s podzimem a začínáme naplno vnímat měnící se přírodu a její přípravu na zimní spánek. Budeme
očekávat příjezd Martina na bílém koni, povídat si, jak je důležité se správně oblékat, protože se k nám velmi rychle blíží zima. Nevím, jestli 11. listopadu dorazí
Martin na bílém koni, ale Divadlo Smíšek určitě! V mateřské škole zahraje dětem
pohádku „Čert a Káča“. Když bude Káča hubatá, odnese ji čert do pekla, ale odvaha, moudrost a láska statečného mládence ji určitě vysvobodí. O den později
potěší již tradičně naši nejstarší předškoláci svým vystoupením kelečské důchodce při společném setkání v Kulturním domě v Kelči. Pod vedením paní učitelky
Jany Perutkové a Bc. Marie Míčové se děti naučily indiánské tanečky, které babič14
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kám a dědečkům zatančí. 14. listopadu přivítají děti svým pěkným pásmem nové
občánky Kelče na radnici. Důležitou roli v naší mateřské škole hrají rodiče, se
kterými prožíváme společné akce, společně tvoříme, povídáme si a občas se setkáme i mimo školku. Dbáme na to, aby spolupráce rodiny a školy byla co nejvíce
propojená, aby byla uskutečňována v oboustranné důvěře, otevřenosti a respektu.
V dnešní uspěchané době využíváme „školkové“ aktivity k tomu, aby si rodiče
čas našli. Chceme tak podpořit vztahy, dát jim čas pro společnou hru a zábavu.
Proto během měsíce uspořádáme pro rodiče s dětmi keramické dílničky, kde si
společně vyrobí hezkou vánoční
dekoraci. Blíží se nejenom zima,
ale i adventní čas. Napíšeme
a nakreslíme dopis Ježíškovi,
zúčastníme se Vánoční výstavy
pořádané Občanským sdružením Anděl a i poslední listopadový pátek prožijeme tvořivě.
Paní učitelky si s dětmi vyrobí
ve všech třídách adventní věnečky. A pak už se budeme těšit
na zimu, na Vánoce.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
15
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015
V loňském školním roce opustilo naši školu 35 žáků 9. ročníku. Všichni tito žáci
prošli na jaře přijímacím řízením a jeho výsledkem je, že 6 z nich studuje od září
2015 na gymnáziu (Valašské Meziříčí a Kroměříž), 5 žáků na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí, 17 žáků na střední odborné škole (maturitní obory)
a 7 žáků na odborných učilištích – tříleté obory. V 1. kole bylo přijato 34 žáků, ve
2. kole přijímacích zkoušek 1 žákyně. Pouze jedna žákyně studuje na soukromé
škole.

Výuka na dopravním hřišti
Letošní čtvrťáci už zahájili svou přípravu v rámci dopravní výchovy. Jednak jim začal
nový vyučovací předmět dopravní výchova a k tomu již navštívili meziříčské dopravní hřiště, na němž absolvovali 2 hodiny teoretické i praktické výuky. Hlavním
cílem výuky na dětském dopravním hřišti je působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích
a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ.

Činnost zájmových kroužků zahájena
V kroužku Mgr. Ivety Stržínkové Hra na zobcovou flétnu se děti seznámí s hudebním nástrojem, učí se číst noty, zkoušejí jednoduché melodie a písničky,
připravují se např. na školní vánoční koncert, na vystoupení pro občany Kelče
(setkání s důchodci), na akci Vítání občánků apod.
V Hudební škole Mgr. Libuše Vlčkové hrají děti na klávesy nebo klavír.
Rodiče dětí, které mají nějaké logopedické problémy, mají možnost je přihlásit
do logopedického kroužku. Ten vede Bc. Anna Hlavicová.
Tradičně svou činnost zahájil kroužek aerobiku pod vedením paní Vlaďky Bijové.
Děti mohou také navštěvovat kroužky školního klubu a záleží na nich, zda si
vyberou kroužek se sportovním zaměřením nebo kroužek ručních prací či počítačových her.
Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok připravovat jednorázové
akce pro žáky, a to sportovního nebo společenského charakteru.
16
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S Hasíkem opět ve škole
Pracovníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje zahájili na naší škole
opět preventivně výchovný projekt pro děti 2. a 6.ročníku nazvaný HASÍK. Žáci
byli během prvního setkání zasvěceni do problematiky prevence v oblasti požární
ochrany. Naučili se telefonní čísla tísňových volání, osvojili si komunikaci s operátorem při nahlašování požáru, osvojili si zásady sebezáchrany při požáru doma, ve
škole nebo ve volné přírodě, zopakovali si základy zdravovědy při ošetření drobných popálenin, naučili se rozpoznat varovné signály i jak se správně zachovat při
vyhlášení signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA při hrozbě nebo vzniku mimořádné
události. Besedu provázely nejrůznější hry a ukázky, jimiž děti samy sebe navzájem učí. Setkání žáků s instruktory bude ještě pokračovat dvěma setkáními.

Divadelní představení
V pátek 2. října se všechny děti školy zúčastnily divadelního představení zájezdového divadla z Hradce Králové, které se jmenuje Divadélko pro školy. Tato společnost již deset let jezdí s pestrým repertoárem po českých a moravských základních
a středních školách.
Dětem z 1. – 4. ročníku předvedli Pohádku ze statku. Jedná se o kombinované
loutkoherecké představení, vyprávění ze života domácích zvířátek, ztvárněných
maňáskovými loutkami, kterým dodává život především komunikace s živými
herci i dětmi z publika. Ústřední postavou je pes Voříšek, který seznamuje děti se
životem na venkovském statku, společně prožívají dobrodružství, vypátrají zloděje
slepic, naučí se řeči jednotlivých zvířat a vytrestají neposlušného berana Matese.
Ve třech veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení, je zakomponováno i mnoho poučných myšlenek, například o významu a smyslu chovu domácích zvířat, jak se k nim lidé mají chovat, děti také poznají, že bez práce
nejsou koláče a že lhát a podvádět se nevyplácí atd. Smyslem celého představení je
vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým tvorům, také k úctě k lidské
práci
Představení Divadelní učebnice byla určena žákům 5. – 9. ročníku. Jde o soubor
ukázek z několika divadelních her významných autorů, které mapují období od
vzniku samostatného Československa až po současnost. Jako formu zvolili autoři
neobvyklou výukovou hodinu. Prvorepublikovou atmosféru připomněli úryvkem
ze hry „Don Juan & comp.“ z repertoáru Osvobozeného divadla jako ukázku komediální tvorby dvojice J.Voskovce a J.Wericha.
17
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Předválečnou dramatickou atmosféru naopak vystihl dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka „Válka s mloky“.
Pro období nesvobody na české divadelní scéně v padesátých a šedesátých letech
20. století měla zásadní význam tzv. „divadla malých forem“, ve výčtu proto nemohla chybět ani ukázka z kolébky české populární hudby, tedy pražského divadla
Semafor a kabaretní scénka J. Suchého a J. Šlitra.
Sedmdesátá léta připomněli legendárním muzikálem brněnského divadla Husa na
provázku „Balada pro banditu“. V této ukázce si zahrála i jedna dívka z publika.
Divadelní učebnice vyvrcholila ukázkou z klasické hry Divadla Járy Cimrmana
„Vyšetřování ztráty třídní knihy“.
Představení Divadelní učebnice doplnila výuku českého jazyka a literatury v souladu
s učebními osnovami. Žáci se formou volných moderátorských vstupů seznámili se
základními informacemi o původu a významu jednotlivých autorů a jejich děl.

Habsburská Vídeň
V úterý 22. září se žáci devátých tříd zúčastnili vzdělávací dějepisné akce Habsburská Vídeň. Jejich putování začalo v šest hodin ráno, když všichni nastoupili do připraveného autobusu a vydali se na cestu. Cestu do Mikulova mírně narušilo menší
zdržení na dálnici u Brna. Atmosféru to však nijak nenarušilo. Jakmile autobus
s účastníky zájezdu přejel státní hranici s Rakouskem, začal PhDr. Pavel Kočí (průvodce) svůj zajímavý výklad o této zemi. Žáci se mimo jiné dozvěděli, že Rakousko
je republika a že se jedná o spolkovou zemi, která je členem Evropské unie. Celou
dobu až do Vídně jsme projížděli spolkovou zemí Dolní Rakousko, která je známá
hlavně svým zemědělstvím, hlavně pěstováním vína, meruněk a jablek.
První zastávkou putování za historií bylo letní sídlo rodu Habsburků - barokní
zámek Schönbrunn, a to historie zámku i zámecké zahrady. Další zastávkou bylo
centrum Vídně. Autobus žáky vysadil na náměstí Marie Terezie, kde měli možnost
si prohlédnout památník Marie Terezie a dvě zrcadlově postavená muzea. Pokračovali historickou částí Vídně přes Hofburg, sídlo rakouských císařů a současného
prezidenta, až po Katedrálu svatého Štěpána (Stephansdom). Závěr programu věnovaného historii patřil památníku Alžběty Bavorské (Sisi) a budově parlamentu.
Pak následovala zábavná část exkurze, a to návštěva parku Prater.
Zpáteční cesta byla ve znamení příjemné únavy z hezky prožitého dne a množství
dojmů a zážitků.
PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitele školy
18
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ INFORMUJE
ZVEME VŠECHNY OBČANY A ZÁJEMCE O STUDIUM
NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. - 14. listopadu 2015
Pátek 8.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00
V těchto dnech si můžete prohlédnout všechny prostory kelečského zámku. Pro
návštěvníky budou otevřeny dílny praktického vyučování - zámečnická, zednická, zahradnická, pečovatelská i dílna prodavačů. V dílnách Vás uvítají pedagogové
s žáky, kteří ochotně předvedou, co se v kterém oboru učí a zodpoví všechny Vaše
dotazy. Můžete si také pro-hlédnout internát, pokoje žáků, klubovny i místa, kde
žáci sportují a tráví volný čas.
Srdečně zve kolektiv pracovníků a žáků Odborného učiliště.

SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ KURS - TESÁK
Pátým rokem naše Odborné učiliště umožnilo žákům druhých ročníků pobyt v krásném prostředí Hostýnských vrchů v rekreačním zařízení TON – TESÁK. Spor-tovně
turistický kurz proběhl ve dnech 23. 9. – 25. 9. V těchto dnech žáci ušli kolem 30 km
(první byl výšlap od Restaurace Ve Dvoře na Tesák, druhým turistickým poči-nem
pěší túra z Tesáku na Hostýn a zpět a tím posledním byla cesta z Tesáku k restauraci).
Ve sportovních disciplínách si žáci prověřili svou kondici jak v jednotlivých disciplínách, tak i v družstvech. Večery zpříjemnily noční hry, táborák a písničky s kytarou.
Účastníci kurzu měli možnost poznat sami sebe i své spolužáky v jiném prostředí
než školním. Kurz opět získal dobré recenze od žáků i pedagogů.

PŘEROVSKÉ BABÍ LÉTO V TOVAČOVĚ
V prvních školních týdnech se žáci OU Kelč oboru zahradnické práce zúčastnili sou-těže v podzimním aranžování. Při zahrádkářské výstavě v tovačovském zámku byla
vytvořena žáky odborných učilišť expozice v duchu barev dýní, podzimního listí a trvalek. Tomáš Patočka s Natálií Kretkovou, žáci 3. ročníku společně spolupraco-vali na
prostření slavnostního stolu pro teenagery s květinovou přízdobou a okrasnými dýněmi. I když se letos na předních místech neumístili, byli na svou práci pyšní.
Svoji expozici ještě zúročili na kelečském „Dýňobraní“ v Kulturním domě 10. října.
Tam jim také pomohli při aranžování žáci praktické školy s paní učitelkou Hankou
Stromšíkouvou a s paní asistentkou Dagmar Horákovou. Dále velký dík patří opět
19
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Natálií Kretkové za příkladnou práci na výzdobě
před zámkem, která také patřila ke kelečskému
dýňobraní. Zdárně jí sekundovali Tomáš Patočka
a Danek Tuček. Podle ohlasu potěšili spoustu kolemjdoucích a my z toho máme samozřejmě velkou radost.
Za OU Julie Foukalová

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

SPORT

FOTBAL MUŽI A
Na prvním místě v tabulce se po jedenácti odehraných zápasech v sychravém podzimu vyhřívá fotbalová Kelč. K progresu jí pomohla zejména vynikající defenziva, žádný
tým neobdržel méně gólů než právě „kanárci“. Bez zajímavosti ale není ani skvělá produktivita v penaltovém rozstřelu. V drtivé většině remízových zápasů brala Kelč bod
navíc, což má na postavení ve skupině 1. A třídy výrazný podíl. Vysokou úspěšnost při
penaltové loterii prokázali kelečští fotbalisté i v říjnových duelech.
26. 9. Kelč - Brumov B 5:3 (3:2)
Vzhledem k pozdějším výsledkům si kelečští fanoušci v utkání proti brumovské juniorce užili doslova gólové obžerství. Vždyť celkových osm branek je téměř trojnásobek
těch tref, které byly k vidění v dalších třech zápasech Kelčanů. Hvězdou zápasu, v nichž
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proti sobě nastoupily dvě fotbalové generace, se stal nejzkušenější hráč na hřišti Jarek
Machač, autor hattricku. I díky jeho přispění a úvodní brance Honzy Hlavici si domácí
v prvním poločase vybudovali komfortní třígólový náskok. Snaživý a fyzicky dobře
připravený soupeř ale stačil ještě před prvním odchodem do šaten snížit na rozdíl jediného gólu. Druhý poločas se už odehrával v klidnějším duchu. V 68. minutě završil Jarek Machač svůj triple a navázal tak na gól Radima Pastrnka, který se prosadil o sedm
minut dříve. Na výhře Kelče už nemohla nic změnit ani trefa hostujícího Naňáka, jenž
uzavřel účet zápasu. Navzdory třem inkasovaným gólům se v bráně opět zaskvěl Jiří
Kiza, který pochytal několik tutovek Brumova.
4. 10. Nedašov - Kelč 0:1 po pen.
Dva body za zvládnuté penalty v Nedašově se prakticky mohou rovnat regulérnímu vítězství. Zápas totiž pro Kelčany nezačal vůbec dobře. Už v 8. minutě opustil hřiště Petr
Minář, který viděl červenou kartu po jasném stáhnutí soupeře. Nebýt Minářova zákroku, domácí forvard by šel sám na bránu, kelečský obránce tak jinou variantu zřejmě
vůbec neměl. I přes brzkou ztrátu jednoho muže v poli dokázali kanárci udržet čisté
konto, přestože několikrát jim přálo i štěstí. Klání dospělo až do penalt, v nichž patří
Kelčané k přeborníkům v soutěži. Tentokrát ale narazili na zdatného protivníka. Diváci nakonec viděli celkem dvacet penalt. I v Nedašově se ale nakonec radovali kelečští
borci. Před odjezdem se nechali zvěčnit na fotografii s bývalým slávistickým útočníkem a účastníkem Ligy mistrů Zdeňkem Šenkeříkem, který z Nedašova pochází.
10. 10. Kelč - Zubří 1:0 po pen.
Bod za ubráněnou remízu by v Zubří před zápasem brali všemi deseti, zvlášť když do
Kelče přijeli oslabení o několik opor. Vyloženého zanďoura na kelečském pažitu ale
nepředváděli, v úvodní půli se naopak několikrát dostali do slibných příležitostí a třemi povedenými přímáky pořádně vystrašili domácí příznivce i brankáře Jirku Kizu. Za
jeho záda se ale žádný z pokusů nedostal. Kelč se za celý zápas nedostala do kvalitní
kombinace a výrazně pokulhávala i střelba. Rozuzlení tak přinesly až pokutové kopy,
které brzy nabraly obvyklý kurz. Ústředním hrdinou se stal opět kelečský gólman, který Zubřanům zlikvidoval už první dvě penalty. Jak už se stalo tradicí, sám Jiří Kiza se
postavil k rozhodující desítce a po remízových devadesáti minutách pro svůj tým urval
bod navíc.
17. 10. Vlachovice - Kelč 1:2 (0:0)
Tři body si Kelč odváží z dalekých Vlachovic, i když cesta k nim nebyla vůbec snadná.
První poločas příliš fotbalové krásy nepobral, rozhodující chvíle utkání přišly na řadu
až po přestávce. Důležitého vedení se ujala Kelč. Střídající Tomáš Hlavica, který na
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hřišti nahradil Jarka Machače, prosvištěl přes domácí obranu jako šinkanzen kolem zastávky na znamení a přesvědčivě zavěsil. Hosté se však z těsného náskoku příliš dlouho
neradovali. Vlachovice dokázaly vyrovnat při standardní situaci, když se po rohovém
kopu prosadil Ondřej Šimoník. Remízou ale zápas přece jen neskončil. Na konečných
2:1 pro kanárky upravil po krásné Hlavicově akci Martin Pastrnek. Obrozený střelec ve
vzdušném souboji přehlavičkoval o téměř dvacet centimetrů vyššího obránce a rozhodl jinak vyrovnanou bitvu. Díky těmto bodům se Kelč dostala na první místo tabulky.
Pavel Mašlaň

ENDURO DVOJIC KELČ 2015
Dne 3.10.2015 se uskutečnil v Motocrosovém areálu Kelč nultý ručník organizovaného tréninku Enduro dvojic Kelč na 120 minut pořádaný místním spolkem
Motoclub-Kelč. Tréninku se zúčastnilo 73 jezdců, kteří byli měření dle časomíry
Eu a rozdělení do jednotlivých kategorií. Kategorie se dělily na třídu OPEN (licencovaní jezdci), třídu VETERÁN (jezdci nad 40 let) a třídu HOBBY (bez licenční
jezdci).
První trénink odstartoval v 9:30 hodin kategorií třídy OPEN. V této kategorii se
zúčastnilo 16 jezdců s místním členem Motoclubu Kelč Ondřejem Jiříčkem, který
skončil se spolujezdcem Davidem Novákem ze Všechovic na 6. místě. První místo
v této kategorii obsadila dvojce z Halenkova a Nového Hrozenkova., druhé místo
obsadila dvojce z Jablůnky a třetí místo obsadila dvojce ze Vsetína a Růžďky.
Kategorie VETERÁN odstartovala po minutě po kategorii OPEN v 9:31 hodin,
zúčastnilo se jí 16 jezdců. V této kategorii se na prvním místě umístila dvojce z Valašského Meziříčí, na místě druhém dvojce z Držkové a Lukova a na místě třetím
dvojce z Jindřichova.
Kategorie HOBBY startovala v 12:30 hodin, za účasti 44 jezdců, což je největší
zastoupení všech jmenovaných kategorií. V kategorii HOBBY se zúčastnil i Kelečský rodák Petr Bechný, který obsadil se spolujezdcem z Valašského Meziříčí 18.
místo. První místo obsadil nejmladší účastník čtrnáctiletý Tomáš Pala z Branek na
Moravě, který tento 120 minutový trénink odjel sám. Druhé místo obsadila dvojce
z Hladkých Životic a Kunína, třetí místo obsadila dvojce z Rychtářova.
Celkové ukončení tréninku i s vyhlášením výsledků a předání cen bylo v 17:30 hodin. Ocenění byli nejen jezdci na prvních, druhých a třetích místech, ale i jezdci na
čtvrtých místech. Dále byli oceněni jezdci z řad nejmladších účastníků, nejrychlejších účastníků a samozřejmě i nejpomalejších účastníků. Všem blahopřejeme.
Poděkování patří Všem zúčastněným závodníkům a divákům za klidný průběh
závodu, Ondřejovi Jiříčkovi, který reprezentoval Motoclub-Kelč, ale i členům to22
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hoto spolku, kteří se podíleli na organizaci této akce, do níž se pustili s odvahou.
Tento druh sportu je velmi náročný jak na přípravu, ale i na celkovou organizaci.
Další velké díky patří spolkům, ale i jednotlivcům za pomoc a spolupráci při přípravě tohoto tréninku:
Sieklik Martin - lesnické práce Kelč, Farma Němetice, SDH Kelč, Hasiči Kunovice
a Babice, MěÚ Kelč, TJ Kelč, Vacula silniční s.r.o., Kelečsko a.s., Jiří Kutálek, Petr
Kunovský, Leopold Vlček – velitel SDH Kelč, Julie Foukalová, Ivana Hlavicová
a další.
Velké díky patří sponzorům:
RV-TĚS Radim Rusek - Kelč, Lukáš Bártek – Kunovice, Petr a Renata Lukášovi –
Kelč, Radek Pajdla – Pohostinství Kelč, Miloš Herman – autoopravna Kunovice,
Josef Ševčík – Kelč, Urban Martin - Jablůnka, Wiesner Daniel – Kunovice, Juroška
– Branky, Jiří Herman - Kunovice
za Motoclub- Kelč
Bc. Renata Lukášová

SDH Komárovice vítězkami Valašské hasičské ligy 2015
Poslední červnový víkend, kdy v Kelči probíhal Jarmark, jsme strávily v dalekém
pohádkovém Trutnově a účastnily se Mistrovství České republiky v požárním
sportu 2015. Cíl letošního mistroství byl stejný jako loni - umístit se do 10. místa
ve velké konkurenci a nezahanbit tak Zlínský kraj a zároveň si velký závod užít.
Soutěžily jsme celkem ve třech disciplínách. Nejlépe jsme se umístily ve štafetě
4x100 na 6. místě, v disciplíně běh na 100 metrů s překážkami jsme skončily na
9. místě. Zklamáním pro nás byl požární útok s jednotnou mašinou, který pro
nás skončil až 12. místem. Myslím, že se nám povedlo reprezentovat slušně s ob23
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sazením celkového 9. místa i přes všechny počáteční nervy.
V letošním roce jsme byly druhým rokem účastnicemi Valašské hasičské ligy
a celou sezonu jsme si držely prvenství, což znamenalo v sobotu 26.9. v Kunovicích celkové vítězství a slavnostní chvíli na stupínku vítězů. Stupínky vítězů
v kategorii žen obsadily holky z Komárovic a stupínky vítězů v kategorii mužů
obsadili muži z Babic.
Závody zařazené do VHL:
Mimo to jsme se zúčastnily:
Mikulůvka
2. místo
Veselá
1. místo
Horní Bečva
1. místo
Paršovice
4. místo
Lidečko
1. místo s rekordním časem 16.80!!
Němetice
1. místo
Rožnov p. R. 5. místo
Poruba
3. místo
Kunovice
4. místo
Valšovice
4. místo
Milotice n. Bečvou 1. místo
Černotín
3. místo
Vítonice
3. místo a další
V sobotu 20. září se konala soutěž O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje ve
Slavkově pod Hostýnem, která je jen pro nominovaná družstva z jednotlivých
okresů Zlínského kraje. Tohoto závodu se zúčastnilo družstvo holek z Komárovic, družstvo kluků z Babic a historicky poprvé rovněž družstvo mužů z Komárovic!!! Pro Babice byl závod spíše asi zklamáním, ale i tak reprezentovali
parádně na 4. místě, ihned za nimi se umístili kluci z Komárovic na 5. místě. My
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holky jsme vybojovaly bronzovou medaili.
Každou sezonu hodnotím kladně, ale ta letošní byla nezapomenutelná a řekněme nad očekávání úspěšná. Za zmínku také stojí to, že nás na rok vyměnila za
jiný světadíl naše skvělá proudařka Esterka, ale pevně věříme, že se nám vrátí.
V souvislosti s celou sezonou a zároveň s mistrovstvím je třeba poděkovat panu
Ing. K. Gábovi za finanční podporu a rovněž zapůjčení tranzitu (SDH Babice).
Poděkovat je nutno i panu J. Stašovi (SDH Kelč) za ochotné zapůjčení tranzitu
do Trutnova a Lidečka, jelikož v letošním roce nás velmi zlobila naše vysloužilá
Avie. Velký dík patří i ostatním sponzorům, mezi něž patří pan S. Hýža, pan M.
Foukal a další. Nutno rovněž podotknout, že bez spolupráce se samotným městem Kelč, které si velice vážíme, by nešlo vůbec trénovat a jezdit na závody. Za
to rovněž děkujeme.
Velké poděkování patří i našemu trenérovi F. Foukalovi, který s námi již x-tou
sezonu vydržel. Věřím, že to není snadné ukočírovat 8 ženských hlav. A bez Vás,
holky, by mi nevisely medaile z letošního roku nad postelí, takže díky za úspěšnou, týmovou a parádní sezonu, jmenovitě: Plesníková Zdeňka, Lenka, Patricie,
Terezie, Pavlíková Ester, Těšická Karolína, Květoňová Veronika, Eva Foukalová,
na postupových soutěžích nás doplnila Kateřina Skalková z Jarcové a Dominika
Klvaňová z Oznice.
Eva Foukalová

Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 20. 9. 2015 pokračovala ,,Kelečská střelecká liga“ předposledním pátým kolem soutěže v disciplíně SP 30+30 (střelba z pistole) jednotlivců.
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 střelců, z toho 3 z domácího SSK Kelč.
Výsledky pátého kola:
1.
Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 557 bodů (z 600 možných)
2.
Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 546 bodů
3.
Jan Walica (Olza Třinec) s nástřelem 525 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
4.
František Janča s nástřelem 510 bodů
7.
Josef Němec s nástřelem 441 bodů
8.
Miroslav Marejka s nástřelem 427 bodů
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
25
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Skautská drakiáda 18.10. 2015
Přes nepříznivý ráz týdenního počasí se v neděli přece jen udělalo krásně, a tak
nic nebránilo tomu, aby louka u hřbitova zařinčela dupotem, během a jásotem
dětí, jež rozrážely oblohu přinesenými draky. Konala se totiž již tradiční skautská
drakiáda. Než však začala samotná soutěž, bylo potřeba se registrovat. Registrace probíhala od třetí hodiny odpolední. Soutěžící měli následně půl hodinu
na zkoušku letových schopností svého draka. Pečlivé zkoušení následně přerušil
náčelníkův start a jelo se, tak říkajíc, na ostro. Během soutěžní hodiny porota
hodnotila krásu draka, výšku letu, originalitu při jeho tvorbě a velikost. Pro rodiče, ať už nápomocné nebo jen postávající, byl připraven svařák a něco ostřejšího.
Děti zase mohly uhasit žízeň čajem a bříško zaplnit nějakou tou laskominou.
Oblibě se těšily také bramborové placky. Přestože se drakům větru moc nedostávalo, přece jen někteří vzlétli a tak bylo co hodnotit. Samozřejmostí byl diplom
a cena pro výherce. Jak to tedy dopadlo?
Nejkrásnější drak: Vojta Pastrnek
Nejvýše létající: Zdráhalovi kluci
Nejoriginálnější drak: Ondra Pitrun
Největší drak: Tomáš Staša

Pohádkový les 20.9. 2015
Naši již tradiční náborovou akci narušilo nepříznivé nedělní počasí. Našli se
však i tací odvážlivci, které uplakané nedělní odpoledne neodradilo od příjemného zážitku s pohádkovými postavami a vypravili se plnit jejich úkoly. Na odvážné děti se těšili např. čarodějnice, drak, Dlouhý, Široký, Bystrozraký a spousta
dalších pohádkových postav. Za splnění náročných úkolů, obdržely děti malé
26
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ceny a památeční placky. Pro všechny přítomné bylo samozřejmě přichystáno
bohaté občerstvení.Pro nejmenší se tu našla nějaká ta žvýkačka, lízátko a fručko.
Na všechny, kteří kvůli rozmaru počasí nedorazili, se těšíme příští rok.

Skautská činnost v roce 2015/2016
Nazdar!!!
Od měsíce října se již plně rozjely skautské schůzky. Nejmladší členové našeho střediska se nazývají Vlčata a Světlušky. Světlušky jsou kvůli většímu počtu rozděleny
na mladší Myšky, jejichž vedení se ujala Markétka Pastrnková s Verčou Grajovou
a Domčou Chvatíkovou a starší Berušky, o které se stará Alenka Pavelková s Dom-

Světlušky Berušky

čou Holášovou. Vlčatům velí Martin Hlavica, Filip Mede a Marek Palata. Při práci
s takto mladými dětmi dbáme především na různost aktivit, důvodem je krátká pozornost, ale zároveň se snažíme jednoduchou formou (např. pomocí příběhu, hry,
kresby atd.) seznámit je se základními pravidly skautingu, jeho historií a odkazem.
Vlčata jsou rozděleny do dvou šestek. V každé šestce je hlavní vedoucí, tedy šestník
(nejzkušenější z hochů) a jeho zástupce podšestník. Systém práce se šestkami se nám
velmi osvědčil, neboť chlapci se v něm učí zodpovědnosti a vzájemné spolupráci,
starší se starají o mladší a nově příchozí členy. Mezi šestkami panuje také zdravá
rivalita, která zvyšuje soutěživost a motivaci do jednotlivých činností. Názvy našich
šestek jsou: Osamělá smečka a Lvi.
Starší členové střediska jsou skauti a skautky. Vedení skautů má pod kontrolou
samotný náčelník střediska Jiří Hlavica a Pavel Masařík. Skautky vede Kája Hlavicová, Anička Hlavicová a Eliška Perutková. Pro vysoký počet skautů jsme byli nuceni hochy rozdělit do čtyř družin, kde každá družina má svého vedoucího z řad
nejstarších skautů, kteří se podílí na vytváření programů schůzek a mají možnost
27
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Ze schůzky vlčat

si ověřit, že vedení a práce s dětmi není úkol zrovna lehký a je to pro ně jakási příprava na plnohodnotné vedení v dalších letech, samozřejmě po splnění všech činovnických zkoušek, jako je rádcovský kurz, čekatelské zkoušky a následně zkouška vůdcovská.
Zvláštní kapitolou jsou pak roveři (hoši a dívky nad 15 let), kteří mají nepravidelné
schůzky a důraz kladou především na zážitkové vedení, tedy na pobyt v chatách,
lanových centrech, sjíždění řek, turistiku atd. zároveň se podílí na vedení ostatních
oddílů v našem středisku. Jejich vedoucí je Barča Hlavicová.
Plánované akce do dalších měsíců:
20-22. 11. 2015 – skautská chata
6.12. 2015 – Mikulášská pohádka s nadílkou
Více o naší činnosti naleznete na: http://www.skautikelc.cz/
Facebook: Vlčata Kelč, světlušky Berušky!
MANDOŠKA – Martin Hlavica

Rodinné centrum Slůně
Program listopad:
• Pondělí 2.11.2015 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“. Tentokrát se sejdeme u fary a půjdeme na
tradiční podzimní procházku.
Úterý 10.11.2015 v 9:00 hod. Děti budou „kouzlit“ s listy, naučí se ukazovačku
„Malý brouček“. I vánoční úklid může být zábava! - prezentace výrobků české
bytové kosmetiky firmy Eurona by Cerny. Představíme a poradíme , jak co
nejrychleji a šetrně uklidit váš byt.
• Pondělí 16.11.2015 od 9:30 hod „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“ Budeme
si povídat o adventu a vyrobíme si jednoduchý adventní kalendář pro naše
děti.
• Úterý 24.11.2015 v 9:00 hod.“ Beseda na téma: Péče o ruce a nohy, parafínové zábaly rukou pro každou maminku! Děti si poskládají Mikuláše z papíru,
28
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zazpívají si a zatancují na hudbu M. Růžičkové.
• Pondělí 30.11.2015 od 9:30 hod „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“ Budeme tvořit s Maruškou, která nás naučí vyrábět krásné věnečky a lucerničky
k zimní výzdobě.
• Čtvrtek 3.12.2015 v 9:00 hod. Nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL s nadílkou
pro všechny hodné děti! /Na tento program je nutné se předem přihlásit na
emailu: rcslune@seznam.cz /
Bc.Veronika Mlčáková

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
středa 4.11.2015 od 16:00 hod. v RC Slůně.
Ušijeme si jednoduchou hračku pro nejmenší děti s Veronikou Marečkovou.
Možnost zakoupení čepic, nákrčníku, rukávníků na kočár . . .

www.zlutaveverka.cz
Vstupné 40,- Kč
Akce je určena široké veřejnosti, tedy nejen pro maminky, které navštěvují RC!

Farní pouť na NEK do Brna
Milí spoluobčané v Kelči, milí farníci,
uprostřed měsíce října vyvrcholily akce Národního eucharistického kongresu s mottem „Obnovujeme s Bohem novou a věčnou smlouvu“. Slavení mše svaté na náměstí
Svobody, průvodu a požehnání Nejsvětější svátostí oltářní na Zelném trhu v Brně se
účastnila i skupina poutníků z naší farnosti. Celkem 42 pasažérů jak od nás, tak i o.
Jan Rimbala a jeho farníci z Branek a Loučky, zástupci z Loukova, Libosvár a Horního Újezda jeli autobusem, další dvě rodiny z Kelče volily dopravu osobními automobily. Po ranním dešti jsme bez zdržení přijeli podle plánu na devět hodin k Janáčkovu
divadlu a vzápětí začal na pódiu předprogram připravený za účasti žáků církevních
škol, obsahující mimo jiné rozhovory s hosty, požehnání novokněze a přípravu na
liturgii. Před půl jedenáctou se náměstí zaplnilo šesti sty kněžími a osmi sty řeholníky a řeholnicemi, devíti sty ministranty a dvaceti tisíci věřícími, kteří po příchodu
průvodu hlavních celebrantů vyslechli přivítání a pozdravy hostů.
Papež František pověřil vedením závěrečné bohoslužby osobního vyslance kardinála
Paula Josefa Cordese. Český překlad pověřujícího dopisu přečetl Mons. Jan Graub29
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ner, arcibiskup olomoucký. Papež v dopise kardinálovi německé národnosti vyjadřuje důvěru i bratrství a pověřuje jej, aby povzbudil shromážděné k živé víře a náležitému přijímání Ježíše Krista a zbožnému klanění se mu v eucharistii. „Mým záměrem
je povzbudit všechny pastýře i celý věřící lid této země, aby se často a zbožně účastnil
na eucharistické oběti, očišťoval svátostí smíření a sytil se touto posvátnou hostinou.
Vpravdě je vybízím, aby měli v co největší úctě své kněze, které si Pán vybral za služebníky eucharistie, vždyť ‚Boží Syn denně sestupuje z Otcova lůna rukama kněze na
oltář‘“ (papež zde cituje slova sv. Františka z Assisi).
Kardinál Cortes zahájil bohoslužbu latinsky, kázání přednášel v němčině, ale po
chvíli pověřil kněze, který jeho promluvu překládal, aby ji z připraveného materiálu
přečetl česky. Homilie byla plná impulzů k prožívání reálné přítomnosti Pána Ježíše v proměněných způsobách eucharistického chleba a kalicha. Pan kardinál uvedl
příklad katecheze, při které kněz dokázal v deseti minutách mladým lidem vyložit,
jakou náležitou úctu vyžaduje přijímání eucharistie. Vzpomenul také na rodinu ze
svého rodiště, která svůj původ odvozuje od předka židovského původu, jenž se jako
mladý muzikant rozhodl stát katolickým křesťanem na základě mimořádného prožití slavnosti Božího Těla.
Po skončení svatého přijímání se středem náměstí Svobody seřadil průvod, ve kterém byla Masarykovou ulicí přenesena monstrance s eucharistickým Kristem na
podstavec sousoší na Zelném trhu, kde po krátké adoraci městu a všem přítomným
požehnal biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Na slavení mše svaté a eucharistický průvod navázalo agapé – přítomné pohostili koláčky a pak měli účastníci pouti
možnost nahlédnout do brněnských kostelů, zúčastnit se divadelního představení
nebo přímo na hlavním pódiu sledovat biblický muzikál Gedeon.
Ze srdce děkuji všem, kdo se do prožívání této mimořádné události zapojili. Věřím,
že si datum 17. 10. 2015 budeme pamatovat a připomínat jako milník úcty k Pánu
Ježíši v našem národě.
Na 7. 11. 2015 je připravený koncert skupiny Oboroh, srdečně zvu všechny, kdo máte
rádi kytarové blues na biblické texty, k nevšednímu zážitku.
o. Jan Bleša, farář

Azylový dům pomáhá už 15 let
V azylových domech žijí obyčejné ženy s neobyčejnými příběhy. Společně
se svými dětmi prošly těžkými životními cestami. Některé tu už dlouho žijí
s námi, aniž bychom to o nich věděli. Často pro ně bývá těžké přiznat, že prošly
„azylákem“. Většina z nich se postavila na vlastní nohy a snaží se žít obyčejný
život.
30
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Už 15 let pomáhá Azylový dům pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí rodinám najít v životě
své místo. Za tu dobu jím prošlo téměř 200 žen
a přes 500 dětí.
Ženy s dětmi zde bydlí v pokojích zařízených
jako garsoniéry. Klientky samy hospodaří, pečují
o děti a za pobyt v azylovém domě si platí. Obvyklá doba pobytu 1 rodiny je 14 měsíců. Pokud
je to pro rodinu přínosné, má na azylový dům
přístup i otec dětí. Pracovníci azylového domu
podporují ženy v nalezení vlastního řešení situace, fungují přitom jako průvodci, přičemž žena
si sama hledá vlastní východisko. Důležité je pomoci ženě s dětmi najít či se zorientovat v běžně
dostupných službách, institucích apod. Sociální
práce spočívá hlavně ve vedení klientky k postupnému řešení situace tak, aby
se rodina co nejdříve mohla osamostatnit. Pracujeme s klientkami tak, aby
byly schopny nejen znát svá práva, ale i plnit své povinnosti.
Za 15 let prošlo Azylovým domem pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí
množství zaměstnanců, dobrovolníků, praktikantů… Vážíme si lidského přínosu každého z nich. Všichni se společně snažíme vnímat každého člověka
jako originál s vlastní osobní důstojností a hodnotou.

Chtěli bychom Vás pozvat na:

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne

26. 11. 2015 v 16:00
v prostorách Kelečské farnosti
Setkání se zúčastní o. Jan Bleša
Prezentace CHPS Kelč
Prezentace Osobní asistence
Posezení při harmonice
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
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Zveme vás na setkání s pracovníky Azylového domu pro matky s dětmi Charity
Valašské Meziříčí. Toto se uskuteční dne 26. 11. 2015 od 16:00 hod. v Befarku
jako součást tradičního posezení se seniory, pořádané Charitní pečovatelskou
službou Kelč. V rámci něho se můžete mimo prezentací CHPS Kelč a Osobní
asistence dozvědět více o fungování azylového domu a přečíst si skutečné příběhy žen, kterým azylový dům pomohl. Po ukončení bude následovat v místním kostele mše svatá věnovaná na podporu obětem domácího násilí.
Markéta Krhutová, vedoucí azylového domu

Imunitní systém a záření kolem nás
Slovo „geopatogenní“ je složeno ze dvou řeckých slov, kde „geo“ znamená
„Země“ nebo „Zemi“ a „pathos“ znamená „utrpení“ nebo „nemoc“. Volně
přeloženo je to „geopatogenní“ utrpení nebo nemoc, které pochází ze Země.
Nejstarší známé zmínky o geopatogenních zónách pochází z Číny a jsou staré
více než 4 000 let.
Naši předkové o těchto zónách věděli a uměli jejich negativní působení co nejvíce
omezit (slamníky, dubové lavice, stoly a postele, častý pobyt venku a téměř žádné
elktrospotřebiče).
Ale co dnes? Uvědomte si, jak se za cca posledních padesát let změnilo prostředí
kolem nás! Stačí se jenom podívat na kopce a střechy v našem okolí. Kolik se
tam objevilo různých vysílačů a antén. A jak se změnily naše domácnosti
a pracoviště. A to vše do našeho prostředí přidalo jednu velmi negativní věc –
technické záření, s kterým si naše tělo neumí poradit.
Spojením geopatogenních zón a technického záření vzniká tzv. biorezonanční
pole, které působí na každou buňku našeho organismu. A zatím ani vědci,
učenci a lékaři neznají dlouhodobý dopad pobytu v tomto poli na naše zdraví.
A výsledek?
Ten se už teď začíná projevovat na našem zdraví! Pokud se cítíte unaveni, míváte
špatnou náladu, špatně spíte nebo dokonce již trpíte nějakým zdravotním
problémem (a to od častého nachlazení, rým, alergií přes problémy s tlakem,
cukrovkou až po ty nejzávažnější potíže – onkologické), nacházíte se s velkou
pravděpodobností právě v tomto biorezonančním poli. Vždyť proč přes
stále vyspělejší zdravotnictví se objevují nemoci, o kterých jsme si mysleli, že
jsou již minulostí (tuberkulóza, černý kašel,...) a počet pacientů u některých
nemocí obrovsky narůstá (astma, alergie, cukrovka a také rakovina). Něco se
kolem nás děje!
Pokud máte zájem dozvědět se o této problematice více, přijďte na přednášku,
kterou budeme pořádat.
Ing. Pavel Kavřík
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Srdečně Vás zveme na přednášku Ing. Pavla Kavříka

Imunitní systém a záření kolem nás
Dozvíte se:
Co jsou to geopatogenní zóny
Co je to technické záření
Jak to vše negativně působí na naše zdraví
Proč v současné době narůstají počty různých nemocí
Odpovědi na všechny vaše otázky
Přednášku provede: Ing. Pavel Kavřík v Hasičském domě
Kdy: ve čtrtek 5. listopadu
Vstupné: 30,- Kč
V kolik: v 17 hodin

INZERCE

CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 - osobně Kelč č. p. 100
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Ivana Čmoková
Karel Šimáček
Miroslav Slovák
Jiří Fojt
Alena Orlová
65let
Antonín Menšík
70 let
Anna Vykopalová

Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Josef Šatran

Kelč

83 let
Věra Janošková

Kelč

85 let
Ludmila Orlová

Kelč

Kelč
87 let
Miroslav Kunovský

Němetice

Kelč
90 let
Vlasta Orlová

Kelč

Narození
Barbora Skácalová

Lhota

Úmrtí
František Jiříček
Dušan Ovčáčík
Anna Vaníčková
Bohumil Pastrnek
Marie Ondrušková

90 let
58 let
74 let
73 let
75 let

Kelč
Babice
Lhota
Kelč
Kelč

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.
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Motokros

Ondra Jiříček

Petr Bechný

Enduro pohled na Kelč
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The Dust z Valašského Meziříčí
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