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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR v Kelči
Volební účast: 66,28 %
Strany podle počtu hlasů: (od 4% výše)
1. ANO
482
2. KDU-ČSL
285
3. SPD
162
4. KSČM
88
5. Česká pirátská strana
87
6. ODS
73
7. Starostové a nezávislí
67
8. ČSSD
65

34,92
20,65
11,73
6,37
6,30
5,28
4,85
4,71

Ostatní strany nedosáhly 4%.
Podrobné výsledky: www.volby.cz

U S N E S E N Í z 63. zasedání Rady města Kelč dne 4.9.2017
•
•

•

•

•

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření č. 5/2017 dle
předloženého návrhu.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava MK Kelč
– Zvěřinec, Cihelny, výletiště Lhota“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218.
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ: 00303925 a Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 26820218 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Vjezd a kanalizační přípojky splašková a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/83“ na pozemku p.č. 314/56
v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem P.M., Kelč a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování komunikace k pozemku p.č.
314/83 v lokalitě „Bystřická“ se stavebníkem P. M., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Rada schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Obnova studny - obec Kelč“ na pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Kelč-Nové Město s vlastníkem pozemku Zlínský kraj se sídlem tř.
Tomáše Bati 21, 76190 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka vyplývajících ze stavebního povolení ke stavbě „Vodovod Lhota - rozšíření“ na pozemcích p.č. 623/4, 623/5,
865/1 a 865/3 v k.ú. Lhota u Kelče s Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 75501 Vsetín, IČ: 47674652 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene) k části pozemku p.č.
175/5 v k.ú. Babice u Kelče v rozsahu dle geometrického plánu č. 89-72/2017 ze dne
17.7.2017 ve prospěch Města Kelč s vlastníkem tohoto pozemku Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, IČ: 70890013 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést změnu stavby „Silnice II/439:
Kelč, úprava silnice k náměstí“ na pozemcích města Kelč v k.ú. Kelč-Nové Město s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 1.500,- Kč Diakonii ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, IČ: 73632783 na dofinancování pobytových sociálních služeb občanům Kelče v roce 2017 dle předložené žádosti a pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 5.000,- Kč spolku ANDĚL, z.s., Kelč 290,
PSČ 75643, IČ: 66934702 na činnost spolku v roce 2017 dle předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr převodu části pozemku p.č. 1328/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město. Výměra části pozemku bude stanovena v geometrickém plánu.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku p.č. 314/5 orná půda o výměře 319 m2 v k.ú.
Kelč-Staré Město.
Rada schvaluje darování promítacího přístroje MEO 3 a drobného technického vybavení z promítací kabiny kina Kelč pro výstavní a muzejní účely, panu Romanu Prokešovi, Lipnická 23, 75361 Hranice IV-Drahotuše, IČ: 76101177 a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
Rada bere na vědomí dohodu o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 992/12 v k.ú.
Kelč-Nové Město – zahrádka č. 11 s p. M.S., Kelč.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 992/12 v k.ú. Kelč-Nové Město
-zahrádka č. 11.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci – službu „Revitalizace zeleně sídlišť v Kelči“.
• Rada schvaluje výzvu, zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a
hodnotících kritérií pro zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace zeleně sídlišť
v Kelči“ dle předloženého návrhu.
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Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace,
posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace zeleně sídlišť v Kelči“.
Rada schvaluje nájemní smlouvu č. SML/1022/17 s Ředitelstvím silnic Zlínského
Kraje, K majáku 5001, 761 23 Zlín na nájem částí pozemků Zlínského kraje v k.ú.
Němetice za účelem realizace stavby „Stavba chodníku podél silnice III/4395, silnice III/43911 v obci Němetice“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kelč dne 29.9.2017
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy
VaK/42/17/43/01236 v rámci stavby „Rozvodné řády vodovodu Kelč“ k pozemku p.č.
2039/4 v k.ú. Kelč-Nové Město se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 47674652 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 992/12 v k.ú. Kelč-Nové Město - zahrádka
č. 11 panu P. M., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvy o podmínkách a právu provést stavby „Stavba chodníku podél
silnice III/4387 v obci Kelč“ a „Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč – část
2“ na pozemcích v k.ú. Kelč-Nové Město s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, 761 23 Zlín a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Rada schvaluje nabídku od Radka Pajdly - AKORD, Kelč 549, PSČ 75643, IČ: 68335041
na akci „Oprava havarijního stavu kanalizace Němetice podél silnice III/43911“ a pověřuje starostu objednáním těchto prací.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 6.500,- Kč Institutu Krista Velekněze, Domov
pro seniory, Choryně 1, IČ: 70599858 na dofinancování pobytových sociálních služeb
občanům Kelče v roce 2017 dle předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada schvaluje „Plán inventur na rok 2017“ k provedení řádné inventarizace majetku a
závazků města Kelč za rok 2017.
Rada schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kelč
ve výši 39.000,- Kč na úhradu nákladů za opravu elektroinstalace v MŠ Kelč.
Rada bere na vědomí výpověď smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb od
KaGAN MEDICINE, s.r.o., MUDr. Stanislav Kurejko, Kelč 31, IČ: 28635469.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby LARS M+K,
s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová, IČ: 48399710, na akci „Oprava skautské klubovny v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Správa a
údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 na akci
„Oprava MK Kelč – Zvěřinec, Cihelny, výletiště Lhota“ a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
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Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby FIALA
Stolařství, s.r.o., Podhradní Lhota 13, IČ: 29226325 na akci „Obnova výplní otvorů
na fasádách domu č.p. 5 v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 na akci „Oprava
MK Kelč – Ke hřbitovu, Kulichov, K pneuservisu“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Němetice, p.č. 418/10 – 1 ks topol
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
Komárovice, jako ocenění úspěchů družstva žen na Mistrovství ČR v požárním sportu v letošním roce a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

U S N E S E N Í z 65. zasedání Rady města Kelč dne 9.10.2017
•

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, na akci „Revitalizace
zeleně sídlišť v Kelči“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč KAISLER
s.r.o., Měřičkova 1447/48, 62100 Brno, IČ: 25523406.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ: 00303925 a KAISLER s.r.o., Měřičkova 1447/48, 62100 Brno, IČ: 25523406 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 21.9.2017
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2017 dle
předložené hodnotící zprávy.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2017 –
rozpočtové opatření č. 4/2017 a 5/2017.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření č. 6/2017.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 314/78 v k.ú. Kelč-Staré Město pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Bystřická“ panu Z. V., Kelč, za kupní cenu 210,- Kč/m2
bez DPH. V kupní smlouvě bude vyhrazeno předkupní právo ve prospěch města Kelč
a podmínky budoucího využití tohoto pozemku ve stejném rozsahu jako u ostatních pozemků v této lokalitě. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
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Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 320/2 lesní pozemek o výměře 129 m2
v k.ú. Lhota u Kelče Obci Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Loučka, IČ: 00635812 za cenu
20,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 410 orná půda o výměře 222 m2 v
k.ú. Lhota u Kelče do vlastnictví města Kelč od pana L.J.Rožnov pod Radhoštěm, za
kupní cenu 20,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 430/4 orná půda o výměře 19 m2 v
k.ú. Lhota u Kelče odměřeného z pozemku p.č. 430/1 podle geometrického plánu č.
124-612/2017 ze dne 13.7.2017, zhotovitel Ing. Luděk Palát – Geodetické práce, Juřinka
147, Valašské Meziříčí, do vlastnictví města Kelč od vlastníků Ing. V. L. a L. P., Rouské,
za kupní cenu 20,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 319/4 trvalý travní porost o výměře 11
m2 v k.ú. Lhota u Kelče odměřeného z pozemku p.č. 319/1 podle geometrického plánu
č. 123-599/2017 ze dne 15.6.2017, zhotovitel Ing. Luděk Palát – Geodetické práce, Juřinka 147, Valašské Meziříčí, do vlastnictví města Kelč od vlastníka p. L.P., Kelč, za
kupní cenu 20,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací Základní škola Kelč a Mateřská škola Kelč za rok 2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na léta 2018 – 2021 dle předloženého návrhu.

Sběrný dvůr Kelč

Svoz odpadu

4. listopadu 2017 - sobota
18. listopadu 2017 - sobota
Zavřen

08.11. plasty
10.11. papír, nápojový karton

Městská knihovna
Rekostruce knihovny bude ukončena pravděpodobně v termínu
od 20. do 30. listopadu 2017.
Informace o otevření bude zveřejněna na webových stránkách města Kelč,
facebooku města a místním rozhlasem.
(AP)
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OSSZ Vsetín nabízí občanům
bezplatný konzultační a poradenský den ve věcech důchodového pojištění
středa 15. 11. 2017 - od 8:00 do 16:00 hodin –
velká zasedací místnost radnice Kelč
Máte spoustu otázek k důchodům? Kdy, jak a kde o jaký důchod požádat? Na Vaše dotazy odpoví i poradí pracovnice OSSZ Vsetín.
- Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění
- Vysvětlení k informativnímu osobnímu listu důchodového pojištění
- Doby pojištění potřebné k žádosti o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod
- Doklady potřebné k těmto žádostem
- Jak postupovat v případech, kdy schází doby pojištění
- Institut dobrovolného důchodového pojištění
- Rozhodování a době a rozsahu péče o osoby závislé a vliv této péče na důchod
- Změnové žádosti o invalidní důchod
- Obnovy pozůstalostních důchodů
- Informace o webových stránkách ČSSZ, možnost tisku žádostí na účty apod.
- Jak postupovat při změně adresy příp. při změně výplaty důchodu
- V měsíci říjnu již by měly být známy i nové koeficienty a valorizace pro rok 2018
- Dotazy a požadavky občanů týkající se této agendy
Jaroslava Martinková
vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ VSETÍN

Česká pošta Kelč informuje
důchody splatné 16. 11. budou vypláceny 15. 11.
důchody splatné 18. 11. budou vypláceny 16. 11.

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

Přátelské posezení s důchodci
čtvrtek 9. listopadu 2017 v 16 hodin
v Kulturním domě v Kelči
program:
* úvodní slovo
* vystoupení dětí z MŠ Kelč
* koncert muzikálových písní – umělecká agentura KATO
* večeře
* volná zábava při živé hudbě
Těší se na Vás vedení města, kulturní komise
a zaměstnanci MěÚ Kelč.
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Město Kelč pořádá
Vánoční jarmark s rozsvícením Vánočního stromu
pátek 1. prosince 2017 na náměstí v Kelči
Stánkový prodej:
perníčky, cukroví a různé speciality, punče, svařáky, víno, pečené čaje, výrobky dětí ze
základní školy, apod.
V programu vystoupí:
děti z Mateřské školy Kelč, děti ze Základní školy Kelč,
pěvecký sbor ZŠ Kelč, Cimbálová muzika POLAJKA
Přineste si s sebou svíčky a prskavky.
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách města,
facebooku a plakátech.
Zájemci o stánkový prodej se mohou hlásit na MěÚ v Kelči
u pí. Schybolové, tel.:571 665 913
10

listopad 2017

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Denní stacionář Anděl Kelč ve spolupráci s městem Kelč
pořádá.

VÁNOČNÍ JARMARK
Kdy: 25. a 26. LISTOPADU 2017
Čas: sobota: od 13:00 hod.
neděle: od 10:00 hod.
Kde: Kulturní dům Kelč
Téma výstavy: VÁNOCE JAKO STROJ ČASU
PRO NEJMENŠÍ JE NACHYSTANÉ ČERTOVSKÉ PŘEKVAPENÍ.
Co vás čeká: zákusky, horké nápoje, svařák, posezení v kavárničce,
v sobotu od 13:00 hodin také PRODEJ UZENÝCH SPECIALIT.
Program v neděli od 14:00 hodin: Vystoupení Míši Jemelíka,
zpívání koled
Svými výrobky přispějí i děti z MŠ Kelč, ze školní družiny Kelč a ze Základní školy
praktické z Val. Meziříčí, budete mít také možnost zakoupení adventních věnců, perníčků, drobného cukroví, různých vánočních výrobků, keramiky, zdobených baněk,
šperků, pleténých košíků,
budete mít možnost navštívit vizážistu a mnoho dalšího…
Jídlo po celý den: vepřové výpečky, zelí, chléb

Jaké bylo divadelní představení MAY DAY?
Divadlo devítka z Ostravy – ochotnický soubor - svým představením MAY DAY rozesmál všechno publikum. Ohlasy z jiných obcí, kde se již komedie hrála, slibovaly dobrou zábavu a podařilo se. Skvělé publikum ocenilo výborné herecké výkony a humorné
scénky častými výbuchy smíchu a zaslouženým potleskem. Už teď se těšíme na další
představení, a to na podzim 2018.
(MS)
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Denní stacionář Anděl slavil 15. roků od svého založení a vydal
se na cestu kolem světa…
Celý svět stihli obletět uživatelé denního stacionáře Anděl se svými hosty při oslavě 15.
výročí založení denního stacionáře Anděl. Navštívili francouzský šantán, žhavé Španělsko, studenou Antarktidu, exotické Japonsko, horkou Afriku, zajímavou Austrálii, drsnou Ameriku, roztančenou Havaj a cestu zakončili na karnevalu v Brazílii velkolepou
sambou.
Cestu začali v naší republice, kde se nám svým milým vystoupením představily děti
z Mateřské školy z Kelče.
Po všech zemích a kontinentech nás provázela skupina ORIANA DANCE ze Zlína, která
se postarala o skvělou zábavu. Nakonec nás po přistání na Moravě přivítal neopakovatelný Stanislav Hložek.
To všechno proběhlo pod záštitou radních Zlínského kraje – Mgr. Michaely Bláhové a
hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.
Partnery byl Městský úřad Kelč, Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko, Městský
úřad Valašské Meziříčí, ROBE, DEZA a p. Lukáš – bazény z Valašského Meziříčí.
Sponzory byli: Římskokatolická farnost Kelč, Farma Němetice, Autoopravna Stříteský
Kelč, Smahel okna Kelč, Pivovar Dubravius Kelč, Hobža – Strážnické brambůrky, Mlékárna VM, Mlékárna Bystřice pod Hostýnem, p. Matyska Galanterie VM, Husqarna
Zubří, Stolařství Němetice, MP Krásno, Bartoňova pekárna Nový Jičín, p. Vacula Silnič-
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ní Kelč, Alpine VM, Akord Kelč, p. Kuběja VM, Zahradnictví Jan Čech a tyto Obecní
úřady: Ústí, Zámrsky, Skalička, Branky, Kladeruby, Choryně a Poličná.
Velké poděkování patří slečně Hance Šivicové, která se skvěle postarala o veškerou výzdobu a občerstvení a vlastně vtiskla celého ducha této neopakovatelné akci.
Také ostatní zaměstnanci a příznivci denního stacionáře, kteří obětavě pomáhali, si zaslouží náš veliký dík. Kdo s námi letěl – nelitoval!
Anna Hlavicová a Marta Leinertová

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Pomalu se loučíme s podzimem a naplno začínáme vnímat měnící se přírodu a její
přípravu na zimní spánek. S dětmi budeme očekávat příjezd Martina na bílém koni.
Děti se v rámci ekologických programů dozví, že se mnoho živočichů ukládá k zimnímu spánku a také jak můžeme zvířátkům pomáhat s přežíváním zimního času. Dne
6. listopadu zavítá za dětmi Hodonínské divadlo s pohádkou „Loupežník a Třeštipírko“. Bude to pohádka s ekologickým zaměřením se spoustou humoru, o odbourávání
strachu ze strašidýlek a posilování kamarádských vztahů.
9. listopadu potěší již tradičně někteří předškoláci svým vystoupením kelečské důchodce při společném setkání v Kulturním domě v Kelči. Pod vedením p. uč. A.
Hlavicové a M. Hlavicové se děti naučily tanečky na písničky, které babičkám a dědečkům zatančí. (Letošním velkým tématem je povolání). 15. listopadu se uskuteční
informativní schůzka pro zájemce o lyžařský kurz, který nás čeká v lednu. Mobilní
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planetárium podruhé v Kelči! 16. listopadu promítneme pohádku o hvězdné obloze
v největší vesmírné kopuli o velikosti 7 x 8 metrů. A protože by se k nám do třídy
nevešla, pohádku uvedeme v rámci vzájemné spolupráce v základní škole. Budeme
u dětí rozvíjet zvídavost a pochopení světa kolem nás. 25. listopadu přivítají děti
svým pěkným pásmem nové občánky Kelče na radnici.
Blíží se zima a adventní čas. Zúčastníme se Vánoční výstavy pořádané Občanským
sdružením Anděl. Paní učitelky si s dětmi ve všech třídách vyrobí adventní věnečky.
A pak už se budeme těšit na Mikulášskou trojici a na Vánoce. 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 čas našli. Chceme tak podpořit vztahy, dát jim čas pro společnou hru
a zábavu. Plánujeme novou aktivitu pro rodiče s dětmi - doma společnými silami
vyrobí závěsnou vánoční ozdobu, která nám ozdobí živý stromeček v každé třídě.
Fantazii se meze nekladou.
1. prosince se na naše představení můžete těšit i na Slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kelči.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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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 dvakrát meziříčské dopravní hřiště, na němž absolvovali dvouhodinový program teoretické i praktické výuky.
Hlavním cílem výuky na dětském dopravním hřišti je působit na poli prevence dopravní
nehodovosti dětí. Hřiště je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích a k výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ. Měsícem říjnem výuka na dopravním hřišti končí a
bude pokračovat zase až na jaře 2018.

Činnost zájmových kroužků zahájena
Druhým rokem na naší škole působí pěvecký sbor. Chodí do něj děti 1. stupně, letos jsou
to ve velkém počtu prvňáci, ale nejen oni, a vedou je Mgr. Klára Bocková a Mgr. Marie
Geserichová.
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, kroužek „modelář“,
kroužek vaření či práci na počítači. Aktuální nabídku kroužků najdete na webových
stránkách školy nebo na nástěnkách přímo ve škole.
Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok připravovat jednorázové akce pro
žáky, a to sportovního nebo společenského charakteru.

S Hasíkem opět ve škole
Pracovníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje opět zahájili na naší škole
preventivně výchovný program pro děti 2. a 6. ročníku nazvaný HASÍK – výchova dětí
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Cílem programu je, aby se děti dozvěděly co nejvíce informací o nebezpečí ohně, aby věděly, jak se správně v případě požáru
chovat a co nejlépe se před ním chránit, aby se jim nic zlého nestalo. Žáci byli během
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prvního setkání zasvěceni do problematiky prevence v oblasti požární ochrany. Naučili
se telefonní čísla tísňových volání, i druháci jsou totiž schopni naučit se bez problémů
přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie a záchranné služby, nebo si osvojili komunikaci s operátorem při nahlašování požáru. Seznámili se zásadami sebezáchrany při požáru
doma, ve škole nebo ve volné přírodě.
Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech. Setkání
žáků s instruktory bude pokračovat i v listopadu a ukončeno bude na jaře 2018 návštěvou žáků v Hasičském záchranném sboru ve Valašském Meziříčí.

Přírodovědný klokan
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v
Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ).
V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž
ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů).
Na řešení mají soutěžící 40 minut čistého času. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v
každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
V naší škole měla tato soutěž 27 řešitelů (17 deváťáků a 10 osmáků).
Ukázka z testu:
1. Které měřítko se nejlépe hodí pro mapu k turistickým účelům?
(A) 1 : 2880 (B) 1 : 10 000 (C) 1 : 50 000 (D) 1 : 500 000 (E) 1 : 1 000 000
2. Den na Marsu je o 40 minut delší než na Zemi. Jaký je časový rozdíl mezi týdnem na
Marsu a týdnem na Zemi?
(A) 4 h 40 min (B) 2 h 80 min (C) 7 h 20 min (D) 40min (E) 0 min
3. Aleš a Radek mají každý 3 karty. Aleš má karty s čísly 2, 4, 6 a Radek s čísly 1, 3, 5. Oba
chlapci pokládají střídavě své karty do políček. Aleš začíná a jeho cílem je, aby šesticiferné číslo, které oba takto tvoří, bylo co nejmenší, zatímco Radek se snaží, aby toto číslo
bylo co největší. Jaký bude konečný výsledek?
(A) 123 456 (B) 654 321 (C) 253 416 (D) 253 146 (E) 254 361.
Úkoly takového, nebo podobného charakteru nejlépe zvládli Pavel Vittek, Milan Zgažar
a Kristýna Vozáková z 8. třídy a Markéta Pajdlová, Matěj Chramosta a Adam Pitrun
s Terezou Sváčkovou z 9. tříd.
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Naši žáci a jejich profesní orientace
Pod pojmem profesní orientace si můžeme představit postupný proces výběru určité
životní dráhy, která je zpravidla obrazem toho, jak se vnímá jedinec a jaké jsou jeho typické osobnostní vlastnosti. Pro naše žáky je určitě velkou pomocí, když jim v rámci poradenství , např. karierového, pomáháme orientovat se v dnešním docela složitém světě,
v němž není dost dobře možné si na samém počátku zvolit všestranně vyhovující profesi.
Člověk by se měl spíše připravit na jakousi profesní „pohyblivost“, aby mohl pružně reagovat na změny na trhu práce a mohl se v zaměstnání uplatnit. Je dobré mít v této oblasti
co nejvíce informací, a proto rádi využíváme nabídky různých subjektů, ať už jsou to
školy, které seznamují žáky se svými programy, nebo firmy, popř.instituce jako Krajská
hospodářská komora Zlínského kraje. Ta např. na letošní podzim nabízí školám účast na
tzv. Technickém jarmarku. Jedná se o akci, při které žáci navštěvují firmy ve svém okolí a
seznamují se blíže s jejich činností a zároveň jde o zvýšení zájmu o technické obory mezi
mladeží. Ty jsou vlastně již několik let na okraji zájmu a nedostatek pracovníků těchto
oborů už náš trh práce pociťuje. Osmáci v pátek 13. října navštívili v rámci jarmarku meziříčskou firmu BLOCK a.s. Tato firma realizuje projektování, výstavbu a modernizaci
investičních celků s tzv. čistými prostorami a tyto služby poskytuje v oblastech farmacie
a biotechnologie, ve zdravotnictví (operační sály, JIP) , v oblasti vědy a výzkumu (laboratoře, laboratorní vzduchotechnika). Druhou firmou, kterou si žáci prohlédli, byla firma
C.B.G. IMPEX s.r.o. Tato společnost se zabývá zpracováním řešení na míru v oblasti
průmyslové automatizace. Jejími produkty jsou montážní linky, dopravníky – pásové,
řetězové, článkové, válečkové, jednoúčelové stroje, automatické stanice, ruční montážní pracoviště, aplikace hliníkového stavebnicového systému Bosch Rexroth. Určitě ne
všechny účastníky návštěva těchto firem oslovila, ale pro někoho to mohlo být užitečné
a třeba mu to pomůže při rozhodování, co dál po základní škole.

Život v závislosti
Pan Roman Povala je evangelickým farářem jedné farnosti poblíž Frýdku Místku, má
rodinu, dvě děti a je zakladatelem společnosti, která pomáhá lidem závislým na drogách. Zároveň je vynikajícím lektorem, výborným řečníkem a poutavým vypravěčem
a jeho přednášky o drogové problematice a prevenci jsou jedinečné a velice poutavé.
Proč byla přednáška tak zajímavá? Protože ji uváděl proměněný člověk s hlubokou
životní zkušeností. Z celého jeho vystoupení bylo cítit upřímné a jasné varování před
nebezpečím drog. Vyprávěl jak příběhy z vlastního života, tak i ty, které zažil ve své
organizaci. Z jeho přednášky si žáci odnáší poučení, jak špatné a nebezpečné je drogy
brát.
PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitele školy
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Zprávičky ze školní družiny
Letošní prvňáčci se velmi rychle ve školní družině aklimatizovali a snadno se začlenili do
kolektivu starších dětí. Opět v tomto školním roce fungují tři oddělení školní družiny pod
dohledem paní Patricie Volkové, Dobromily Kutálkové a Věry Sikorové. Stejně jako loni
jsme dětem nabídly spoustu zájmových kroužků, jejichž přehled najdete na webových
stránkách základní školy. Zde je také možné najít řád školní družiny, školního klubu a
školní vzdělávací program.
V měsíci září jsme se s dětmi v družince věnovali tradičnímu, zato velmi důležitému a
neopomenutelnému poučení o bezpečnosti a chování při pobytu v družině. Seznamovali
jsme se s chodem družiny, jejím vnitřním řádem i povinnostmi. Současně jsme si s dětmi připomenuli zásady správného stolování a slušného chování ve školní jídelně. Neopomenuli jsme také probrat kamarádské vztahy a vzájemnou komunikaci mezi vrstevníky a
dospělými osobami. Také jsme zavzpomínali na letní prázdniny, dovolenou, tábor, výlety
s rodinou, apod….
V průběhu měsíce října jsme s dětmi vytvářeli výrobky z papíru a dýní, které byly ke zhlédnutí na výstavě „Dýňobraní“ v KD v Kelči. V družině i klubu jsme vyráběli draky, pavouky,
ježky, jablka a listy. Děti si vykreslily spoustu podzimních omalovánek, které máme vystavené
na družinových nástěnkách. Provázela nás spousta dalších činností, které jsou spojené s počátkem podzimu. Rozloučili jsme se s odcházejícím létem a přivítali jsme podzimní období.
Stejně jako loňský rok mají děti možnost navštívit divadelní představení v MD Zlín. Děti
se mohou těšit na první pohádku již 22. listopadu - „Jája a Pája“ od divadelního souboru
z Brna. Odjezd autobusu pro přihlášené děti bude ve 13.00 hodin od budovy školy a příjezd
kolem 17.00 na autobusové nádraží v Kelči. S dětmi se také chystáme na návštěvu nově
zrekonstruované knihovny a začátkem prosince se budou také děti podílet na Vánočních
trzích u nás v Kelči.
Za vychovatelky ŠD a ŠK Patricie Volková

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE
V letošním školním roce jsme se zúčastnili již dvou akcí, které byly spojeny s podzimním aranžováním. V Kelči v KD bylo dýňobraní, pořádané MěÚ v Kelči a v Hustopečích Přerovské babí léto. To bylo letos zaměřeno na 60 let Českého zahrádkářského
svazu. K tomuto výročí měli soutěžící vytvořit dárkové kytice. Dalším úkolem byly alegorické vozy. Za letošní práce a za dlouhodobou spolupráci s ČZS OU Kelč obdrželo
stříbrnou medaili. Na obě akce jsme využili naše výpěstky, jak dýně, tak řezané květy.
Součástí byla výstava ovocných a zeleninových výpěstků přerovských zahrádkářů. Již
nyní se těšíme na další ročník.
Zapsala: Pavla Honešová
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ - PRODAVAČSKÉ PRÁCE
TŘI EXKURZE v JEDNOM DNI
V rámci zkvalitňování a přiblížení výuky s pomocí názorné ukázky byla vybrána nová
místa pro exkurzi prodavačského oboru. Letos v třetím říjnovém týdnu navštívili žáci
prvního ročníku tři místa během úterního dopoledne. Harmonogram dopoledne žáky
nejprve zavedl do MUZEA ŘEZNICTVÍ Krásno ve Valašském Meziříčí. Zde byl promítnut krátký dokumentární film o tradici řeznického řemesla, jak se během let domácí
zabíjačka stala masným průmyslem. Následovala prohlídka vystavených historických
strojů a pomůcek. Po zakoupení uzeninové svačinky pokračovala cesta na kozí bio farmu ve Vysoké zvaná KOZÍ HRÁDEK. Po krátké promluvě majitelů prošli žáci chlévem,
kde byla k vidění různá domácí zvířata: kamerunské kozy, ovce Vlašky, prasata, slepice,
husy, kachny, páv, pes. Průvodkyně nás z chléva a kolem výběhů dovedla na blízkou stráň
mezi stádo krav, které byly velmi přítulné a některé z nich
dovolily pohlazení a podrbání. Po prohlídce byla možnost
zakoupit si mléčné i jiné výrobky v malé prodejně. A pak
už zbývala poslední návštěva
FARMY ZDEŇKA u Poruby. A
jelikož cesta vedla přes Palačov,
krátká zastávka byla v PEKÁRNĚ ANEŽKA, kde nechyběla
ochutnávka koláčů a různých
pekařských výrobků. Na blízké
farmě nás uvítal příjemný pan
majitel, který začal vyprávěním o začátcích zemědělského
podnikání a pak pokračoval
ukázkou stájí s holštýnským
plemenem krav. Žáci nejen
viděli krávy na vlastní oči, ale
i zpracování mléka a moderní
zemědělskou techniku. Po prohlídce žáci ochutnali čerstvý
tvarohový krém Porubáček a
pak už nás čekala cesta zpět do
školy.
Za OU Kelč
Hana Stromšíková
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SPORT
SDH TĚŠICE
pořádá v sobotu 2. 12. 2017 od 13:30 v sále KD Horní Těšice
IX. ročník turnaje ve

STOLNÍM TENISE
pro neregistrované hráče
Přihlášky a losování před začátkem turnaje.
Společná kategorie mužů a žen.
Startovné 100,- Kč
Nutná sálová obuv!
Případné dotazy: tel. 736 674 312 nebo flavi36@seznam.cz

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 15.10.2017 se uskutečnil na střelnici SSK Kelč závěrečný šestý závod - Finále ,,Kelečské střelecké ligy 2017 „ soutěže SP (30+30), zároveň proběhlo i její celkové vyhodnocení. Do celkového vyhodnocení se započítávala 3 nejlepší kola soutěže + finále (
kritéria celkového vyhodnocení soutěže splnilo celkem 16 střelců). Na stupních vítězů
se umístili:
6. kolo (Finále) :
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 555bodů (z 600 možných)
• Jindřich Viliš ( TOS Lipník) s nástřelem 555 bodů
• Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 542 bodů
Celkové pořadí ,,Kelečské střelecké ligy 2017“ :
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 2237 bodů (z 2400 možných)
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Meziříčí) s nástřelem 2198 bodů
• Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 2170 bodů
Nejlepší z domácích střelců se na celkovém 7. místě umístil František Janča s nástřelem 2137 bodů.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2017“ a další informace
pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.
webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
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MOTOCLUB-KELČ z.s.
OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2017_
Jako každý rok, tak i letos se v Motokrosovém areálu v Kelči uskutečnily motocyklové závody, a to
v MOTOKROSU a ENDURU.
MOTOKROS
V sobotu 22.7.2017 se za krásného, až příliš slunného dne konal
nultý ročník závodu v motokrosu.
Na dobře připravenou trať se za
pomoci SDH pod vedením pana
Jaroslava Staše sjeli jezdci poměřit
své síly nejen z České republiky,
ale i ze Slovenska, kteří se registrovali do kategorií Junior, Hobby, Open, Veterán a nově
i kategorie Quad (čtyrkolky).
Tréninky v jednotlivých kategoriích probíhaly od 8:30 do 11:00. Samotný závod odstartoval v 11:30. Závodilo se ve dvou rozjížďkách, vždy po cca 12 minutách + 2 kola
navíc. Kategorie Junior měla časový limit snížený, a to na 10 minut + 2 kola. Všichni
zúčastnění jezdci díky zajištění bezpečnosti na trati dojeli do cíle ve zdraví a bez jakýchkoliv úrazů a nehod, čemuž jsme moc rádi. Počasí nám přálo až do samotného
konce.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
JUNIOR 50 ccm
JUNIOR 65 ccm
1. Kohut Ondřej
1. Lukáš Damián
2. Mrlina David
2. Blaha Oliver
3. Šťastný Martin
3. Paulovič Zikmund

JUNIOR 85 ccm
1. Švirák Tomáš
2. Solanský Roman
3. Švirák Vojtěch

Kategorie Hobby I
1. Řezníček Štěpán
2. Nový Martin
3. Francek Rostislav

Kategorie Hobby II
1. Řezníček Šimon
2. Křenovský Michal
3. Šťastný Jiří

Kategorie OPEN
1. Pala Tomáš
2. Palička Marek
3. Grubber Stanislav

Kategorie VETERÁN
1. Neuman Daniel
2. Graca Marcel
3. Skoček Dušan
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Všem vítězům gratulujeme a děkujeme za jejich účast a předvedené výkony.
Poděkování dále patří všem pořadatelům závodů, lékařskému personálu, časomíře a všem
sponzorům. V neposlední řadě děkujeme příznivcům tohoto adrenalinového sportu, kteří
přišli na závody fandit a vytvořili tak nezbytnou diváckou kulisu.
Sponzoři nultého ročníku motokrosu:
MĚSTO KELČ, MAŠLAŇ s.r.o., DOMZA, STAVTECH Hrbáček s.r.o., MOTO PALIČ Krhová, Večeřa Roman sdružení GAS MONT, TJ KELČ, RV-TĚS Radim Rusek, Kadeřnictví
Bělocká, Pekařství Kelč - Roman Korábečný, Vacula silniční s.r.o., Lesnické práce – Martin
Sieklik, AUTOKAROSÁŘSTVÍ Gerla Vlastimil, Sklenářství- Rámování Petr Poselt, AUTOSERVIS Herman, ELEKTRO Lubor Pitrun, Řeznictví u ONDRUŠKŮ Kelč, Kunovský
Petr, Lukáš Petr, Vasilliadis Petr, Kutálek Jiří, SDH Kelč, SKAUTI Kelč
Enduro
V sobotu 3.9.2017 se uskutečnil organizovaný trénink v ENDURU v délce 70 minut. Tento
trénink se nesl v duchu zábavy a poměření sil jezdců ve všech věkových kategoriích. Zúčastnili se nejen jezdci zdatní, jako je Antonín Pražák, Vladimír Knebl, ale i hobby jezdci a
junioři. Trať měla díky počasí ideální podmínky a vše se obešlo bez nehod a úrazů.
MOTOCLUB-KELČ z.s., Ing. Renata Lukášová

ZÁJMOVÉ SPOLKY

Tomíci v Praze
Na předposlední zářijový týden jsme naplánovali výlet do Prahy. Přestože téměř každý
z nás byl v Praze už několikrát, tak se všichni těšili a byli plní očekávání, protože jsme
věděli, že tentokrát to bude něco výjimečného. Měli jsme domluvenou návštěvu Pražského
hradu. Nejdříve jsme průchodem z Vikářské ulice vstoupili na severní parkán Pražského
hradu s věží Mihulkou (Prašná věž). Byla vystavěna koncem 15. století jako součást nového
opevnění, které projektoval Benedikt Ried. Ve věži jsme si prohlédli stálou expozici hradní
stráže, vyslechli historii této věže a dozvěděli se spoustu zajímavého o hradní stráži. Poté
jsme, mimo jiné, měli možnost být přímo na nádvoří při polední výměně hradní stráže.
Děti se zaujetím sledovaly pravidelné kroky vojáků, přesné podání hlášení, rázný pochod
a slavnostní atmosféru. Po prohlídce Prašné věže a výměně stráží jsme měli zajištěný oběd
v kasárnách, kde jsme si spolu s vojáky výtečně pochutnali. Děti pak dostaly odznaky hradní stráže a drobné upomínkové předměty. Po obědě nás čekala prohlídka Svatovítské katedrály. Samotná katedrála je úchvatná stavba s velkolepou historií. Když k tomu připočteme
fakt, že jsme se dostali i do prostor, kam se běžný návštěvník nepodívá a že nás provázel
člen hradní stráže a velice poutavě nám vyprávěl jak o stavbě, tak o historických postavách,
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musíme říct, že to pro nás bylo něco naprosto výjimečného a úžasného. Pan kaplan hradní stráže coby průvodce byl opravdu dobrý řečník, vypravěč a sympatický člověk. Celý
„protekční“ program nám zajistil náš kamarád a za to mu moc děkujeme. Navíc nám přálo
počasí, takže celý den se nám fakticky krásně vydařil. Nedělní den pak většina výpravy
strávila v zoologické zahradě. Mnohé z nás příjemně překvapily nové pavilóny, výběhy a
vkusně upravené prostory.
Výletu se zúčastnilo přes čtyřicet členů a každý si z něj odnášel skvělý pocit a nové informace. Nálada jak ve vlaku tam i zpět, tak i po celou dobu návštěvy hradních prostor i v zoo,
byla veselá a už teď víme, že se do našeho hlavního města zase vrátíme, protože má stále co
nabídnout. Také proto jsme se přihlásili jako oddíl TOM Myšáci Kelč na letní sraz „Tomíků“, který se koná právě v Praze.
Martina Schybolová,
TOM Myšáci Kelč

Víkend na kolech 28.9.-1.10.2017
Na poslední zářijový víkend jsme naplánovali cyklistický pobyt na Jižní Moravě, v oblasti
Bílých Karpat. Ve čtvrtek 28. září jsme v 9 hod ráno vyrazili z Kelče do autokempu Lučina poblíž Tvarožné Lhoty. Po příjezdu si zašla na oběd do nedaleké restaurace u přehradní nádrže
Lučina a poté nasedli na kola a vyjeli na okružní jízdu po okolí. Prvním cílem byla rozhledna
zvaná Šumárník (kdysi bývala strážní věží) a potom jsme pokračovali po hřebenové trase s
hezkými výhledy ke druhé rozhledně zvané Travičná. Odtud následoval sjezd z kopce dolů a
spokojeně jsme dojeli zpět do kempu. Kousek od autokempu se nacházelo jedno z výchozích
míst do Bílých Karpat a byla zde také pumptracková dráha pro kola, kde se děti na kolech vyřádily. Večer jsme si společně zahráli táborové hry, u kterých jsme se hodně nasmáli, a šli spát.
V pátek ráno jsme vyrazili na další výlet, a to do nedaleké Strážnice. Zde jsme si prohlédli
náměstí, podívali se do přístavu u Baťova kanálu a projeli zámecký park. Dalším cílem byla
vesnice Petrov, kde jsme navštívili známé vinné sklepy zvané Plže. Odtud jsme pokračovali
cyklostezkou vedoucí vinicemi na kopec Vrchy a poté sjížděli lesem plným suchochřibů zpět
do kempu. Večer byla volná zábava. Sobota nás přivítala opět hezkým počasím, jenom trochu
více foukalo. Nachystali jsme svačiny a pití a šlápli do pedálů směrem do Kuželova, kde se
nachází větrný mlýn. Bílé Karpaty nejsou rovinky, takže jsme si zase trochu mákli do kopce.
Ale výhledy z vrcholků zdejších kopců byly úchvatné a nedotčené louky plné kvetoucích ocúnů stály za tu námahu. Po státní hranici se Slovenskem jsme sjeli do Kuželova. U větrného
mlýna opravdu hodně foukalo, a tak jsme si zašli na čaj a domácí polévku do místní vyhlášené
restaurace. Poté jsme se rozjeli zpět do Lučiny. Cestou lesem jsme potkávali spoustu hřibařů
s plnými koši bedel a suchohřibů. Poslední večer jsme uspořádali turnaj v nohejbalu. Turnaj
si děti, ale hlavně dospělí, moc užili. V neděli ráno jsme se sbalili a vyrazili do nedalekých
Ratíškovic, kde se jezdí (na Baťově železnici) na šlapacích drezínách. Tříkilometrový úsek
tam a zase zpět byl docela náročný pro ty, kteří šlapali. Ostatní se kochali krásnými borovými
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lesy a občas jsme přibrzdili a posbírali nádherné hřiby rostoucí kolem trati. Byl to opravdu
nezapomenutelný zážitek. Dětem se to moc líbilo. Po dojetí zpět na začátek jsme prohodili
pár slov o tom, jak se nám víkend líbil a pomalu se rozloučili a vydali se každý ke svým domovům. Počasí nám celý víkend přálo a už se těšíme na další akcičku turistického oddílu
TOM Myšáci Kelč.

Drakiáda 8.10.2017
V neděli 8. října 2017 kolem 13 hod jsme si dali sraz u rybníka Chmelník, abychom vystoupali
na nedaleké letiště a uspořádali tradiční drakiádu. Sešli jsme se v hojném počtu. Nahoře si každý
vybalil svého dráčka a na první pokus se všichni vznesli vzhůru. Ideální vítr, který foukal, nám po
celou dobu udržoval draky na obloze bez potíží. Draci byli různí, pruhovaní, s obrázkem lodičky,
barbie, se smějícím se obličejem, ale i mračouni. Každý malý účastník dostal sladkou odměnu
za účast. Pouštění draků jsme ukončili poslední opékačkou v letošním roce. Myslím, že se všem
drakiáda líbila a moc si to užili.
Hana Stříteská, TOM Myšáci Kelč

XXVII. Skautský tábor (6.7. – 15.7. 2017)
Se začátkem nového školního roku se k plnohodnotné činnosti opět probouzí také skautské středisko. Tedy ne, že bychom přes léto zaháleli, ale během dvou prázdninových měsíců bývají schůzky oddílů již tradičně pozastaveny. Většina naší letní aktivity proto směřuje pouze k jednomu, ovšem o to podstatnějšímu podniku, kterým je tábor. Letošní táboření se uskutečnilo v prvních dvou
týdnech v červenci blízko obce Luboměř, na samé hranici vojenského újezdu Libavá. Tři dny před
zahájením tábora proběhla příprava, tedy stavění veškerého nezbytného zázemí jako jsou stany,
týpí, kuchyň nebo umývárky. Zde je třeba poděkovat především našim Roverkám a Roverům za
jejich ochotu a pracovitost. Je zadostiučiněním sledovat, jak během tří dnů vyroste na holé louce
velké tábořiště a jak tato společná práce dokáže celý kolektiv ještě více scelit.
Název naší celotáborové hry zněl letos „Tajemství kapitána Snakea“ a celý program byl stylizován
v pirátském duchu. Ptáte se, co všechno se může na takovém pirátském táboře uprostřed léta zažít? Předně jsou zde na denním pořádku drsné pěstní šarvátky, někdy dokonce i souboje na šavle.
V každé volné chvíli, kdy mužstvo zrovna necídí palubu nebo nesešívá roztržené plachty na své
šalupě, se tu neustále hraje v kostky a rum teče proudem. Lodní kuchař tetuje po večerech na záda
a hrudě osmahlých mořských vlků nápisy jako „Miluju tě Marry“, někdy i duchaplnější a občas
se taky někdo projde po prkně, to když je přistižený, jak vyplazuje jazyk na sprostého kapitánova
papouška. Ale ne, teď vážně. Táborová hra byla rozdělena na jednotlivé dny – úseky námořní
cesty, kterou měly jednotlivé posádky - skupinky do konce tábora co možná proplout. Na závěr
každého soutěžního dne následovalo průběžné hodnocení a podle toho, jak si která posádka během dne vedla, tak veliký kus plavby na pomyslné cestě urazila. Na začátku plavby dostal každý
pirát proužkované modrobílé tričko a skupinky si dohromady vymyslely vlastní název, pokřik a
také si vyrobily pyšné černé vlajky s lebkami a zkříženými hnáty. Názvy posádek jako Černé perly,
Piráti z KFC nebo Rudé kníry pak nemohly nechat nikoho na pochybách, v jak nebezpečných
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vodách jsme se to v Luboměři ocitli. Nedílnou součástí každého tábora je také slavnostní Skautský
slib našich nováčků. Ten proběhl nezvykle brzy již třetí táborový den a čerstvé skautky a skauti
tak mohli téměř po celý tábor konečně nosit kompletní kroje. Opět se letos povedlo spojit tuto
významnou událost se mší, kterou nám ochotně přijel sloužit p. Bleša. Hojný počet slibujících nás
pak každoročně utvrzuje v tom, že se nám stále daří získávat nové, mladé, doufejme, že i nadšené
pokračovatele skautské myšlenky. Celý tábor byl od prvního do posledního dne nabitý nejrůznějšími hrami, činnostmi, ale také prací. Zejména nás velmi těší vzrůstající obliba ranní „roboty“, kdy
každá skupinka zastane určitou potřebnou práci v táboře (příprava dřeva, vody, úklid tábora) a
zjistí, kolik záležitostí je vůbec k fungování takového tábora třeba obstarat. Dny na táboře ubíhají
vždy neuvěřitelně rychle, zvláště když jsou od rána do večera naplněny neustálou činností. Dokonce i v odpoledním klidu byly pro aktivní táborníky připraveny různé dobrovolné odpočinkové
kratochvíle. Holky si nechávaly od starších skautek zaplétat nejrůznější účesy, zdobily si obličeje
divokými barevnými motivy, pletly pirátské náramky námořníkům svých srdcí či vysílené usínaly
při předčítání z knížky. Kluci hráli sportovní hry, plnili odborky a někteří dokonce vyřezávali ze
dřeva nebo, světe div se, zcela dobrovolně štípali dřevo do kuchyně. Jedinou příležitostí, kdy lze
uniknout všeobecnému ruchu v táboře je spánek.
Spousta táborníků si však příliš neodpočinula ani v noci. Na programu byla totiž i dobrodružná
noční hra Aladinova lampa, kterou nás o půl noci za úplné tmy hrálo na mýtině nad táborem
na padesát. Velkou zkouškou, se kterou se menší děti musí vypořádat, bývají také noční hlídky.
Ani letošní táboření se bohužel neobešlo bez jedné noční nevítané návštěvy, ale pohotovost a duchapřítomnost hlídek byla příkladná. Podnikli jsme také výpravu, a co bychom to byli za piráty,
kdyby neměla něco společného s vodou. Místo burácejícího oceánu, kterému jsme všichni tak
brzo přivykli, jsme se však museli spokojit s poklidným šploucháním vlnek hranického bazénu.
I přes počáteční reptání některých dobrodružství lačných námořníků se však akce nadmíru vydařila a na závěr všichni teprve docenili luxus vykachlíkované sprchy s nekonečným množstvím
teplé vody, kterou není třeba pumpovat. Nejnapínavější částí tábora bývá vždy jeho poslední programový den. V něm se rozhoduje prakticky o všem. Která posádka bude šťastný vítěz a získá
truhlu s pokladem? Ten letošní byl ukryt náramně stylově a celkoví vítězové Rudé kníry to s jeho
vyzvednutím z propastných hlubin luboměřského rybníku neměli vůbec jednoduché. Bylo třeba
se k němu doplavit na člunu, avšak jejich námaha byla stonásobně odměněna. Skutečně poslední
den byl už pouze ve znamení balení. Po sklizení celého tábora následoval přesun zpět do Kelče,
kde nás zastihla pravá mořská bouře se vším všudy. Naštěstí už bylo vše uklizeno a na rozdíl od
minulého roku nám promoklo jen oblečení.
Kromě této závěrečné průtrže nám počasí letos opravdu přálo, my nemuseli trávit dny schovaní
před deštěm a všichni jsme si odnesli spoustu zážitků, které nás snad vydrží nabíjet až do dalšího
tábora. Poslední noc, kdy kolem ohně sedí svorně šedesát skautů, kdy se zpívá při kytaře, a všichni
ví, že tábor neodvratně končí, že zítra budou bohužel už zase spát ve svých domech a postelích, je
k nezaplacení.
Chtěli bychom zde moc poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na realizaci a přípravě tábora, na činnosti a aktivitách našeho střediska v průběhu celého roku a všem, kteří nás
nejrůznějšími způsoby podporují a pomáhají nám. Bez Vás by to nešlo, děkujeme!
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Pohádkový les (22. září)
První veřejnou akcí, pořádanou zvláště pro nejmenší, kterou naše středisko v letošním školním
roce pořádalo, byl tradiční a v posledních letech stále oblíbenější Pohádkový les. Z důvodu opravy klubovny u Kulturního domu jsme byli nuceni událost pro tentokrát přesunout z malebného
prostředí parku na Areál chovatelů a do přilehlého tzv. „Proutí“. Nádherně slunečné a teplé počasí
přilákalo na putování za pohádkovými bytostmi více než 40 dětí, většinu v doprovodu rodičů.
Na jednotlivých stanovištích se pak bylo možné setkat se sedmi pohádkovými postavami, které
v přestrojení představovali starší skauti a skautky. Ti poté zadávali putujícím dětem jednoduché
úkoly, za které malí dobrodruzi dostávali razítka do své průvodky, aby na konci trasy obdrželi
odměnu v podobě drobných sladkostí. To, že plnění úkolů nebyla pouhá formalita, dosvědčili Pat
a Mat, kteří si jako úkol připravili zatloukání hřebíku do špalku. Notnou dávku odvahy pak jistě
vyžadovala návštěva u čarodějnic nebo u čertů.
Aby se však malí poutníci setkali také s někým líbeznějším a hodnějším a neodnesli si jen děsivé
zážitky, mohli v průběhu trasy narazit také například na dvě princezny nebo Křemílka s Vochomůrkou. Věříme, že se celé odpoledne vydařilo a akce se líbila nejen pořádajícím, ale především
návštěvníkům, kteří se jí účastnili často s celou rodinou, což bývá u tohoto podniku naší prioritou.

Harmonogram schůzek pro rok 2017
Holky: 1. třída - z kapacitních důvodů letos nepřijímáme (děkujeme za pochopení)
2. až 4. třída - úterý od 17:30 do 19:00 hodin
Vedoucí: Domča Chvatíková, Verča Grajová
5. a 6. třída - středa od 17:00 do 18:30 hodin
Vedoucí: Viki Holášová, Romča Stašová
7. až 9. třída - pátek od 18:00 do19:30 hodin
Vedoucí: Anka Hlavicová, Ela Perutková
Kluci:

1. až 3. třída - středa od 16:30 do 18:00 hodin
Vedoucí: Honza Valuch, Tomáš Perutka, David Stržínek
4. až 6. třída - pondělí od 17:00 do 18:30 hodin
Vedoucí: Jiří Hlavica, Pavel Masařík
7. až 9. třída - pátek od 18:00 do 19:30 hodin
Vedoucí: Štěpa Hlavica, Ondra Perutka

Z důvodu rekonstrukce skautské klubovny probíhaly v říjnu schůzky oddílů improvizovaně v budově Areálu chovatelů. Od listopadu se však již přesunou zpět do naší krásně
opravené klubovny v boční části Kulturního domu.
Luboš Gassmann
Skauti Kelč
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RŮZNÉ

Program listopad:
•

Pondělí 6.11.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“
Tradiční dušičková návštěva hřbitova. Sraz v 9:30 hod. u fary.
• Středa 8.11.2017 od 16:30 hod – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna
s tatínkem! Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.
• Úterý 14.11.2017 od 9:00 hod. „Vítr přišel s listopadem, všechno listí padá na zem“.
Společně vytvoříme podzimní koláž, budeme malovat listy a zacvičíme si ukazovačku
„Větřík“.
• Úterý 28.11.2017 od 9:00 hod. „Těšíme se na Mikuláše“ – připomeneme si tradice a
zvyky svátku sv. Mikuláše, vyrobíme si veselé čertíky, naučíme se písničku: „Mikulášek“.
• Ve spolupráci se společností ASO Zdravý život Zámrsky, organizujeme kurz: Pečení
kváskového chleba: - rady, vychytávky, recepty a přesné postupy, 3 hodiny ucelené informace - pečeme doma chléb, ochutnávka čerstvého kváskového pečiva, živý kvásek .
. . Cena dle počtu zájemců 200 – 300,- Kč. Přihlášky a informace na tel. 608 948 868.
www.aso-online.cz
• Pondělí 4.12.2017 od 9:00 hod. Nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL s nadílkou pro
všechny hodné děti! Nadílka se uskuteční na BEFARKU. /Na tento program je nutné
se přihlásit, email: rcslune@seznam.cz /
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Informace, novinky sledujte na webu: rcslune.mypage.cz
Bc.Veronika Mlčáková

Chtěli bychom Vás pozvat na:

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 29. 11. 2017 v 16:00 v prostorách
Kelečské farnosti na Befarku
Beseda se sestrou Katarinou
Posezení při harmonice
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč
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První říjnovou sobotu létali v Babicích dravci i draci...
Dne 7.10.2017 se uskutečnila v Babicích akce určená
především dětem, ale i všem
ostatním, již se chtěli dovědět něco blíže o našich nejznámějších dravých a nočních ptácích.
Na naučné poznávací stezce jsme si prověřili znalosti
a vědomosti z této oblasti.
Na jednotlivých stanovištích
jsme doplňovali správné odpovědi do křížovky a ti, již
úspěšně vyluštili tajenku,
byli sladce odměněni.
Další poznatky a kuriozitky o dravcích, sovách, pěvcích nám sdělila paní MVDr. Kamila Křupalová ze záchranné stanice Hošťálková, jež k nám přijala pozvání a přivezla s sebou živé zástupce
této ptačí říše. Po jejím zajímavém vyprávění a představení jednotlivých druhů, si ti nejodvážnější,
kteří se nebáli klovnutí ostrým zobákem (kupodivu nejstatečnějšími se ukázaly být děti), mohli
vzít káni či puštíka na ruku, pohladit si je, případně se s nimi i vyfotit.
Odpoledne jsme zakončili pouštěním papírových draků a opečením špekáčků na ohni.
Děkuji všem zúčastněným a věřím, že jsme společně prožili hezké a zajímavé odpoledne.
Ing. Eva Drechslerová

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

„ZLATÁ SVATBA“
50 let trvání svého manželství
oslaví dne 18. 11. 2017
manželé
Marta a Josef Ševčíkovi z Němetic
„Život je nádherný, život je těžký,
vždycky se nejezdí, jde se i pěšky.
Nejsou jen dálnice, ale i stezky,
50 let spolu – a je Vám hezky.“
Blahopřejí:
syn Radek, Lenka, Jindra, Máša a Tedík z Teplic,
Mirka ml. z Bíliny, Mirka st. + Petr Pošta z Teplic,
Pavel s rodinou z Chomutova, Jarek s rodinou z Havířova, Péťa s rodinou z Frýdlantu, Ondra
s rodinou z Prahy, Kuba s rodinou z Ostravy, Marie z Ústí, Jarek s rodinou z Ústí, Markéta s rodinou z Nového Jičína
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Jubilanti v Kelči
Vladimír Srkala

Irena Libosvárová

Josef Perutka

Věra Janošková

Stanislava Nenutilová

Ludmila Orlová

Marie Radová

Miloslava Toušková

Marie Matysková

Vlasta Orlová

Jubilanti v Komárovicích:
Radomír Hovězák

Emilie Havranová

Karel Hradil

Jubilanti v Němeticích:
Ludmila Pelcová

Miroslav Kunovský

Narození
Dora Foretová

Babice

Alžběta Žalmánková

Kelč

Kristýna Pavelková

Kelč

Štěpán Jiříček

Kelč

Matyáš Holásek

Němetice

Dominik Jiříček

Kelč

67 let

Oldřich Pernický
Kelč

59 let

Úmrtí
Jaroslava Jiříčková
Němetice

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce,
v nákladu 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. Foto: archiv MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda
www.TiskarnaBrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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