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ÚVODNÍK

Krásné a pokojné vánoční svátky,
zdraví, štěstí v novém roce
přeje
Redakční rada Zpravodaje
Kulturní komise
Zaměstnanci MěÚ Kelč

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Kelč dne 24.10.2017
•

•

•

•

•

•

Rada schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu technického vybavení akce
„Preventivní povodňová ochrana pro Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko“ od Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko,
se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě digitální technické mapy obce se Zlínským krajem se sídlem třída T. Bati
21, 761 90 Zlín dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích města Kelč dle předloženého návrhu:
k.ú. Kelč-Nové město, p.č. 56 – 1 ks javor, p.č. 162/1 – 1 ks smrk
k.ú. Kelč-Staré Město, p.č. 39/1 – 1 ks borovice
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby H&B
delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661 na akci „Oprava krovu
a střechy sýpky v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje platové výměry ředitelům Základní a Mateřské školy v Kelči dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností
od1.11.2017.
Rada schvaluje dodatek č. 2 vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady pro poskytování příplatků za vedení, osobních příplatků, specializačních příplatků a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Kelč dle předloženého
návrhu.
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U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Kelč dne 8.11.2017
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Rada pověřuje starostu přípravou vyhlášení konkurzu na funkci ředitele příspěvkové
organizace Základní škola Kelč.
Rada schvaluje nový platový výměr řediteli Základní školy v Kelči s účinností od
1.12.2017.
Rada jmenuje zástupce zřizovatele do Školské rady při Základní škole Kelč pro další
funkční období Ing. Jaroslava Orla a Tomáše Srkalu.
Rada schvaluje spolufinancování pracovního úvazku kuchařky ve školní jídelně Základní školy Kelč z rozpočtu města Kelč na období říjen až prosinec 2017 dle předložené žádosti.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření č. 8/2017 dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 994/1
v k.ú. Kelč-Nové Město s Josefem Srkalou, Kelč 507.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 994/1 v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města Kelč dle předloženého návrhu:
k.ú. Kelč-Staré Město, p.č. 237/3 – 1 ks topol
k.ú. Kelč-Staré Město, p.č. – náletové dřeviny
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provádění zimní údržby 2017/2018 místních komunikací v Kelči a místních částech s Karlem Tvrdoněm, Němetice 42 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada pověřuje starostu přípravou projektových žádostí v rámci dotačních programů
v roce 2017 na akce:
- Oprava místní komunikace na Kunštátě - Kelč – ze SFDI
- Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč – ze SFDI
- Výměna části svítidel veřejného osvětlení – z programu EFEKT MPO
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 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.

U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 26.10.2017
•

•

Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření ředitele Základní školy Kelč Mgr. Romana
Blahy k současné personální situaci v Základní škole Kelč. Zastupitelstvo bere na
vědomí diskusní příspěvky rodičů žáků Základní školy Kelč. Zastupitelstvo pověřuje
Radu města řešením situace v Základní škole Kelč.
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů volí do funkce:
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místostarosta města Kelč: Jaroslav Staša
člen rady města Kelč: Ing. Radek Sommer
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření č. 7/2017.
Zastupitelstvo schvaluje vzájemnou směnu pozemků mezi Městem Kelč a KELEČSKO, a.s., Kelč 269 takto: Město směňuje pozemek p.č. 1753/26 orná půda o výměře
565 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město KELEČSKO a.s., směňuje pozemek p.č. 483/8 orná
půda o výměře 662 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město. Finanční vyrovnání za směnu pozemků bude ve smlouvě ujednáno tak, že město doplatí Kelečsku a.s., za rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků, který činí 97 m2, částku 1.940,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem této směnné smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 439/22 trvalý travní porost o výměře 603 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku p.č. 439/1 podle geometrického plánu č. 561-585/2017 ze dne 5.5.2017, zhotovitel Ing. Luděk Palát – Geodetické práce, Juřinka 147, Valašské Meziříčí, do vlastnictví města Kelč od vlastníka
KELEČSKO, a.s., Kelč č.p. 269, 756 43 Kelč za kupní cenu 20,- Kč/m2. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 770/2 trvalý travní porost o výměře 3930 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město od D. H., Ostrava – Poruba za cenu 20,- Kč/m2
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Sběrný dvůr Kelč

Svoz odpadu

SD bude mít zavřeno v těchto
dnech:
PROSINEC (soboty):
02. 12. 2017
09. 12. 2017
23. 12. 2017
30. 12. 2017

plasty – 12. 12. 2017
sklo – 15. 12. 2017

Městská knihovna Kelč
Otevření knihovny – pondělí 4.12.2017.
27. a 29. 12. 2017 bude zavřeno.

Česká pošta Kelč informuje
důchody splatné 22. 12. budou vypláceny 21. 12.
důchody splatné 24. 12. budou vypláceny 22. 12.
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Hudební vystoupení v kostelích v Kelči
Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Harmonia Hranice
se uskuteční v neděli 3. prosince od 15 hodin v kostele svaté Kateřiny.
Vstupné dobrovolné.
Adventní koncert chrámového sboru Luhačovice se uskuteční
v sobotu 16.12. od 15:30 ve farním kostele svatých Petra a Pavla.
Vstupné dobrovolné.
Svatoštěpánský Vánoční koncert naší kelečské scholy bude
v úterý 26.12. od 17 hodin ve farním kostele sv. Petra a Pavla.
Vstupné dobrovolné.
Na následující tři koncerty folklórních souborů ve farním kostele v Kelči bude možné
zakoupit v prosinci společnou vstupenku za 150 Kč v předprodeji v Papírnictví paní
Hlavicové na náměstí (i jako dárek). Na místě bude cena za jednotlivý koncert 90 Kč.
27. 12.2017 v 18:00 Lašský soubor Vojvoda Kozlovice
29. 12.2017 v 18:00 Folklórní soubor Helpa ze Slovenska
5.1.2018 v 19h. Koncert cimbálové muziky Cyril „Vinšujeme Vám.“
o.Jan Bleša, farář

Živý betlém
24. 12. 2017 ve 12 hodin
na náměstí v Kelči
Staňte se na malou chvíli poutníky a přijďte si znovu připomenout příběh zrození Ježíška
a načerpat vánoční atmosféru.

Plesy v roce 2018
13.1. Skautský ples
20.1. Farní ples
27.1. Rodičovský ples – ZŠ Kelč
03.2. Karneval - MŠ Kelč a večer Šibřinky pro dospělé
09.2. Hasičský ples
17.2. Myslivecký ples
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Zase nám ten rok velmi rychle utekl a nastává jedno z nejkrásnějších období, období Vánoc.
Vánočními dekoracemi jsme přispěli na Vánoční výstavě Občanského sdružení Anděl.
Na Vánočním jarmarku 1. prosince zatancují děti ze III. třídy „Berušek“ a poprvé i děti
ze II. třídy „Ježečků“. V adventním čase postupně zapálíme všechny svíčky na našich vyrobených věnečcích. Děti se seznámí s různými tradicemi, rozkrojí jablíčko, po vodě pustí lodičky
a třeba hodí i papučí. Na adventních kalendářích budeme odpočítávat zbývající dny do příchodu Ježíška a denně plnit úkoly. Před školkou nazdobíme stromeček sušeným ovocem
a mašličkami. S Mikulášskou nadílkou nás ve školce navštíví 6. prosince Mikuláš v doprovodu hodného čerta a kouzelného anděla.
Abychom si užili vůni stromečku, nazdobíme si ho s dětmi v každé třídě už 8. prosince přinesenými ozdůbkami, které děti vyrobí doma s rodiči. K vůni jehličí se přidá vůně perníčků,
které ve školce s dětmi upečeme a nazdobíme. I rodiče, prarodiče a sourozenci budou moci
ochutnat 14. prosince. Věřím, že si najdete chviličku času a přijdete se jako každý rok podívat
na Vánoční besídku, na kterou Vás srdečně zveme.
Dopoledne 19. prosince zahrajeme dětem pohádku „Jak chtěl hloupý Honza slavit Vánoce“. Bude o tom, co všechno je potřeba před Vánocemi připravit. V pohádce se vystřídají
všichni zaměstnanci v několika povoláních a budou pomáhat hloupému Honzovi připravit krásné Vánoce. U stromečku si společně zazpíváme koledy a rozdáme společné dárečky,
které nám zůstanou ve školce. Pro každé dítě navštěvující MŠ bude připraven malý dáreček,
který si odnese domů.
V období vánočních prázdnin od 27. prosince – 2. ledna 2018 bude MŠ uzavřena.
Za celý kolektiv mateřské školy bych Vám všem chtěla popřát krásné Vánoce a do nového
roku 2018 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
Dne 3. února 2018 se po Karnevalu pro děti uskuteční ŠIBŘINKY – Karnevalová zábava
se skupinou TAKZATRUP, kterou pořádají Mateřská škola Kelč ve spolupráci se Sdružením rodičů při MŠ a městem Kelč od 20:00 hod. Více informací v příštím Zpravodaji.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Volba povolání – přijímací zkoušky 2017/20018
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
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MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly již nyní sadu
informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední
školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium
v oborech s maturitní zkouškou.
Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro
jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit
dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura
a Matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí
tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení na
www.cermat.cz.
Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit webové stránky Cermatu na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná
přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro
jednotlivé úlohy.
Termíny:
1. termín – 12.dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání a 13. dubna pro obory šestiletých
a osmiletých gymnázií.
2. termín – 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání a 17. dubna 2018 pro obory
šestiletých a osmiletých gymnázií.
Náhradní termín: 10. a 11. května 2018.
Další informace můžete nalézt také na http://www.msmt.cz , Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018 (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017), http://
www.zkola.cz.

Beseda s policistou
Nprap. Bc. Vladislav Malcharczik, příslušník Policie ČR si pro naše žáky 5. a 8. ročníku
připravil besedy na zajímavá témata. V obou případech se jednalo o akce s preventivním doporučením, jak se nestat obětí protiprávního jednání.
Beseda pro páťáky byla zaměřena na nebezpečí související s internetem a mobilními
telefony, především se řešil fenomén dnešní doby - Facebook - sdílení osobních údajů
a fotek na sociálních sítích a emailech.
Obsahem besedy pro osmáky byla témata jako trestní odpovědnost, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, nejčastější druhy protiprávního jednání
mladých lidí, nejčastější druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech,
alkohol, cigarety, drogy. Témata byla vhodně doplněna informacemi o legislativní
úpravě.
Všichni si určitě domů nesli zajímavé poznatky.
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Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku
21. listopadu 2017 jsme pro zájemce z řad rodičů žáků 9. ročníku připravili schůzku
zaměřenou na přijímací řízení a zodpovědnost zákonných zástupců žáků za jeho zdárný
průběh, na volbu dalšího studia, možnosti uplatnění v praxi apod. Toto setkání zorganizovala formou prezentace škol výchovná poradkyně Mgr. Květoslava Václavíková.

Podhostýnská liga v miniházené
I v letošním roce probíhají v naší tělocvičně hodiny miniházené pro žáky 1. stupně. Tuto
kolektivní hru si naši nejmladší velmi oblíbili a už se těší na turnaje, které je čekají.

Nicholas Winton - Síla lidskosti“
Vzdělávací pořad, kterého jsme se s našimi deváťáky a osmáky zúčastnili v kině Svět
ve Valašském Meziříčí, výborně doplnil etickou výchovu, výuku holocaustu a novodobých dějin naší země a Evropy v období II.světové války.
Program měl dvě části: Projekci hraného dokumentu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ režiséra Mateje Mináče, který získal jako první český film cenu Internacional
EMMY AWARD za nejlepší zahraniční dokument od americké televizní a filmové
akademie (Oskar v oblasti dokumentárních filmů), v němž se diváci seznámí v přesném chronologickém sledu s nejdůležitějšími etapami našich novodobých dějin
a zvláště ti mladší si urovnají dějepisné pojmy jako I.republika, Mnichovská dohoda,
okleštění ČSR, Sudety, Protektorát Čechy a Morava, odbojová činnost, holocaust,
osvobození Československa, konec války, poválečná léta atd. Historická faktografie
je prolnuta příběhem Nicholase Wintona , britského občana, který před vypuknutím 2. světové války zorganizoval několik vlakových transportů do Velké Británie
a zachránil tak před jistou smrtí 667 židovských dětí z bývalého Československa.
Tento čin skromného Brita je možná jedním z největších hrdinství 20. století. Velkým překvapením bylo, že se lidé o tomto konání dozvěděli zcela náhodou až 50 let
po událostech. Při rozhovoru se žáky jsme se všichni shodli, že příběh tohoto muže
a jeho tzv. Wintonových dětí nejenže hluboce dojímá a překvapuje, ale především
člověka nutí zamyslet se nad motivem jednání a hrdinstvím sira Nicolase.
Po projekci filmu následovala beseda s dramaturgem projektu panem Zdeňkem Tulisem. Jednalo se spíše o interaktivní rozmluvu s diváky o programu, o tom, jaký byl
„Nicky“ hlavně z lidského hlediska. Vše doplňovaly krátké filmové bonusy, jež byly
natočeny při setkáních sira Nicholase Wintona se studenty z celého světa. Program
v nás zanechal opravdu příjemný pocit.
Nicolas Winton zemřel 1. července 2015 ve věku 106 let.
Informace o projektu získáte na webových stránkách: www.wintonfilm.com.
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Opékačka 5. a 6.třídy
Dne 18. října se na
Valše konala naše první mimoškolní akce –
opékačka. Sešli jsme se
ve vestibulu školy. Paní
učitelky nás přepočítaly a pak jsme se vydali
ke Mlýnu Kelč. Tam
začala první hra.
Podle fáborků jsme se
rozdělili do 5 družstev.
Každé družstvo dostalo seznam s přírodninami, které jsme po
cestě na Valchu měli
najít (jen toho živého
medvěda za 100 bodů nečekaně nikdo nenašel). Na louce před Valchou se spočítaly
body z první hry. Pak jsme hráli druhou hru. Byly to závody, při kterých jsme museli
opakovat svoji první slabiku jména. Hodně lidí tuto hru nepochopilo a paní učitelky se
divily. Tak jsme ji opakovali. Potom následovala třetí hra. Byl to turnaj ve hře Hutututu. Někdy to byl skoro boj o život.
Po soutěžích přišlo konečně vytoužené opékání. Někdo byl líný si opéct špekáček,
tak si opekl chleba nebo rohlík. Někteří podivíni dokonce opékali na klacíku místo
špekáčku bonbóny „maršmelouny“. Ale těm trpělivým špekáček velice chutnal. Po
opékání jsme uhasili oheň, vyhlásily se výsledky her a šli jsme směrem ke škole. Před
školou nás paní učitelky propustily a my se rozešli domů.
Děkujeme paní učitelce Fabíkové a Šatranové za to, že uspořádaly opékačku a za to,
že to s námi vydržely.
Lenka Valuchová a Pavla Trávníčková
6. třída

Byli jsme v Olomouci
Dne 25. 10. 2017 se vydaly 2. třída a 3. A. autobusem do Olomouce. Zaparkovali jsme
na tržnici a šli jsme kolem Šantovky do historického centra. Tam jsme se podívali na
renesanční radnici města Olomouc a z druhé strany na orloj. Zde jsme se zastavili
a povídali si o pověsti jeho vzniku, která je nápadně podobná pověsti o Staroměstské orloji v Praze. Velkou dominantou Horního náměstí je socha Nejsvětější Trojice,
14
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jejíhož svěcení se kdysi zúčastnila i sama císařovna Marie Terezie. Socha je tak obrovská, že jsme ji všichni sotva objali (41 dětí). Vevnitř je dokonce i malá kaplička. Pak
jsme pokračovali ke Katedrále svatého Václava. Měli jsme možnost do chrámu vstoupit
a celý si ho prohlédnout. Venku jsme se nasvačili a poslechli si pověst o tom, proč zvon
katedrály udeří v 11 hodin dvanáctkrát. Pak jsme zamířili do Vlastivědného muzea.
V muzeu jsme dostali pracovní listy, které jsme ve dvojicích vyplňovali. Seznámili jsme
se s rozdíly života zvířat na sídlišti, na venkově, v lese, ve vodě. Moc se nám líbilo, že
jsme si mohli sáhnout na srst různých zvířat, která bychom jednak ve volné přírodě
jen těžko spatřili, jednak bychom se k nim nedostali tak blízko. Zajímavý byl model
jezevčí nory. Moderní technologie byly zastoupeny interaktivními hrami. Celá expozice nám poskytla množství zábavy a informací o zvířatech, která jsme třeba zatím ještě
ani neviděli, a to od těch nejmenších (např. roháč, střevlík, modrásek), až po ta velká
(např. srna, rys apod).
Byl to krásný výlet plný poznání a her. Paní učitelky nás pochválily za vzorné chování,
z čehož jsme měli samozřejmě radost.
Za děti zúčastněných tříd
Mgr. Alena Malúšková P.h.D.

Blíží se konec roku 2017
S blížícím se koncem kalendářního roku děkuji všem zaměstnancům školy za práci, kterou ve prospěch naší organizace v roce 2017 odvedli. Děkuji také našim žákům za přístup
k výuce i reprezentaci školy na veřejnosti.
Děkuji za dobrou spolupráci našim partnerům - především zřizovateli školy městu Kelč,
jmenovitě ing. Karlu Davidovi, děkuji všem zastupitelům a zaměstnancům městského
úřadu. Děkuji pracovníkům referátu školství Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, členům Sdružení rodičů Základní školy
Kelč, představitelům obecních úřadů okolních obcí i všem sponzorům školy a obchodním
partnerům.
Chtěla bych Vám v souvislosti s nastávajícími svátky popřát, abyste je strávili v klidu a pohodě, abyste zažili mnoho radosti v rodinném kruhu se svými nejbližšími.
Přeji Vám, ať se naplní všechna Vaše přání, i ta, která se na první pohled jeví jako nesplnitelná. Do nového roku bych nám všem chtěla popřát hodně zdraví, pohody a klidu
k práci.

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2017 a trvají do úterý 2. ledna 2018.
Vyučování v novém kalendářním roce začne ve středu 3. ledna 2018.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
15
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE
„Příspěvek ZK“
Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje
Projekt SOUŽITÍ na Odborném učilišti
Jak jsme již informovali v červnovém Zpravodaji, získali jsme finanční příspěvek Zlínského
kraje na realizaci projektu v rámci prevence rizikového chování 2017 s názvem Soužití, kterým jsme chtěli přispět ke zlepšení vztahů mezi romskými a neromskými žáky v třídních
kolektivech. V těchto dnech jsme aktivity projektu úspěšně ukončili.
V září jsme z prostředků tohoto projektu zrealizovali již tradiční třídenní sportovně preventivní pobyt pro žáky druhých ročníků, který prožili v prostředí Hostýnských vrchů - na
Tesáku. Celé tři dny byly zaměřeny na upevňování vztahů a kolektivní spolupráci žáků s rozdílným temperamentem formou preventivních aktivit, které připravila metodička prevence
s výchovnou poradkyní. A protože nám počasí v letošním roce přálo o něco více než v loni,
mohli jsme uskutečnit i náročnější turistický výšlap, kde si žáci pod vedením svých třídních
učitelů trénovali nejen fyzickou kondici, ale také trpělivost a odpovědnost za druhé.
Poslední projektovou aktivitou byla společná výuka romských tanců na internátě. Jsme moc
rádi, že se nám podařilo do této akce zapojit maminku jedné naší žákyně, která vede kroužek
romských tanců ve Vsetíně. Přivezla s sebou nejen pestré sukně, které navodily tu správnou atmosféru, ale i dvě tanečnice, které nám předvedly romské tance, s nimiž vystupují
i na soutěžích. Po jejich vzoru se pak o nácvik jednoduchého romského tance snažili chlapci
i dívky.
I když je práce se školní mládeží v tomto věku velmi obtížná, podařilo se nám pro většinu
aktivit mnohé žáky nadchnout a aktivně zapojit. Z tohoto pohledu považujeme projekt Soužití za velmi úspěšný.
Ing Hana Tomková

SPORT

Kopaná
Tělovýchovná jednota Kelč, z.s. informuje o celkovém složení svých oddílů:
Oddíl fotbalu
Oddíl kuželek
Oddíl aerobic
Oddíl tenis
Oddíl nohejbal (nově!)
Celková členská základna čítá 207 členů, přičemž mládež do 18. let představuje 80%
základny, v celkovém počtu 166 členů.
16
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Rádi bychom poděkovali všem trenérům mládeže a mužů (David Vlček -školička,
Denisa Prášilová – školička dívky, Marcel Palát a Tomáš Srkala – ml.přípravka, Pavel
Mašlaň – ml.žáci, Marek Chvatík – st.žáci, Jakub Strnadel – dorost, Dan Šulák – muži)
za jejich čas a energii věnovanou malým i velkým sportovcům! Také díky včem rodičům, kteří dlouhodobě podporují své děti v aktivním sportování.
Velké poděkování patří generálnímu partnerovi KELEČSKO, A.S.
Také děkujeme partnerům mládežnických oddílů. Díky vaší podpoře každým rokem roste naše členská základna mládeže a můžeme dětem zajistit kvalitní podmínky pro sportovní činnost.

A dalším partnerům fotbalu: ELSAP Tomáš Srkala, Akord Kelč, Domza Bronislav
Záruba, firma Mašláň, Jaroslav Fabián technický dozor, Gasmont Roman Večeřa,
TS Valašské Meziříčí s.r.o. a baru La Putyka.
www.fotbal-kelc.cz
Za TJ Kelč, z.s.
Tomáš Srkala, předseda spolku
Mgr.Pavlína Srkalová Jemelková, jednatel spolku

Hodnocení sezony 2017/2018 – podzimní část MUŽI
Kanárci z Kelče mají za sebou po sestupu opět podzim v 1. A třídě. Zhodnotili jsme ho
s trenérem Danielem Šulákem.
5. místo - Odpovídá současné kvalitě kádru. Po krátké letní přestávce jsme měli špatný
start do soutěže. Postavení v tabulce je úspěchem. My víme, jaká je realita, a počítáme
spíše kromě zápasů se Zubřím a Nevšovou zápasy, kdy jsme body uhráli a neztratili.
Skóre 32:31 - Branek jsme sice dostali více, než jsem čekal, ale zkresluje to úvod soutěže, kdy jsme inkasovali dvanáct branek a pak už by to číslo odpovídalo kvalitě naší
defenzivy.
Stálost formy - Škoda, že už podzim skončil, ale zaměříme se na stálost formy na jaře.
Ve druhé polovině podzimu jsme totiž ustálili sestavu a předváděli to, co jsem od týmu
čekal. Sedm zápasů bylo podle mých představ.
Mladí hráči - Práce s nimi mě nabíjí pozitivní energií. Podařilo se po delší době v Kelči
i ve spolupráci s trenérem dorostu dostat mladé hráče na trénink a mnozí z nich se
šance chopili. V obraně si úplně s přehledem odehrál své v 17 letech Radim Reisskup.
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Výborně hrál Dan Mikulenka. Martin David přišel z dorostu jen jako záskok a obdivuhodně se vypracoval na pozici dvanáctého hráče. Máme v rezervě ještě Lojzu Hradila
a Davida Jiříčka, které chceme postupně zapracovat nastálo.
Všechny generace - Těším se na další práci v týmu, kde máme jak nejmladší, tak střední generaci do 30 let a tři matadory nad 30, kteří nám na podzim odvedli výborné
služby a stále jsou pevnou součástí týmu.
Ing.Martin Němec, www.valasskyfotbal.cz

Hodnocení sezony 2017/2018 – podzimní část 2017
STARŠÍ ŽÁCI
Před samotným začátkem sezony jsme si dali za cíl skončit minimálně do třetího místa
v okresní soutěži. Jako přípravu jsme odehráli jedno utkání s Policemi. To jsme vyhráli 15:0.
Do mistrovské části soutěže se nám nepovedlo vstoupit už tak úspěšně, když jsme prohráli
v Jarcové 4:2. Po tomto neuspokojivém výsledku jsme si s kluky řekli, že to musíme zlepšit.
Hosty z Hutiska jsme porazili 3:0, to nám zvedlo sebevědomí a na hřišti to bylo poznat. Pokračovala vlna sedmi po sobě vyhraných zápasů: Valašská Bystřice - Kelč 0:2, Kelč - Loučka
4:1, Podlesí - Kelč 0:4, Hrachovec - Kelč 0:3, Police - Kelč 0:17, Kelč - Police 8:0, Kelč - Jarcová
0:1. Poslední zápas jsme doma nezvládli. Přesto jsme skončili v tabulce na druhém místě se
ztrátou šesti bodů na vedoucí Jarcovou. Z 9 zápasů jsme zaznamenali 7 vítězství, skóre 43:6,
21 bodů - průměr 3 vstřelené branky na zápas. To, co kluci celý podzim předváděli, si zaslouží
uznání. Ale ještě se dá leccos zlepšovat a pracovat na tom, abychom mohli předvádět ještě
lepší fotbalovou parádu pro diváky. Za pozornost stojí naši dva hráči, kteří přestože patří
ještě do mladších žáků, hrají už úspěšně za nás. Jsou to Jakub Pavlištík a Tadeáš Hlavica. Oba
zapadli do týmu skvěle. Jakub si našel místo v obraně a Tadeáš jako střídající útočník - oba
jsou šikovní a týmu hodně platní.
Tým tvoří: Jakub Novosad, Denis Kunovský alias Marcelo, David Šnajdr, Adam Svoboda, Jakub Pavlištík alias Maldini, Adam Wiesner, Jakub Kubeša, Jakub Graja, Vojta Pastrnek, René
Kusein, Martin Mlčák alias Messi, Tomáš Kubeša, Matěj Chramosta, Tadeáš Hlavica, Adam
Škařupa.
Naši nejlepší střelci podzimu: Tomáš Kubeša 23, Matěj Chramosta 4, Martin Mlčák 4,
Jakub Kubeša 3, Tadeáš Hlavica 3, Adam Škařupa 2, David Šnajdr 2, Jakub Graja 1, Adam
Svoboda 1.
Nakonec chci poděkovat všem rodičům za podporu - zvláště pak těm, kteří nás vlastními
auty dopravovali na zápasy mimo Kelč - jmenovitě pak paní Kubešové, Kuseinové a Mlčákové a panu Chramostovi. Moc děkujeme. Samozřejmě děkuju i vedení TJ Kelč.
Chci pozvat kluky ročníků 2003 a 2004!
Pokud by měl někdo z vás zájem začít hrát fotbal, rádi ho přivítáme!
Určitě si to přijďte zkusit na trénink, který máme ve tělocvičně ZŠ Kelč každé pondělí od
17:00 do 19:00 hodin.
Trenér Marek Chvatík
18
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Hodnocení sezony 2017/2018 – podzimní část 2017
MLADŠÍ ŽÁCI
Bav se fotbalem, výsledky se dostaví.
Žáčci přijali základní pravidlo za své.
Tříměsíční pestré trénování na hřišti
opepřené o devět mistrovských zápasů,
pak postupné stěhování do útrob školní
tělocvičny, kde se od listopadu až zhruba do března bude odehrávat dlouhá
příprava na jarní část sezony 2017/2018.
Tak ve zkratce probíhá zdokonalování
se mladších žáků Kelč ve fotbalovém
řemesle. Skutečnost, že kluci převážně
narození v roce 2005 a 2006, k nimž se ale postupně přidávají i mladší fotbalisté, se
ve hře s míčem a ve vzájemné spolupráci na trávníku výrazně lepší, potvrdí asi každý
divák, který může porovnávat například poslední dva roky.
Kluci se v probíhající sezoně několikrát radovali z výhry, stejně tak pocítili i hořkost porážek. Nikdo nejde na hřiště prohrát, ale pro mne jako trenéra není konečné skóre utkání tím rozhodujícím faktorem úspěchu. I samotní hráči vědí, že
mnohem více si cením předvedeného výkonu a dobrého pocitu, který si ze zápasu
kluci odnášejí. Pokud hráč nechal na hřišti své maximum, není mu příliš co vytknout.
K hráčům, kteří spolu nastupovali už v přípravce a společně tak pátým či šestým rokem postupují jednotlivými kategoriemi v Kelči, se v létě připojili rovněž dvanáctiletí
kluci, kteří s fotbalem teprve začínají. A tým zpestřili i kluci ročníku 2007 a 2008, kteří
volně navázali na práci v přípravce. I vzhledem k poměrně novým tvářím je zapotřebí
klást důraz zejména na souhru. Parta a atmosféra v týmu je ovšem obecně výborná.
Tréninky dlouhodobě zaměřujeme za základní smysl těchto kategorií – čím více pracuješ s balonem, tím lépe pro tvůj fotbalový rozvoj. Kluci tento smysl pochopili a na
jejich výkonech na hřišti je to znát.
Čekání na začátek jarní mistrovské části sezony, která začne až v dubnu, si zpestříme několika halovými turnaji. Ten první se odehrál již 19. listopadu v Rožnově pod
Radhoštěm, který se malým kelečským reprezentantům skutečně povedl. Kombinační
hrou jsme se v konkurenci dvou výběrů Juřinky a dalších celků z Loučky, Rajnochovic
nebo Choryně probojovali až do finále. I v něm kluci předvedli nebojácný výkon, byť
proti nim stáli kluci s výškovou převahou. Nakonec rozhodl jediný gól, který jsme
inkasovali dvě minuty před koncem zápasu, a Kelč tak skončila druhá. Kluci ale nesmutnili, naopak jsou bohatší o další pěkný fotbalový zážitek. Navíc Tadeáš Hlavica
se řadil mezi nejproduktivnější střelce turnaje, brankář Martin Hermann byl zvolený
nejlepším gólmanem.
Pavel Mašlaň, trenér mladších žáků TJ Kelč
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Tabulka celková ML.ŽÁCI
Rk. Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body Penalty +

Penalty -

1

Jarcová

9

0

1

64:24

24

0

0

2

Hrachovec

9

8

0

1

51:14

24

1

1

3

Podlesí

9

6

0

3

36:28

17

1

0

4

Dolní Bečva

9

5

0

4

50:40

15

0

0

5

sd Zašová/
Zubří

9

5

0

4

52:50

15

1

1

6

sd Vigantice/ 8
Hutisko

4

0

4

35:34

12

0

0

7

Choryně

4

0

5

39:48

12

0

0

8

Kelč

9

3

0

6

27:36

10

0

1

9

Horní Bečva

8

0

1

7

24:55

1

0

0

10

Val. Meziříčí
(2007)

9

0

1

8

20:69

1

0

8

9

Tabulka celková ST.ŽÁCI
Rk. Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body Penalty +

Penalty -

1
2
3

Jarcová

9

9

0

0

49:10

26

1

0

Kelč

9

7

0

2

43:6

21

0

0

sd Loučka/
9
Rajnochovice

6

0

3

34:16

19

0

1

4

sd Val.Bystři- 9
ce/Vidče

4

0

5

20:13

13

0

1

5

sd Hutisko/
Dol.Bečva

8

4

0

4

14:16

11

1

0

6
7
8

Hrachovec

9

4

0

5

23:32

11

1

0

Podlesí

9

1

0

8

8:35

4

0

1

Police

8

0

0

8

12:75

0

0

0

Tabulka celková DOROST
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body Penalty + Penalty -

1

Rožnov pR

13

12

0

1

68:16

36

0

0

2

Mladcová

13

12

0

1

51:15

35

1

0
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3

Kelč

13

10

0

3

57:29

29

1

0

4

Holešov

13

9

0

4

28:16

25

4

2

5

Kateřinice

12

8

0

4

42:27

24

0

0

6

Val. Klobouky

12

7

0

5

37:22

22

1

2

7

Chropyně

12

6

0

6

28:26

19

1

2

8

Újezd

13

6

0

7

29:35

18

2

2

9

Bystřice pH

13

5

0

8

31:50

15

0

0

10

Vel. Karlovice

13

4

0

9

15:38

13

1

2

11

Fryšták

13

4

0

9

15:41

11

2

1

12

Dolní Lhota

13

3

0

10

24:59

10

1

2

13

Lidečko

12

2

0

10

9:31

6

1

1

14

Vlachovice

13

1

Tabulka celková MUŽI A – 1.A tř.Sk.A
Tým

Z

V

VP

R

P

Skóre

Body

1.

Nevšová

13

9

1

0

3

60:25

29

2.

Nedašov

12

8

2

0

2

31:15

28

3.

Valašské Meziříčí B

13

7

1

3

2

46:26

26

4.

Vigantice

13

6

1

3

3

32:28

23

5.

TJ Kelč

13

6

1

1

5

32:31

21

6.

FC Elseremo Brumov B

13

6

1

1

5

28:32

21

7.

Valašské Příkazy

12

6

0

2

4

39:21

20

8.

Slušovice

12

5

2

1

4

25:20

20

9.

Kateřinice

13

3

3

1

6

31:31

16

10.

Vidče

12

3

2

3

4

20:27

16

11.

Sokol Podlesí

12

4

1

0

7

23:28

14

12.

FC Zubří

13

4

0

1

8

28:51

13

13.

SK Vlachovice

13

2

1

1

9

15:50

9

14.

Valašské Klobouky

12

1

2

1

8

21:46

8
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TJ Kelč, z.s. ve spolupráci se spol.Vacula silniční s.r.o.
rozšiřují školičku o družstvo dívek

Školička startuje samostatné družstvo dívek!
Pro velký zájem rozšiřujeme školičku o samostatné družstvo fotbalistek - dívek, bez
věkového omezení. Rodiče mohou
své děti přihlásit u trenéra školičky
Davida Vlčka nebo nové trenérky
dívek - Denisy Prášilové (dříve
Vlčkové).
Tréninky budou probíhat v Tělocvičně ZŠ Kelč každou středu od
16:30hod. společně s tréninkem
kluků, bližší informace u trenérky.

ROZPIS TĚLOCVIČNY ZŠ PRO ODDÍLY FOTBALU TJ KELČ:
pondělí 17.00 - 19.00 starší žáci (Marek Chvatík - 774 858 553)
středa 16.30 - 18.00 školička – chlapci/dívky
(David Vlček - 732 401 892)
čtvrtek 17.30 - 19.00 dorost (Jakub Strnadel - 775 998 088)
pátek 15.30 - 16.30 ml.přípravka (Tomáš Srkala - 607 901 734)
16:30- 18.00 ml.žáci (Pavel Mašláň - 775 877 794)
18.00 - 19.30 muži A (Dan Šulák - 602 789 165)

HC Komárovice Bulls
Amatérský hokejový tým HC Komárovice Bulls vznikl na jaře letošního roku (2017) s tím, že se na podzim zařadí do soutěže AHL 3 ve
Valašském Meziříčí. Základ týmu tvoří bývalí hráči týmu Žlutí pupci
Kelč, zbytek mančaftu jsou kluci z Dezy, nováčci a také důležité posily z AHL 2. Ještě na konci minulé sezony se hráči začali připravovat
naplno. Už v březnu stihli 4 zápasy a ve stejném duchu pokračovali
i v srpnu a září 2017.
Vstup do ligy však nebyl vůbec jednoduchý, první dva zápasy jsme
odehráli proti druhému a třetímu týmu loňské sezony. Z prvních dvou zápasů jsme si
odvezli ‘‘pouze‘‘ tři body za vítězství 2:1 nad Stříteží nad Ludinou. Na Kačery jsme byli
22
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krátcí a prohráli jsme v poměru 4:5. Po nevydařeném startu nás v první půlce základní části zaskočil ještě Zděchov, kterému jsme podlehli 2:6. S obhájcem loňského titulu
změříme své síly v samotném závěru prvních zápasů. Až na pár zaváhání můžeme první
půlku soutěže hodnotit kladně. V tabulce se pohybujeme na předních příčkách, stále
máme tendenci se zlepšovat a hra vypadá čím dál lépe. Jako nový tým jsme nevěděli, co
od sebe ve třetí lize čekat, ale vstup se podařil na výbornou. V odvetných zápasech se
budeme snažit předvést minimálně takový výkon jako doteď a v play - off dojít co nejdále
to půjde.
Děkujeme všem fanouškům, kteří nás chodí podporovat. Rekordní sledovanost mělo
derby s Kelčí, na které se přijelo podívat kolem 15 fanoušků Komárovic. Dále musíme
poděkovat sponzorům, bez kterých bychom se do toho nepustili. Podpořili nás KELEČSKO a. s., Truhlářství Zimák, Sport servis PS – Karel Gába a opravenehokejky.cz.
Výsledky HC Komárovice:
HC Komárovice : Kačeři
HC Komárovice : Střítež nad Ludinou
HC Komárovice : Piškoti
HC Komárovice : Žabáci
HC Komárovice : Zděchov
HC Komárovice : Poruba
HC Komárovice : Kelč
HC Komárovice : Drahotuše
HC Komárovice : Cabot
HC Komárovice : Oznice
HC Komárovice : Milenovští Kanci

4:5
2:1
13:6
11:3
2:6
10:5
11:4
9:2
5:0 kontumace
13:0
11:2

Dalibor Plesník
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Futsal
Začátek sezoy Amatéru Komárovice
Do své 25 sezony vstoupil futsalový klub Amatér Komárovice. V soutěžích má 2 týmy. A tým
letos hraje divizi (3 nejvyšší soutěž), B tým okresní soutěž.
A tým
1. kolo 29.11. Rožnov
Amatér: KFV Roub Vítkovice 4:5 (2:3) góly – Lasovský M. 2, Jiříček, Hrdlička
V 30 vteřině se ujímáme vedení, hned z útoku je vyrovnáno. Roub poté odskakuje na 2 golové
vedení, podaří se nám snížit, ale vyrovnat se s ním už nepodaří.
2. kolo 5.11. Brušperk
Růžové tlapičky Hukvaldy: Amatér 4:8 (3:3) branky – Hrdlička 3, Lasovský M. 2, Kuchař 2,
Hradil
První tři body! Na západ do Brušperku jsme jeli oslabeni o tři hráče, na poslední chvíli byl
povolán z B Hradil. V zápase jsme vycházeli ze zajištěné obrany s rychlými brejky. Tento
způsob hry jsme s úspěchem praktikovali celý zápas.
3. kolo 12.11. Rožnov
Amatér: FC Edison Ostrava 6:3 (3:2) branky – Škařupa 4, Lasovský M., Kuchař
Edison, se kterým jsme se v minulých sezonách prali v KP, je velmi kvalitní tým, v deváté minutě vede 0:2, soupeře jsme začali vysoko napadat a do poločasu otáčíme skóre. Napadáme i
druhou půli, soupeř ve snaze vyrovnat hraje power play, využíváme jeho špatných rozehrávek
a trestáme góly. Odehráli jsme povedený zápas.
4. kolo 18.11. Nový Jičín
Dragoons futsal Nový Jičín: Amatér 1:10 (1:1) branky – Kuchař 5, Lasovský M. 2, Bezděk 2,
Hrdlička
Od začátku máme hru ve své moci, soupeř brání hluboko na své polovině. Prosazujeme se
tvrdou střelou Lasovského z 10 metrů, trefujeme 4 břevna, soupeř z jednoho ze sporadických
útoků vyrovnává. Ve druhé půli zvyšujeme aktivitu a po druhé brance je rozhodnuto.
B tým
1. a 2. kolo Rožnov
Amatér B: Krásno Valašské Meziříčí 5:0 Kontumace
Amatér B: HSK Huslenky 2:3 (0:1) branky – Hruška, Hradil
Neproměňování šancí znamená, že nemáme ani bod, který by nám patřil. Zápas byl vyrovnaný, HSK jsme tlačili, ale nepadlo nám to.
3. a 4. kolo Rožnov
Amatér B: Jethro Zašová 1:2 (0:1) branky – Pitrun
Vyrovnaný zápas, opět trefujeme brankáře a soupeř své šance proměňuje
Amatér B: Křen Frenštát 0:4 (0:1)
Křen je favorit soutěže a svoji výkonnost potvrzuje, zápasy nepropadáme, ale opět neproměňujeme šance. Proti minulé sezoně je herní projev daleko lepší, jen ty šance dávat.
František Foukal
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RŮZNÉ

Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči, milí farníci,
přijměte prosím skrze fotografie malé ohlédnutí za slavností svatého biřmování, které skrze službu otce arcibiskupa Jana Graubnera přijalo 37 bratří a sester v neděli 29.
října v našem farním kostele.
Na prahu adventu bych vás rád pozval také na několik hudebních vystoupení, které
farnost spolupořádá. Také chci co nejsrdečněji pozvat rodiče, aby umožnili dětem
účast na letošních rorátech, které budou bývat po 4. 12. od pondělí do pátku vždy
od 6:45 hodin.
Štědrý den letos připadá na 4. neděli adventní. Ráno budou dvě bohoslužby ve farním kostele v 7 a v 9 hodin, večer „půlnoční“ jako jiné roky ve 20 hodin ve Skaličce,
ve 22 v Kladerubech a ve 24 v Kelči. Do té doby přeji požehnaný advent!
o.Jan Bleša,
farář

Program prosinec:
•

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, emailu: rcslune@seznam.cz /
• Úterý 12.12.2017 v 9:00 hod. Adventní tvoření a zpívání: výroba ozdob na stromeček,
sádrových dekorací, přáníček. Naučíme se ukazovačku: „Hvězdička“, zazpíváme si
koledy za doprovodu dětských hudebních nástrojů.
• Středa 13.12.2017 16:30 hod. – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna
s tatínkem! Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.
• Pondělí 18.12.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. „Vánoce, Vánoce přicházejí...“ - popovídáme si o zvycích, které dodržujeme doma, zazpíváme si
s dětmi koledy a vyrobíme papírové řetězy.
• Čtvrtek 21.12.2017 od 9:00 hod. Vánoční besídka u stromečku - společná nadílka,
zpěv vánočních písní a koled, lidové zvyky a tradice.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Od 22.12.2017 do 1.1.2018 BUDE RC SLŮNĚ ZAVŘENO!!!
Přejeme všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Bc.Veronika Mlčáková
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Putování dušičkovou nocí
I v letošní dušičkový čas 3.11., se vypravily odvážné děti do parku, aby zachránily
nešťastné duše. Začátek celého putování byl u skautské klubovny, kde děti dostaly kartičku na cestu, aby věděly, kolik duší můžou zachránit. Některé statečnější šly samy
a jiné v doprovodu svých sourozenců, nebo maminek a tatínků. Všechny děti byly moc
šikovné a dušičkovou pouť zvládly. V cíli za svou odvahu dostaly teplý čaj a špekáček,
který si mohli opéct na ohýnku před klubovnou. Ten, kdo neměl chuť na maso, mohl
ochutnat štrůdl od jedné naší šikovné skautské vedoucí.
Všem účastníkům a rodičům děkujeme a těšíme se na příští rok :)
Hlavicová Dorota

Sezóna 2017 Road Racing
Letošní sezona závodu silničních motocyklů byla pro mého syna Karla „Karlose“ Stříteského po 4 letech v miniracingu plná změn. Stalo se tak díky přechodu z 2-dobého
motocyklu na motocykl 4-dobý, ale především díky vstupu do tzv. „Velké silnice“, tzn.
kategorie SST 300 hojně obsazené staršími a mnohem zkušenějšími jezdci.
Mezinárodní seriál závodů MOTOCh slovenského promotéra čítající 5 závodů byl
plný očekávání, ale byla to také obrovská zkouška techniky, se kterou jsme se po celou
dobu potýkali.
Po dvou úvodních závodech na okruzích v Maďarsku a na Slovensku se projevily přetrvávající problémy se spojkou motocyklu a Karel se pohyboval v druhé polovině startovního pole. Po těchto dvou odjetých závodech však přišla zneklidňující zpráva ze
strany slovenského pořadatele o předčasném ukončení tohoto seriálu. Rozpaky poněkud uklidnila česká a slovenská motocyklová federace s myšlenkou zaštítit alespoň
dva ze tří zbývajících podniků. Ovšem ani první z nich v Mostě pro nás nebyl podle
našich představ – v podobě přetrvávajících technických problémů, tentokrát s elektroinstalací.
Průlomem naší smůly byl až poslední závod konající se první říjnový víkend na slovenském Slovakiaringu. Ačkoli deštivý,
tak konečně bez větších problémů,
vydařený, plný krásných soubojů od
startu až do cíle.
Tuto první sezonu Road Racingu
jsme brali jako takovou zkoušku
a ani nedoufali v obstojné umístění.
A proto konečné 6. místo z celkově
17 startujících v Mistrovství ČR je
pro nás skvělým umístěním, na které jsme hrdí.
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Zimní přestávku bychom chtěli využít ke shánění finančních prostředků a také k nezbytné fyzické přípravě.
V roce 2018 bychom se rádi zúčastnili nově se rýsujícího Alpsko-jadranského šampionátu s prozatím 6 závody, a to na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Německu, Polsku
a Chorvatsku.
Závěrem bychom chtěli velice poděkovat především městu Kelč za sponzorský dar
a také všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na možnosti naší účasti
v této sezoně.
Karel Stříteský st.

Dominik Stříteský testoval rallyový Opel Adam
Dominik obhájil v závodech motokár v letošní těžké sezoně 3. místo v celkovém pořadí
Mistrovství České republiky, v seriálu Pohár Autoklubu České republiky obsadil v konečném pořadí rovněž 3. místo. Ve všech závodech startoval ve třídě KZ2 v nejsilnější české
a i světové konkurenci.
To, že se jedná o těžkou sezonu, jsme nejvíce pocítili na závodě Mistrovství světa International KZ2 Super Cup v německém Wackersdorfu – ve třech z celkem šesti rozjížděk jsme
byli ne vlastní vinou vyřazeni kolizemi, a i když Dominik ve zbývajících jízdách bojoval
a zajížděl pěkné výsledky, na lepší než 88. místo ze 120 účastnících se jezdců to nestačilo.
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Také v závodech Mistrovství České republiky a Poháru Autoklubu České republiky to nebylo jednoduché, od dle našeho názoru nespravedlivé penalizace ve Vysokém Mýtě (která
je mimochodem stále v řešení sportovního Odvolacího soudu), po zřejmě vadnou sadu
zadních „mokrých“ pneumatik, kterou jsme nasadili na poslední jízdu při závodě MČR
v Třinci a která ohromně klouzala a vůbec nefungovala…
V sezoně jsme však měli i hodně hezkých závodů s pěknými výsledky, například se Dominikovi podařilo letos zajet rekord trati (absolutně nejrychleji zajeté kolo na daném okruhu)
na celkem třech tratích, a to v rakouském Brucku, v Chebu a také na úplně novém okruhu
světových parametrů Steel Ring v Třinci.
Sezonu Dominik zakončil účastí na Endurance World Contest v italském Lignanu Sabbiadoru, kde s týmem třineckého Steel Ringu obsadil 4. místo v osmihodinovém vytrvalostním závodě, v neděli pak v závodě jednotlivců obsadil páté místo.
Abychom prověřili i možnosti pokračování Dominikovy kariéry v jiných odvětvích
motoristického sportu, domluvili jsme si s vítězem Lenz Opel Adam Cupu 2017 Martinem Vopatřilem test jeho vítězného auta, určeného pro rallye. Tento test jsme realizovali začátkem listopadu v okolí Biskupic, respektive místního letiště, v oblíbené
testovací lokalitě mnoha soutěžních týmů, například Škody Motorsport. Test dopadl
velmi dobře, a i když jsou automobilové soutěže svojí podstatou velmi vzdáleny závodům motokár na okruzích, zkušenosti v nich získané se ne nadarmo považují za
výborný základ pro všechny ostatní automobilové a formulové motoristické disciplíny.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na letošní, i přes zmiňované těžkosti, úspěšné
sezoně podíleli, těm kteří nás podporovali, členům týmu Spirit Racing a panu Kališovi
za jejich profesionální přístup, Dominikovi za jeho výkony.
Další informace včetně fotografií a videí najdete na stránkách www.motokary.cz ,www.
autoklub.cz , http://www.poharcr.cz/ nebo www.spiritracing.cz .
Petr Stříteský
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TOM Myšáci znovu v Čeladné
Vloni jsme si po víkendovce
v Čeladné v Podolánkách slíbili, že se na chatu Duklu určitě vrátíme. Ani jsme se nenadáli, rok utekl jako voda a už
i letošní víkendovka v krásné
oblasti Čeladné je za námi.
I tentokrát se nás sešlo dost
– 19 dětí a jejich rodiče. Rodinně-turistický prodloužený
víkend jsme odstartovali delší procházkou či menší túrou
(jak kdo to viděl) a další dny jsme v tom pokračovali. Poznali jsme krásu hory Stolové,
dobrou kuchyni v hospůdce na Maraláku, sjezdovku na Opálené, vrchol Skalka na Ondřejníku, viděli chátrající Chatu Ondřejník patřící KČT (snad se opravdu podaří chatu zrekonstruovat), prošli úchvatné
údolí Podolánek a nakonec i došli
k chatě Martiňák. Máme za sebou
spoustu kilometrů za různého počasí. Bláto, voda, sníh, déšť, ale i
modrá obloha a slunce, to vše nás
cestami provázelo. Nádherné výhledy do okolí, zvláště pohled na Lysou horu z hřebenu Ondřejníku stál
za to. Zažili jsme hodně krásných
okamžiků, milých překvapení, no, a
chlapíci si užili i pobyt v lesní sauně a koupačku v ledovém rybníčku.
Večery jsme trávili ve společenské
místnosti, kde se odehrávaly turnaje
v různých hrách, mastily karty, no
a také jsme namáhali naše hlavičky
při řešení hlavolamů. Naše děti se
o nás dospělé velice pečlivě staraly,
když jsme navštívili jejich lázeňské
welnes centrum na chatě. Mají úžasnou fantazii, musíme je pochválit.
Prostě jsme se měli úplně super.
(MS)
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Včelí med přímo od včelaře
Kelč, Pod Pivovarem 83
nabízíme včelí produkty a medovinu *
tel. 608 120 121 Srkala Václav
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči
Eva Chvatíková

Stanislava Mašlaňová

Josef Zdráhala

Ludmila Pavelková

Josef Pitrun

Milena Sokolová

Josef Slimáček

František Hegar

Ladislav Pajdla

Jarmila Pavlů

Milada Machačová

Ludmila Machačová

Františka Grecová

Arnošt Ficek

Jubilanti v Komárovicích:

Jubilanti ve Lhotě:

Jaroslava Matějičná

Růžena Pivodová

Jubilanti v Němeticích:
Anna Ševčíková

Eva Tvrdoňová

Sňatky

Narození

Veronika Hegarová * Pavel Ježík

Jakub Strnadel

Kelč

Úmrtí
Milan Hradil
Kelč
Antonín Žaloudík
Babice

64 let

Anna Plesníková
Kelč

91 let

72 let

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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