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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Volba prezidenta České republiky
Kandidát

1. kolo

2. kolo

Č.

Příjmení, jméno,
tituly

Kelč (počet
hlasů v %)

1

Topolánek Mirek
Ing.

2,68

4,3

X

X

2

Horáček Michal
Mgr. Ph. D.

7,81

9,18

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

21,29

10,23

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

0,96

1,23

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

0,52

0,56

X

X

6

Kulhánek Vratislav
Ing. Dr. h. c.

0,67

0,47

X

X

7

Zeman Miloš Ing.

34,99 %

38,56 %

51,73 %

51,36 %

8

Hilšer Marek
MUDr. Bc. Ph.D.

7,29

8,83

X

X

9

Drahoš Jiří prof. Ing.
DrSc., dr. h. c.

23,75 %

26,6 %

48,26 %

48,63 %

ČR (počet
hlasů v %)

Volební účast v Kelči:
1. kolo 64,01 %
2. kolo 68,37 %
Volební účast v ČR
1. kolo 61,92 %
2. Kolo 66,60 %
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U S N E S E N Í z 70. zasedání Rady města Kelč dne 18.12.2017
• Rada schvaluje Kupní smlouvu č. 9417002960/4000213031 na prodej plynárenského zařízení STL plynovodu a 13 ks přípojek včetně všech součástí a příslušenství,
které bylo realizováno v rámci stavby „Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč
– Bystřická“ kupujícímu GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc.č. 685/10 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k.ú. Němetice odměřeného z pozemku parc.č. 685/1 geometrickým plánem č. 289-460/2017 z 30.11.2017.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 2.800,- Kč spolku Volejbalový klub
Kelč, z.s., Kelč 5 na pořádání sportovního odpoledne dne 29.12.2017 v tělocvičně
ZŠ Kelč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Rada schvaluje „Domovní řád“ pro bytové domy ve vlastnictví města Kelč dle
předloženého návrhu.
• Rada schvaluje nabídku od Radka Pajdly - AKORD, Kelč 549, PSČ 75643, IČ:
68335041 na akci „Oprava sociálního zařízení – 2. NP – MěÚ Kelč“ a pověřuje
starostu objednáním těchto prací.

U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 20.12.2017
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření
č. 10/2017.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2018 v celkové výši takto:
Daňové příjmy
35 637.000,- Kč
Nedaňové příjmy
3 289.700,- Kč
Kapitálové příjmy
0,- Kč
Dotace
2 432.700,- Kč
Příjmy celkem
41 359.400,- Kč
Provozní výdaje
30 464.400,- Kč
Kapitálové výdaje
10 387.000,- Kč
Výdaje celkem
40 851.400,- Kč
Financování
-508.000,- Kč
• Zastupitelstvo v souladu s ustanoveními §72 a §84 odst. 2, písm. n) a v) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům osadních výborů
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a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle přílohy nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, v této výši:
Místostarosta
16.568,- Kč
Člen rady
4.295,- Kč
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady
1.841,- Kč
Člen výboru zastupitelstva, komise rady
1.534,- Kč
Člen zastupitelstva
1.074,- Kč
Odměna se poskytuje za nejvyšší vykonávanou funkci, výše odměn za jednotlivé
funkce se nesčítá. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Stavba chodníku podél silnice III/4387
v obci Kelč“, přičemž uvažované vlastní zdroje jsou ve výši 550.000,- Kč a příspěvek z rozpočtu SFDI je ve výši 857.604,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení akce „Stavba chodníku podél silnice III/4387
v obci Kelč“ jako výdaje rozpočtu města Kelč na rok 2018, přičemž uvažované
vlastní zdroje jsou ve výši 550.000,- Kč, za podmínky spolufinancování akce z rozpočtu SFDI.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení akce „Stavba chodníku podél silnice III/4387
v obci Kelč“ do rozpočtu města Kelč na rok 2018, přičemž uvažovaný příspěvek
z rozpočtu SFDI je ve výši 857.604,- Kč, a to v totožné výši na jeho příjmové i výdajové straně.
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci při realizaci
projektu „Cyklostezka Kunovice – Kelč“ uzavřené mezi obcí Kunovice a městem
Kelč dne 10.1.2017 a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcí Kunovice a
městem Kelč na realizaci projektu „Cyklostezka Kunovice – Kelč – I. etapa“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1328/96 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 odměřeného z pozemku p.č. 1328/15 v k.ú. Kelč-Staré
Město podle geometrického plánu č. 572-130/2017 ze dne 24.11.2017, zhotovitel
Radek Zgarba-zeměměřič, Okružní 406, 755 01 Vsetín, paní M. N., Kelč za kupní
cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci „Pasportu komunikací“ města Kelč
k 30.11.2017.
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Statistika počtu obyvatel za rok 2017
Město Kelč - stav k 31.12.2017
Obec

počet celkem

Kelč

Z toho : mužů

Z toho : žen

2029

1032

997

Babice

110

49

61

Komárovice

154

75

79

Lhota

134

72

62

Němetice

257

127

130

2684

1355

1325

Celkem
Události 2017
Obec

počet celkem

Z toho : mužů

Z toho : žen

Narození

41

21

20

Úmrtí

11

7

4

Sňatek

19

Přistěhování

45

19

26

Odstěhování

50

20

30

Demografický vývoj za 5 let

celkem obyv.

Rok 2013

2660

Rok 2014

2656

Rok 2015

2658

Rok 2016

2659

Rok 2017
(Z toho : 2665 občanů ČR, 19 cizinců nahlášených k TP)

2684

Sběrný dvůr Kelč
Sběrný dvůr bude zavřen
ve dnech:
středa 7. února 2018
sobota 17. února 2018
středa 21. února 2018
sobota 24. února 2018

Městská knihovna Kelč
19.-23. února 2018
ZAVŘENO
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Svoz odpadu
plasty – 17. února 2018
Proč nevydáváme oranžové pytle?
Množství odevzdaných oranžových pytlů od občanů Kelče i místních částí je podstatně nižší, než počet pytlů dodaných od Ekokomu.
Vytříděné obaly od džusů, krabicového mléka – tzv. nápojový karton – můžete dávat nejlépe do průhledného sáčku, igelitu, aby bylo zřejmé, že jde o nápojový karton.
Pytle pro tříděný odpad nepoužívejte k jiným účelům ani pro jiný druh odpadu.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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„V sobotu 20. 1. 2018 se uskutečnil v Kulturním
domě v Kelči 19. farní ples. Děkujeme všem, kdo
se podíleli na přípravě tohoto plesu a také všem
sponzorům, kteří věnovali malé i větší ceny do
tomboly.“
o. Jan Bleša

PLÁN AKCÍ v Kelči na rok 2018
(akce známé k 22. 1. 2018)
BŘEZEN
1. 3.
Myslivecká přednáška - Liška (v KD)
3. – 4. 3.
Velikonoční výstava – (OS Anděl) – Hasičský dům
8. 3.
Kavárna
10. 3.
Myslivecké odpoledne (v KD)
15. 3.
Zámecké vázání – OU Kelč
17. 3.
Vítání občánků – na radnici
22. 3.
Jarní tvoření - Velikonoční - Knihovna, TOM Myšáci (v KD)
22.3.
Jarní burza – RC Slůně (v KD)
24.3.
Divadlo –Dokonalá svatba – DS Hrachovec (v KD)
DUBEN
5. 4.
9.4.
20.4.
21. 4.
27.4.
28. -29. 4.

Kavárna
Beseda s promítáním – Írán - Michal Štěpánek (v knihovně)
Divadlo – Dva nahatý chlapi – DS Ventyl Hranice (v KD)
Zábava – SDH Němetice – (v KD)
Slet čarodějnic - Město + MŠ
Výstava modelů KIT SHOW 2018- modeláři Kelč – (v KD)

KVĚTEN
10. 5.
26. 5.
31. 5.

Kavárna
Kácení máje (skauti)
Dětský den – MŠ Kelč
12
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ČERVEN
1. 6.
3. 6.
7. 6.
9.6.
14. 6.
23. – 24. 6.

Závěrečné taneční – ZŠ Kelč (v KD)
Dětský den - OS Anděl (areál chovatelů)
Kavárna
Rybářské závody (rybník Chmelník)
MŠ – pasování na školáky (v KD)
Slavnosti města - (areál KD)

ČERVENEC
5. - 6.7.
14. 7.
14.7.
?

Výstava psů – (areál KD)
Němetický country fest – Ruty Šuty (Výletiště Němetice)
Motokros – Motoklub – (pod letištěm)
Dračí lodě

SRPEN
25. 8.

K3 – Kelečský triatlon – (rybník Chmelník)

ZÁŘÍ
6. 9.
16.9.
29.9.

Kavárna
Babí léto – Mezinárodní folklórní festival (u KD)
Enduro –Motoklub (pod letištěm)

ŘÍJEN
4. 10.
13. 10.
26. 10.

Kavárna + Dýňobraní (v KD)
ParaAkademie – OS Anděl (v KD)
Lampionový průvod

LISTOPAD
1. 11.
8. 11.
10.11.
10.11.
24. – 25. 11.
30.11.

Kavárna
Setkání s důchodci (v KD)
Divadlo – Neprodejné manželky – Divadlo 9 (v KD)
Benefiční koncert – DS Anděl – farní kostel
Vánoční výstava - OS Anděl (v KD)
Vánoční jarmark s Mikulášem - náměstí

PROSINEC
2. 12.
6. 12.
13. 12.
15. 12.
24. 12.

Mikulášská pohádka (v KD)
Vánoční tvoření – Knihovna, TOM Myšáci (v KD)
Kavárna – vánoční
Charitativní koncert v Loukově
Živý betlém – (na náměstí)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
V lednu jsme s 26 dětmi strávili týden na lyžařském kurzu s eSKImákem na Trojáku. Děkujeme rodičům za pomoc a výbornou spolupráci! Děti mají spoustu zážitků, byly velmi učenlivé, všechny byly na závěr odměněny medailemi a šampáněm. Fotodokumentaci naleznete
na našich webových stránkách.
3. února si užijeme spoustu zábavy v kulturním domě, kde se uskuteční „DĚTSKÝ KARNEVAL“ a „KARNEVALOVÁ ZÁBAVA - ŠIBŘINKY“. Děkujeme všem sponzorům za dary
do tomboly, rodičům za pomoc při organizačním zajištění a hudební skupině TakzatruP za
večerní zábavu. Veškerý výdělek z tohoto náročného víkendu půjde na kulturní a společenské
akce pro děti.
Po celou dobu předškolního vzdělávání připravují naše paní učitelky děti hravou formou
na bezproblémový přechod z mateřské do základní školy. Rodiče byli seznámeni s doporučujícím materiálem MŠMT vytvořeným odborníky na předškolní vzdělávání – „Desatero pro
rodiče dětí předškolního věku“. Tento materiál je určen rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání
dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do ZŠ. Obsah Desatera byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy
MŠ, ale i rodiči. Je ke stažení na našich webových stránkách, na stránkách ministerstva školství a
navíc rodiče předškoláků dostávají každý týden rozpracovaný jeden z bodů tak, abychom stihli
do zápisu vše procvičit.
Během zimy pozorují děti ptáčky na naší zahradě, sypou jim zrníčka do krmítka. Budeme pozorovat nejen ptáčky, ale také rampouchy – porovnávat jejich délku, provádět pokusy se sněhem, pozorovat vločky pod lupou. Snad nám bude přát počasí na bobování a stavění sněhuláků.
Během měsíce si děti užijí jarní prázdniny, které potrvají v období od 19. – 23. února. Provoz
MŠ bude částečně omezen. Čeká nás i „1. zimní olympiáda“, po které se zapojíme do výtvarné
soutěže s PEZ. Pro malé olympioniky budou nachystány různé disciplíny a sportovní aktivity,
které prověří jejich fyzickou zdatnost. Poté nakreslíme obrázky, pro které budeme hlasovat na
webových stránkách. Snad se nám letos podaří nasbírat více hlasů a něco vyhrajeme. Včas vás
budeme informovat.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Ještě něco z prosince
Olympiáda z českého jazyka
Školního kola se zúčastnilo celkem 13 žáků z 8. a 9. třídy. Soutěžící se tentokrát potýkali s pěti
mluvnickými úkoly a slohovou prací na téma: Stalo se to minulý týden (libovolný slohový
útvar v rozsahu 20 – 25 řádků formátu A4).
Nakonec si nejlépe vedla Agáta Popelková z 9.A, Marie Mašlaňová z 8. třídy a Markéta Pajdlová z 9.B.
14
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Čekání na Vánoce
Měsíc prosinec je u nás ve škole spojen s dvěma již tradičními akcemi. Jednak jsou to adventní pondělky na 1. stupni, o těch už jsme se zmínili v lednovém Zpravodaji, a pak tzv. Zvonkování, což je setkání žáků celé školy v tělocvičně, nejčastěji těsně před koncem školního
vyučování ve starém roce, při kterém vždy žáci nejvyššího ročníku vystupují s programem.
Letos byl scénář této akce trochu pozměněný. Jednak se zapojily i jiné třídy, nejen devátá, a
program probíhal nejen dopoledne, ale i odpoledne. A protože si někteří žáci a členové žákovského parlamentu přáli diskotéku, počítali jsme my učitelé s tím, že se odpoledne protáhne i do večerních hodin. Nakonec ale zájem o hudebně taneční zábavu ze strany žáků byl tak
malý, že se tato část programu nekonala. Na odpolední vystoupení jsme pozvali také rodiče.
Deváťáci si připravili asi hodinový program, ve kterém se střídaly pohádky se soutěžemi, zábavné scénky s parodií na televizní pořad a na závěr zazněla společná písnička. O zpěv koled
se postaral náš už dobře známý pěvecký sbor. K vystupujícím deváťákům se s velice pěknou
a milou pohádkou přidaly děti ze 4.B. Velice „akční“ jsou v tomto směru naši šesťáci včetně
třídní učitelky Katky Fabíkové, takže ani oni nemohli na letošním vystoupení chybět. Nutno
dodat, že se jim fakt povedlo. A jak to vnímali oni? Toto je jejich příspěvek:
Na podzim jsme dostali nabídku zapojit se do programu na Zvonkování. Neváhali jsme ani
chvíli, hned nám bylo jasné, že se zúčastníme. Napadaly nás všemožné nápady, s čím bychom
mohli vystoupit.
Po dlouhém dohadování jsme přišli na ohromující nápad a ten zněl: předvedeme den běžného školáka a učitele pomocí písniček. Společně s paní učitelkou Fabíkovou jsme našli písničky, vymysleli text, obsazení, průběh. Potom už zbývalo „jenom“ scénku nacvičit. Nacvičovali
jsme v každé volné chvilce s paní učitelkou třídní a v hudební výchově s paní učitelkou Kuchaříkovou.
Nacvičování nebylo jednoduché, protože jsme se moc nechytali písniček. Ale předvádění
nám docela šlo. Po velké snaze jsme se sladili i s písničkami. A scénka byla hotová.
Nastal čas, kdy jsme to měli předvést před publikem. Stáli jsme před davem lidí a dostali jsme
trému. Nakonec to dopadlo dobře a měli jsme z toho velkou radost.
Byli jsme překvapení, jaký to mělo úspěch. Mnoho učitelů nám říkalo, abychom to zopakovali. Scénka se nám povedla. Co nám říkala paní učitelka Fabíková, že je důležité, abychom
zvládli toto vystoupení? Přece: „ Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít…“
Lenka Valuchová a Pavla Trávníčková
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Ohlédnutí za lyžařským kurzem eSKImák
Letos se již potřetí vydali žáci tentokrát 1. – 7. tříd na lyžařský kurz pod vedením zkušených
instruktorů z lyžařské školy eSKImák. Kurzu se zúčastnilo 32 žáků.
Pro nedostatek sněhu jsme poprvé jezdili do lyžařského střediska SKI Troják.
Výuka probíhala od pondělí 15.1. do pátku 19.1.2018, vždy odpoledne, kdy jsme po velkých
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výkonech v podobě pololetních písemných prací nasedali do autobusu a plni očekávání vyrazili na Troják.
Výuka probíhala na lyžích, ale i snowboardech. Instruktoři byli veselí a hodní.
Celý týden jsme si moc užili a těšili se na pátek, kdy rodičům předvedeme, co jsme se naučili.
Rodiče i babičky a dědové zaplnili kopec a my bojovali v závěrečném pátečním závodu.
Odměnou pro nás byly diplomy a medaile, ale hlavně radost z toho, že už nás žádný kopec
nezastraší!!
Za všechny zúčastněné: žáci 4.B třídy.

SPORT

Futsal Amatéru Komárovice
9. kolo 5.1. Brušperk
SK Krmelín : Amatér
5:7 (3:1)
Branky: Lasovský L. 2, Hrdlička 2, Kuchař 2, Škařupa
Po velmi špatném úvodu prohráváme v 10 min. 3:0, do poločasu se nám podaří snížit.
Do druhé půle nastupujeme s mnohem větším nasazením, soupeře nenecháme vydechnout a 6 góly otáčíme zápas.
10. kolo 14.1. Rožnov
Amatér : Beach Boys Odry 4:8 (2:1)
Branky: Bezděk 2, Hrdlička, Lasovský M.
Výborný zápas z obou stran se špatným koncem pro nás. Rozhodujícím faktorem bylo
neproměnění našich jasných tutovek, kdy naše střelce vychytal gólman a naše tři hrubky v samém závěru utkání.
11. kolo 19.1. Kopřivnice
FU Kopřivnice : Amatér 10:0 (6:0)
FU nám ukázal jak se hraje futsal, byl to jednoznačně nejlepší tým, se kterým jsme se
letos utkali, byl lepší ve všech směrech.
B tým 7 a 8 kolo
Amatér : Fru Fru Vsetín 2:2 (2:1)
Branky: Jiříček, Škařupa
Béčko soupeře přehrálo, ale zahazování šancí, kterých bylo na dva zápasy, znamená,
že bereme jen bod.
Amatér : Torpex Rožnov 2:5 (2:1)
Branky: Škařupa, Jiříček
Soupeř nás herně nepřehrál, ale střelecká nemohoucnost znamená porážku.
František Foukal
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Kopaná
Kopřivnice
V pátek 29.12.2017 jsme se zúčastnili v Kopřivnici Silvestrovského turnaje. Byl na velice dobré úrovni a jsem moc rád, že si kluci mohli na tomto turnaji zahrát a porovnat síly s takovými
týmy jako jsou Slavia Opava, Odra Petřkovice, Kopřivnice a dívčí klub MFK Vítkovice. V naší
soutěži na takové soupeře nenarazí. Skončili jsme na 7. místě z 10 účastníků, ale odvážíme si
z Kopřivnice cenné zkušenosti.
Sestava: Jakub Novosad, Adam Svoboda, Denis Kunovský alias Marcelo, Tomáš Kubeša, David Šnajdr, Martin Mlčák alias Messi, Matěj Chramosta, Vojtěch Pastrnek, Jakub Kubeša.
Slavia Opava - Kelč 2:0
Vstup do turnaje se nám nepovedl, jak jsme si přáli. „Domácí“ byli o maličko lepší na míči
než naši kluci. Bohužel už v šesté minutě jsme si nepohlídali protihráče, ten si krásně zpracoval míč a mezi nohama našeho brankáře ho poslal do branky. Naši kluci se ale nevzdali a
vypracovali si dvě vyložené tutovky z brejku, ale v zakončení selhali - jak Denis Kunovský, tak
i Tomáš Kubeša. V desáté minutě jsme dostali branku po špatné rozehrávce našeho obránce,
kdy mu útočník soupeře míč vypíchl a vystřelil na branku. Kuba Novosad střelu vyrazil, ale
proti dorážce už neměl šanci.
Odra Petřkovice - Kelč 0:2
Hodně vyrovnaný zápas. Už v páté minutě jsme se radovali, když Kuba Kubeša dal branku
po krásné individuální práci s míčem, kdy obešel obránce a vystřelil na branku. „Domácí“ z
Petřkovic si také vypracovali pár šancí, ale nebylo z toho nic. Jak plynul čas, soupeř začínal
nakopávat míče na útočníky ve snaze rychle vyrovnat, ale naše obrana si vedla velmi dobře
a všechny přihrávky posbírala nebo blokovala. V deváté minutě jsme po krásné rychlé
kombinaci, kdy to rozjel Tomáš Kubeša, dal Matějovi Chramostovi, ten přihrál Martinu
Mlčákovi, který to vrátil Kubovi Kubešovi a ten zakončil. Byla to krásná tečka. Naznačil,
že vystřelí, brankář spadl na zem a on ho obloučkem přehodil. Zdařilou akci odměnili
diváci nadšeným potleskem. Zbývajících pár minut do konce si kluci pohlídali a pak už se
radovali z výhry.
Kopřivnice - Kelč 2:1
Třetí zápas byl napínavý až do samotného konce. Hra se přelévala ze strany na stranu také
díky mnoha osobním soubojům. Ale pak přišla v šesté minutě první branka, když Martin
Mlčák utekl po pravé lajně, nahrál před branku, kde mu naběhl Matěj Chramosta a chladnokrevně uklidil míč do branky. Ale moc dlouho jsme se neradovali. Po chybě, kdy jsme
nepohlídali protihráče na pravé straně, ten dostal časovanou přihrávku do ulice, přebral míč
a pohotově zakončil. O chvilku později jsme mohli vést zase my, ale to by nesměl Tomáš
Kubeša střílet přímo do brankáře. Ve dvanácté minutě jsme dostali branku po akci, jak se
říká - „když nedáš - dostaneš“. My ji dostali. Pro nás velká smůla.
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Kelč - MFK Vítkovice 2:2
Čtvrtý zápas byl pro nás prestižní, protože jsme se utkali s dívčím týmem, kde samozřejmě kluci nechtěli prohrát. Děvčata na kluky vletěla bez servítků a už ve čtvrté minutě jsme
prohrávali 1:0. Holky se radovaly, ale ne dlouho. Už v šesté minutě dvojice Martin Mlčák a
Matěj Chramosta pěkné holky vyťukali a zakončili akci brankou, kterou střelil Martin Mlčák.
Remízový stav trval jen do osmé minuty, kdy dostal Matěj Chramosta přihrávku do běhu a
už ho žádná nezastavila a on prostřelil brankářku a vedli jsme 2:1. A bylo hned veselo. Ale
pak musel v deváté minutě odstoupit obránce Adam Svoboda z důvodu malého zranění a už
do konce turnaje nenastoupil. V desáté minutě holky vyrovnaly po špatné rozehrávce našeho
obránce. Pak jsme měli ještě dvě šance my, u těch jsme selhali, a tak jsme remizovali. Tím
jsme zakončili skupinu A.
Kelč - TJ Juřinka 0:1
Pátý zápas jsme hráli o umístění, abychom mohli skončit na 5. místě. Čekal nás soupeř ze
skupiny B z Valašska - TJ Juřinka. Tenhle tým nás moc nepřekvapil, protože jsme ho znali.
Věděli jsme, jak hraje a co umí. Šance byly na obou stranách, většinu jich však pochytali
brankáři, nebo skončily nad brankou. V osmé minutě si přivodil malé zranění náš brankář
Kuba Novosad a musel být vystřídán. Do konce turnaje nastoupil do branky Martin Mlčák.
Útočník protivníka mu v jedenácté minutě udělal kličku a skóroval do prázdné branky.
Kelč - MFK Vítkovice 1:0
Poslední šestý zápas o konečné umístění jsme hráli zase se známým soupeřem - týmem holek
MFK Vítkovice. Tentokrát to bylo o to horší, že jsme byli oslabení o naši brankářskou jedničku, Kubu Novosada a obránce Adama Svobodu. Naštěstí tenhle zápas se už klukům povedl
a holkám žádnou velkou akci nedovolili a hráli svoji hru. Nechtěli s nimi remizovat jako ve
skupině. Už ve druhé minutě po pěkné nahrávce mohl Tom Kubeša vstřelit gól, ale brankářka
ho vychytala. Ve čtvrté minutě měly velkou šanci holky, ale tu zase vychytal Martin Mlčák.
Pak přišla šestá minuta a po pěkné nahrávce Denise Kunovského na Tomáše Kubešu se Tom
rozběhl a brankářku prostřelil. Vedli jsme 1:0. Kluci se radovali, ale dali si na holky pozor. I
ony měly ještě pár šancí ale dvojice obránců Vojta Pastrnek a Denis Kunovský alias Marcelo,
kteří byli v tu dobu na hrací ploše, už holky k zakončení nepustili. A tak jsme vyhráli nejtěsnějším výsledkem 1:0.
Ostrava - Turnaj Fencor Hlubina Cup Ostrava - neděle 7.1.2018
V neděli 7.1.2018 se kluci zúčastnili šestého ročníku , skvěle obsazeného turnaje, který sponzoroval Baník Ostrava. Byl to velký zážitek, na který se nedá zapomenout. Hrát v Ostravě v
tak velké sportovní hale s týmy kategorie U-15, jako jsou TJ Unie Hlubina, TJ Klimkovice,
MFK Havířov, FK Stará Bělá, TJ Vítkovice Svinov, TJ Sokol Hrabová, hrající i krajské soutěže.
Naši kluci se jim dokázali vyrovnat a udělat si v Ostravě dobré jméno. Za předvedenou hru
dostali od pořadatele na cestu domů dokonce i medaili. Tomáš Kubeša si veze domů i cenu
pro nejlepšího hráče.
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Sestava: Jakub Novosad, René Kusein, Denis Kunovský alias Marcelo, Tomáš Kubeša, David
Šnajdr, Jakub Graja, Martin Mlčák Messi, Matěj Chramosta, Vojtěch Pastrnek, Jakub Kubeša.
Poř

Tým

SKÓRE

B

1.

MFK HAVÍŘOV

13:2

14

2.

TJ UNIE HLUBINA

6:5

9

3.

TJ SOKOL HRABOVÁ

6:2

9

4.

TJ KELČ

5:2

9

5.

TJ VÍTKOVICE - SVINOV

5:3

8

6.

TJ KLIMKOVICE

3:14

3

7.

FK STARÁ BĚLÁ

5:15

2

Teď pojďme k průběhu jednotlivých zápasů.
TJ Unie Hlubina : Kelč 1:0 V tomto zápase s domácím týmem se začalo hrát ostře a ve
vysokém tempu. Už v páté minutě se domácí dostali do šance, ale Kuba Novosad byl připraven. V sedmé minutě měl šanci Martin Mlčák, brankář soupeře ho rovněž vychytal.
Hned nato v osmé minutě jsme dostali branku, ale kluci se nesesypali a ještě si vytvořili
pár šancí, ale branka z toho nebyla.
Kelč - TJ Klimkovice 3:0 Ve druhém zápase naši kluci na Klimkovice vletěli hned od
první minuty a už ve čtvrté minutě Martin Mlčák utekl obráncům a prostřelil brankáře.
V šesté minutě soupeř zahrozil, ale Kuba Novosad si to v klidu pohlídal. V osmé minutě
utekl podruhé Martin Mlčák, a znovu úspěšně střílel. Hosté se po druhé brance sesypali
a naši kluci ještě více přitlačili a hned v desáté minutě David Šnajdr nahrál před branku Tomáši Kubešovi, který chladnokrevně zakončil. Pak jsme mohli dát ještě čtvrtou
branku, kdyby Matěj Chramosta netrefil tyč. Na branku vystřelil ještě i Kuba Graja, opět
neúspěšně.
Kelč - MFK Havířov 1:1 Kluky čekal nejsilnější tým, který dostal zatím jen jedinou
branku od Vítkovic. Naši kluci museli od první minuty bránit, aby nepustili Havířov do
velkých šancí. Moc to nepomáhalo, v šesté minutě přes naše značné úsilí soupeř prostřelil naši brankářskou jedničku, přestože Kuba Novosad do té doby kluky podržel. V osmé
minutě došlo ke střídání, které ač nebylo dokončeno, zneužili hráči soupeře, rozehráli
útočníkovi, který rychle vyběhl ze střídačky, šel sám na branku a proměnil. Rozhodčí
branku správně neuznal s ohledem na neukončené střídání našeho týmu. Svitla naděje
udělat něco se zápasem a ono se to stalo, když ve dvanácté minutě nehlídaný Tomáš
Kubeša dostal míč a utekl obráncům i brankáři, který proti němu vyběhl a zakončil do
prázdné branky. Díky tomu jsme remizovali jako druzí s nejsilnějším týmem.
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FK Stará Bělá - Kelč 0:1 Na čtvrtý zápas asi dlouho budou vzpomínat jak v Ostravě, tak ve
Staré Bělé. Kluci se do sebe pustili už od první minuty. Bylo vidět hodně osobních soubojů.
Ve čtvrté minutě měla Bělá jasnou tutovku, ale náš Kuba Novosad skvěle zasáhl a soupeře
vychytal. V sedmé minutě mohl dát branku Matěj Chramosta, ale jejich brankář byl úspěšný.
Stará Bělá zvyšovala tempo a v deváté minutě mohla dát branku. Náš brankář ale střelu vyrazil do autu. Běžela desátá minuta, když jsme rozehrávali aut u branky soupeře, Tomáš Kubeša
dostal míč, otočil se kolem obránce, pohotově vystřelil a brankář byl bezmocný. Stará Bělá
byla v šoku, přesto s tím chtěli něco udělat, ale to už jsme jim nedovolili a pohlídali si vedení
až do konce. Po zápase pak i sám trenér Staré Bělé pochválil naše kluky, jak jsou šikovní.
TJ Vítkovice Svinov - Kelč 0:0 V pátém zápase nás čekaly Vítkovice. Zápas to byl hodně
vyrovnaný. Už ve druhé minutě po pěkné akci mohl dát branku Martin Mlčák, ale jeho rána
skončila vedle pravé tyče. Běžela čtvrtá minuta a my jsme Vítkovice zamkli na jejich polovině. Jejich brankář nemohl rozehrávat, musel to jen vyhazovat na útočníky a naši obránci to
okamžitě vraceli na naše útočníky. Z toho jsme měli možnost zakončit, ale zase to bylo mimo.
To trvalo jen do šesté minuty, pak už se to Vítkovicím nelíbilo a dostali se do gólové akce, ale
naše brankářská jednička Kuba Novosad byl na správném místě připraven a skvělým zákrokem chytil míč. Již v osmé minutě měl soupeř další šanci, ale minul branku. V desáté minutě
jsme měli šanci zase my, ale ani Matěj Chramosta nebyl úspěšný. Pak se už do konce zápasu
nic nestalo a výsledkem byla remíza 0:0.
TJ Sokol Hrabová - Kelč 0:0 Šestý zápas byl napínavý, jako kdyby se hrálo finále Ligy mistrů.
Kluci, už když nastupovali, věděli, že jedině výhra je vynese na druhé místo. Pokud uhrají remízu, budou muset doufat, že na skóre by to mohlo být aspoň místo třetí. Oba týmy proto šly
od první minuty do sebe pěkně ostře. Běžela druhá minuta, Vojta Pastrnek nahrál Martinovi
Mlčákovi, ten si přebral míč, obešel obránce a nacentroval před branku, kde naběhl Matěj
Chramosta. Jasnou tutovku mu brankář chytil. Kluci jeli dál - už ve čtvrté minutě si Tomáš
Kubeša narazil s Davidem Šnajdrem, ten mu vrátil do běhu, Tomáš si to zpracoval a vystřelil
dělovku těsně mimo. Již v páté minutě zahrozila Hrabová, ale naše jednička Kuba Novosad
byl připraven a pěkným zákrokem chytil míč do rukavic. V sedmé minutě naši obránci zkusili překvapit střelou z dálky, ale jak Vojta Pastrnek, tak i Kuba Kubeša, branku přestřelili. V
deváté minutě Hrabová také vystřelila z dálky, pro Kubu Novosada to však nebylo nic složitého. V jedenácté minutě opět předvedl neuvěřitelný zákrok, když vytáhl míč z brankové čáry.
Pak mu pomohli naši obránci René Kusein a Denis Kunovský, když míč odkopli. Další šance,
kterou jsme měli, skončila vedle branky. A tak jsme zase jen remizovali.
Chci poděkovat panu Chramostovi a panu Mlčákovi, kteří nás na turnaj vezli svými auty.
Chci pozvat kluky ročníků 2003 a 2004 Kdyby z vás měl někdo zájem začít hrát fotbal,
rádi ho přivítáme. Určitě si to přijďte zkusit na trénink, který máme ve velké tělocvičně
ZŠ každé pondělí od 17:00 do 19:00 hodin.
Trenér starších žáků Marek Chvatík
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TJ Kelč, z.s. ve spolupráci se spol.Vacula silniční s.r.o.
rozšiřují školičku o družstvo dívek

Školička rozjíždí 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)

RŮZNÉ

KELEČSKO a.s. má za sebou úspěšný rok
Úspěšným obdobím prošlo v roce 2017 KELEČSKO a.s. hospodařící na výměře 2266 ha. Díky deštivému jaru se sice opozdily jarní práce, přesto byly
průměrné výnosy obilovin 7,27 t/ ha druhé nejvyšší v historii podniku a ani následné letní
přísušky neohrozily dostatečnou sklizeň objemných krmiv včetně silážní kukuřice.
V chovu dojnic se nám podařilo zvýšit mléčnou užitkovost meziročně o více než 800 litrů na
kus při solidních reprodukčních ukazatelích a výborné kvalitě mléka.
Od měsíce června provozujeme u prodejny krmných směsí mléčný automat na syrové kravské mléko s cenou 12 Kč za litr, který si velice rychle našel své příznivce.
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Pokračovali jsme také podporou volně žijících živočichů. V roce loňském roce jsme obhospodařovali biopásy na celkové výměře 9 ha, od měsíce srpna mohli naši spoluobčané obdivovat porosty pro semenožravé ptactvo (směs pro čejku chocholatou) s dominantní slunečnicí
na celkové ploše 23 ha. Erozní pásy v kukuřici jsme loni osévali svazenkou pro opylovače.
Po více než 30 letech jsme postavili dvě nové stavby. První je tříkomorový zastřešený silážní
žlab, který by měl nahradit dosluhující žlaby na statku a v Kladerubech a zlepšit hygienu a
ekonomiku výroby krmiv. Druhá je provětrávaný sklad obilovin pro skladování zrnin po
sklizni. Obě stavby byly postaveny ve středisku v Kelči bez dotačních prostředků.
Na pastvinách v Kladerubech jsme vybudovali nové pevné hrazení z akátových kůlů a v opravách hrazení chceme pokračovat i v letošním roce.
Společnost také obměnila zemědělské stroje nákupem nového sklízecího kombajnu Claas,
traktoru Claas, dvou velkoobjemových návěsů Krampe, dvou přepravních traktorů JCB
Fastrac, rozmetadla Bogballe a nakladače Volvo.
KELEČSKO a.s. má stále vysoké úvěrové zatížení, přesto je majetkově a ekonomicky stabilizované. Také v letošním roce plánujeme obměňovat strojový park a výstavbou odchovny telat
se soustředit na nejpalčivější oblast našeho hospodaření, kterou je odchov mladého dobytka.
Máme také zájem o výkup další zemědělské půdy v katastrech našeho hospodaření. Majitelům akcií stále nabízíme výkup posledních zbývajících akcií za 100 % hodnoty.
Jsme moderní zemědělskou společností s výkonnou zemědělskou technikou, kterou každý
rok obměňujeme v objemu minimálně 20 mil. Kč, jsme solidním významným zaměstnavatelem na Kelečsku, a proto jsme letos opět zvyšovali mzdy.
Snažíme se také zlepšovat přirozenou půdní úrodnost protierozními opatřeními a zásobováním půdy hnojem a v neposlední řadě vyčleňujeme část výměry z našeho intenzivního
hospodaření pro volně žijící živočichy. V příštích letech se chceme soustředit na zadržování
vody v krajině.
Společnost se také angažuje v dění města, ať už účastí na Kelečských slavnostech nebo podporou sportovních klubů a společenských akcí.
Všem zaměstnancům a obchodním partnerům patří za úspěšný rok 2017 velké poděkování.
Ing. Radim Kubečka, KELEČSKO a.s.

Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Kelči a okolních obcích
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18. ročník tradiční Tříkrálové sbírky.
Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným
občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 354
skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně
1 416 osob. V Kelči a okolních obcích se koledovalo v sobotu 7. ledna 2018.
Letos se potřetí podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónů korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj. o 225
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195 Kč více než loni). Z toho v Kelči 65 535 Kč, Babicích 3 708 Kč, Lhotě u Kelče 3 094
Kč, Komárovicích 8 877 Kč a v Němeticích 18 950 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Místní Charitě zůstává z vybrané částky 58 %. Tyto prostředky budou použity jako přímá finanční podpora lidem, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále na finanční
spoluúčast na plánované rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí,
ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a
Centrum sociálně materiální pomoci. Plánována je výměna elektroinstalace a osvětlení,
rekonstrukce podlah včetně položení nových podlahových krytin, vytvoření důstojného
zázemí pro zaměstnance služeb (WC a sprcha) a zateplení celého objektu. Část výtěžku
bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož
úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny,
šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je
oprava druhé části komunikačního systému sestra – pacient v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, čímž se zvýší pocit bezpečí obyvatel domova.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv
zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům a farnostem za vstřícnost a ochotu při realizaci této rozsáhlé sbírky. Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří
ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí,Martina Došková

Program únor:
•

Úterý 6.2.2018 od 9:00hod. „Zvířátka v zimě“ – poslechneme si pohádku „Rukavička“, naučíme se hudebně pohybovou hru „HNÍZDA“, budeme malovat lesní zvířatka
a rukavice.
• Středa 7.2.2018 od 16:30 hod. – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna
s tatínkem! Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.
• Pondělí 12.2.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Přednáška na
téma „Ekologie, my a papež František“ – inspirace z našich rodin a papežské encykliky „Laudato sii“.
• Úterý 13.2.2018 od 9:00 hod. KARNEVAL pro nejmenší a masopustní veselí. Dopoledne plné písniček, básniček a cvičení s Divadélkem Leonka. Vstup pouze v maskách
– děti i maminky!
• Pondělí 26.2.2018 „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Tvoříme z polymerové hmoty
„fimo“ - vyrobíme si přívěsky nebo ozdobíme lžičky.
• 19.2.2018 - 23.2.2018 - ZAVŘENO - jarní prázdniny
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Informace, novinky sledujte na webu: www.rcslune.mypage.cz
Bc. Veronika Mlčáková
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Sbírka Charita Blahová
Vážení a milí,
chtěla bych vám všem z celého srdce poděkovat, že i letos jste pokladničky viděli a byli
ochotni do nich vložit svoje penízky.
Tento rok jsme díky vám všem vybrali celkem 185.000 Kč. Z toho 20.000 Kč putovalo ke
Kubíčkovi a pro oddělení dětské onkologie Brno jsme zakoupili Monitor životních funkcí
v hodnotě 170.000 Kč. Chybějící částku 5.000 Kč na přístroj doplatil nadační fond Krtek.
Moc děkuji dětem a maminkám za sbírku hraček a vedení ZŠ Kelč za částku 2.877 Kč ze
školního jarmarku, která byla přidána do kasičky. V Kelči se vybralo celkem 10.849 Kč.
Mám radost, že i na koncertu se vás sešlo hodně a že jsme se společně zastavili v tom předvánočním shonu a odcházeli jsme domů s tou pravou vánoční náladou.
Přeji vám všem, abyste si těch svých 365 dnů v tomto roce prožili v lásce, pohodě, zdraví
a radosti.
S úctou a láskou, Pavlína Blahová

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči
Milena Šimáčková

Miroslav Ordán

Anna Chvatíková

Františka Hegarová

Bronislava Lasovská

Josef Pavlica

Marie Novotná

Ludmila Kohnová

Antonín Večeřa

Jaroslava Šindelářová

Stanislav Hlavica

Marta Jiříčková

Jubilanti v Němeticích:
Ludmila Vykopalová

Zdeněk Tomášek

Josef Novosad

Jubilanti ve Lhotě:
Josef Kroupa

Marie Ovčáčíková

Jubilanti v Babicích:
František Jurenka

Narození
Ludmila Zámorská

Babice

Laura Marečková

Babice

Jan Staněk

Němetice

Amálie Sýkorová

Kelč

Úmrtí
Josef Rolinc
Němetice

49 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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Lyžařský kurz MŠ kelč
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