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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
je konec léta, skončil čas dovolených, pro děti skončily prázdniny a začíná opět rutinní
období, kdy se většina z nás vrací k běžnému životnímu rytmu. V obou prázdninových
měsících jsme si teplých dní užili dostatečně, tak se nikdo z nás nebude hněvat, když
přijde mírné ochlazení a snad spadne dostatek srážek do vyprahlé přírody.
Jak jsem upozorňoval v minulém čísle Zpravodaje, rád bych vás seznámil s investičními
akcemi, které plánujeme provést ještě do konce letošního kalendářního roku. V měsíci
září zahájíme výstavbu chodníku u kina, který bude pokračovat k silnici do Valašského
Meziříčí a přirozeně naváže na v loni vybudovaný chodník u kulturního domu. V Němeticích nás čeká také koncem září zahájení výstavby chodníku od bývalé školy k hlavní
křižovatce u kaple, čímž se propojí dva chodníky zrealizované již v minulých letech. Letos
máme v plánu ještě zrekonstruovat dva chodníky na sídlišti před bytovými domy 501 a
502. Jsou to poslední neopravené chodníky na tomto sídlišti v Kelči. Vzhledem k tomu, že
jejich výstavba proběhla již v roce 1971 a jsou ve špatném stavu, opravu si určitě zaslouží. Rozběhla se oprava nejbližšího okolí bývalé zámecké studny a oprava vlastní studny.
Z nekulturního a zanedbaného prostoru v rohu náměstí vznikne klidová a odpočinková
zóna doplňující rekonstruované náměstí. Nejvýraznějším prvkem prostoru bude nasvětlený objekt historické studny. Dobíhá nám také realizace první etapy cyklostezky Kunovice
– Kelč, která bude ukončena na příjezdové cestě ke kelečskému polnímu letišti. Tato stavba
je spolufinancována ze státního fondu dopravní infrastruktury. V současné době je v řešení
majetkoprávní vypořádání pozemku pod druhou navazující etapou cyklostezky, který je ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud jednání dopadnou
úspěšně, druhá etapa cyklostezky bude v příštím roce pokračovat až k parkovišti u rybníku
Chmelník. Před dokončením je i rekonstrukce veřejného osvětlení na obou kelečských sídlištích, která by měla zajistit výraznou úsporu finančních prostředků na provoz veřejného
osvětlení. I financování této akce nám vylepšuje získaná dotace z Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. Určitě finančně nejnáročnější akcí, která nás do konce září čeká, je již zahájená komplexní rekonstrukce kotelny v základní škole, na kterou budeme čerpat dotaci
ze státního fondu životního prostředí. Tuto akci připravujeme již několik let a dále ji nelze
odkládat vzhledem k tomu, že nemůžeme připustit výpadek topení v základní škole v zimním období. Nezapomínáme ani na kelečské hasiče, kteří po mnoha letech budou vybaveni
novým dopravním automobilem za přispění dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR.
V dalším období nám tím pádem zbývá vybavit dopravním automobilem již jen hasiče ze
Lhoty. Po dohodě s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje dojde ještě v měsíci září k celoplošné opravě části silnice kolem nově zrealizovaného chodníku na Bystřické ulici, kterou bude
plně financovat Zlínský kraj. Z programu Ministerstva kultury ČR „Regenerace městské
památkové zóny“ i s finančním podílem města jsme podpořili opravu fasád a oken kostela
sv. Kateřiny. Oprava proběhne v podzimních měsících tohoto roku.
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Pokud se ohlédneme za již zrealizovanými akcemi, určitě musím zmínit výstavbu nového víceúčelového hřiště v Komárovicích, opravu víceúčelového hřiště ve Lhotě a úpravu
okolí víceúčelového hřiště v Babicích. Úprava v Babicích spočívala ve zřízení zpevněné
plochy a instalaci síťových zábran podél fotbalového hřiště. Ve Lhotě jsme na místě původního hřiště položili nový asfaltový povrch a také zde instalovali nové síťové zábrany.
Za přispění dotace z Ministerstva zemědělství ČR se podařilo opravit boží muka u sv.
Františka, kříž v Komárovicích a centrální kříž na kelečském hřbitově. Opravy těchto
drobných sakrálních staveb nebyly nijak finančně náročné, nicméně dotvářejí vzhled
obce, a proto se i takovýmto akcím musíme věnovat.
Věřím, že se nám všechny plánované akce podaří úspěšně dokončit.
Ing. Karel David,
starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 81. zasedání Rady města Kelč dne 16. 7. 2018.
• Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Kelč
z finančních prostředků školy za I. pololetí 2018 dle provedeného hodnocení.
• Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava MK Kelč (od č.p. 184 po
č.p. 421) a Babice (u obecního domu)“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha
1, IČ: 03181936.
• Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8011438/002b/S o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 314/97 a 314/98 v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci stavby energetického
zařízení, zemní vedení NN a VN, název stavby „Kelč SO 18 RD, NNK, VNK, DTS“ se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Kelč-Komárovice, č. parc. 390/2, Pavelka, NNK; IV-12-8015174“ na
pozemcích p.č. 904/1, 916/1 a 391 v k.ú. Komárovice se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka do šachty
a vnitřní rozvod vody pro parcelu zahrady č. 40/1 v obci Němetice“ na pozemcích p.č.
730/11 a 418/1 v k.ú. Němetice se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd a vodovodní přípojka k pozemkům p.č. 590/3, 580/1 a 580/2 v k.ú. Lhota u Kelče“ na pozemku p.č. 858/4 v k.ú. Lhota
u Kelče se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předloženého návrhu.
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• Rada schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavba chodníku podél silnice
III/4387 v obci Kelč“ se zhotovitelem stavby VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00
Praha 1 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č.2.
• Rada pověřuje starostu přípravou projektové dotační žádosti na Státní fond životního prostředí na akci „Stavební úpravy obecního domu v Komárovicích – Tepelně technické úpravy objektu a zdroj tepla“
• Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s O2
Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle dle předložené nabídky.
• Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Rekonstrukce zdroje tepla v kotelně ZŠ Kelč“. Rada
schvaluje výzvu, seznam oslovených uchazečů, zadávací podmínky včetně kvalifikačních
předpokladů a hodnotících kritérií na tuto akci. Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého
rozsahu na tuto akci, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel a Zdeněk Porazil.

Volby 2018 – komunální, senátní
Kdy volit?
Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhodnou o obsazení zastupitelstev měst a obcí se
uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 spolu s prvním kolem doplňovacích voleb
do třetiny Senátu. O termínu konání voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu rozhodl
na jaře prezident Miloš Zeman. V Kelči se konají souběžně komunální i senátní volby.
Kde volit?
Svůj hlas odevzdáte ve volební místnosti, která náleží k vašemu volebnímu okrsku.
Místem konání voleb v Kelči je:
- v okrsku č. 1 Kelč - obřadní síň v přízemí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým bydlištěm
v domech na katastrálním území Kelč-Staré Město
- v okrsku č. 2 Kelč - zasedací místnost v I. poschodí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým
bydlištěm v domech na katastrálním území Kelč-Nové Město
- v okrsku č. 3 Němetice - zasedací místnost v obecním domě v Němeticích čp. 75 pro
voliče s trvalým bydlištěm v Němeticích
- v okrsku č. 4 Komárovice - zasedací místnost v obecním domě v Komárovicích čp. 37
pro voliče s trvalým bydlištěm v Komárovicích
- v okrsku č. 5 Lhota - zasedací místnost v obecním domě ve Lhotě čp. 46 pro voliče
s trvalým bydlištěm ve Lhotě
- v okrsku č. 6 Babice - zasedací místnost v obecním domě v Babicích čp. 24 pro voliče
s trvalým bydlištěm v Babicích
Kdo může volit
Volit může každý občan, který v době konání voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je
nutné přijít s platným občanským průkazem nebo pasem. V komunálních volbách nejsou
vydávány voličské průkazy.
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Občané mající zájem volit, ale jejich zdravotní stav jim neumožňuje přijít k volbám, mohou
požádat o přinesení přenosné volební urny.
Prosíme o nahlášení těchto zájemců osobně nebo telefonicky u tajemníka pana
Porazila, tel.: 571 665 912 nebo na matrice paní Tomáškové (tel.: 571 665 910) do pátku
5. října 2018 do 13:00 hodin.
V krajním případě lze zavolat v sobotu do 12:00 hodin přímo do jednotlivých volebních
místností:
Okrsek 1: 720 036 941
Okrsek 4: 571 641 203
Okrsek 2:
Okrsek 3:

720 036 505
571 641 325

Okrsek 5:
Okrsek 6:

571 641 104
571 946 516

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Volební lístek dostanete v komunálních volbách jediný, na němž budou všechny kandidující
strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém
stranami. Lístky dostanete domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se tak
nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve
volební místnosti.
Voličský průkaz
V případě komunálních voleb nelze voličský průkaz použít.
Jak volit
Obecní volby jsou výjimečné v tom, že můžete volit jednotlivé kandidáty i napříč
politickými stranami. K tomu slouží křížky, kterými můžete označit jednotlivé lidi (malý
křížek), celé strany (velký křížek) nebo oboje křížky kombinovat. Všechny kandidující
strany a kandidáti jsou na jediném volebním lístku.
Malé křížky
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první možností je dávat
pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí
čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů (KELČ – 15 zastupitelů), může
tedy zakřížkovat 15 kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně
platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje
více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.
Velký křížek
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic,
sdružení nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček
v záhlaví sloupce vybrané volební strany.
V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy
v našem případě v obci volí 15 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující
strany hlas všem jejím 15 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude
jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.
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Kombinace křížků
Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje
„velký“ křížek a „malé“ křížky. V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou
z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“
křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou
označil „velkým“ křížkem. Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje
tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika kandidátům
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a
označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební
strany uvedeni v jejím sloupci“. To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu. Pokud se
volí 15 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a šest křížků „malých“
kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 6 kandidátům označeným
„malým“ křížkem a prvním 9 kandidátům ze strany označené „velkým“ křížkem.
Kdy je má volba neplatná
Váš hlasovací lístek bude označen za neplatný vždy, když zakřížkujete vyšší počet
kandidátů, než má být zvoleno. Také pokud označíte několik stran. Neplatné jsou také
prázdné a poškozené hlasovací lístky, pokud nejsou vložené do úřední obálky nebo je
v úřední obálce lístků více.
Jak volit si můžete vyzkoušet na webových stránkách: https://volby.rovnou.cz/,
kde najdete Simulátor volebního lístku - komunální volby

Na základě ustanovení § 12 odst.1b) a odst. 1c) zákona č. 491/2001., o volbách do
zastupitelstev obcí a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn,
oznamuji názvy zaregistrovaných volebních stran v obci Kelč a vylosované pořadí na
hlasovacím lístku:
Kelč 2000
1
Křesťanská a demokratická unie – československá strana lidová
2
Komunistická strana Čech a Moravy
3
Ano 2011
4
Jitka Hlavicová, za MěÚ Valašské Meziříčí
SENÁTNÍ VOLBY 2018
Jak se volí: Volební lístky
Volební lístky by vám před prvním kolem měly přijít domů. Na každém volebním lístku
bude jeden kandidát. Ve volební místnosti pak lístek s vámi vybraným kandidátem vložíte
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do přidělené obálky a obálku vhodíte do urny. Nic nekřížkujete ani nekroužkujete, do
obálky můžete vložit jen jeden lístek, jinak je váš hlas neplatný. V případě, že vám lístky
domů nedorazí, dostanete je přímo ve volební místnosti. Lístky kandidátů postupujících do
druhého kola už vám domů nedorazí v žádném případě, dostanete je ve volební místnosti.
Voličský průkaz
V případě senátních voleb můžete volit kdekoliv ve volebním obvodu č. 77 - Vsetín,
pokud si před tím vyřídíte voličský průkaz. Nemůžete s ním ale volit v jiném volebním
obvodu. Žádost o průkaz má svá pravidla a lhůty. Podat žádost můžete nejpozději dva
dny před prvním dnem voleb osobně na MěÚ v Kelči do 16:00 hodin.
(MS)
(zdroj: www.volby.cz , info.cz,reflex.czú/ komunalni-volby-2018-info-wiki)

Svoz odpadů v září

Městská knihovna Kelč
pondělí 3. září 2018
ZAVŘENO

papír, tetrapak – středa 12. 9. 2018
plasty – pátek 14. 9. 2018
sklo – pátek 21. 9. 2018

Dotace pro město Kelč v roce 2018
Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI
- Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč - 841.000 Kč – 85%
Ministerstvo životního prostředí /MŽP/
- Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné – 263.654,72 Kč – 80%
Revitalizace zeleně sídlišť v Kelči – 377.457,24 Kč – 60%
- Tepelně technické úpravy objektu Městského úřadu Kelč – 1.018.684 Kč - 40% (realizace 2019)
Výstavba mokřadu – 492.410 Kč – 100%
- Tepelně technické úpravy části objektu ZŠ Kelč – 1.824.369,50 Kč – 50% (realizace
2018,2019)
Ministerstvo kultury - MK
- Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na rok 2018 - 200.000,-Kč
- Zkvalitnění a modernizace služeb v Městské knihovně v Kelči - 33.000,-Kč – 70 %
- Obnova kulturní nemovité památky Sýpka, čp. 270 – 382.000 Kč – 80%
Ministerstvo zemědělství / MZ/
- Restaurování kříže v obci Komárovice – 95.130 Kč – 70%
- Oprava Boží muky u sv. Františka – 40.057 Kč – 70%
- Restaurování centrálního kříže na hřbitově v Kelči – 80.080 Kč – 70%
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Ministerstvo vnitra /MV/
- Dopravní automobil pro SDH – 441.000 Kč – 50%
Ministerstvo průmyslu a obchodu /MPaO/
- Snížení energetické náročnosti VO a výměna -osvětlovacích těles na větvích veřejného
osvětlení – u tělocvičny ZŠ, Kunštátě a v části města Kelč - 308.780,-Kč
- Zlínský Kraj
- Dopravní automobil pro SDH – 294.000 Kč – 33,33%
Krajský úřad
- Dotace na volbu prezidenta ČR v roce 2018 - 156.000,-Kč
- (% udává výši dotace z celkových uznatelných nákladů)
Zpracovala Hana Wranová - účetní

Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,
dne 15. září 2018 se bude konat vítání občánků. Žádáme proto rodiče nově narozených dětí obce Kelč, kteří se chtějí tohoto slavnostního vítání zúčastnit, aby
se přihlásili do 10. září 2018 na sekretariátu MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím
rodný list dítěte, pokud jste již tak neučinili.
Hana Tomášková, matrika

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Hodnocení slavností - poděkování
XXII. Kelečské slavnosti jsou za námi, a jelikož do uzávěrky prázdninového čísla jsme
stihli vložit pouze fotky, dovolte mi vyslovit nyní poděkování všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podílel na přípravě, průběhu, zajištění a organizaci celých slavností, ale také
místním vystupujícím souborům, prodejcům, kuchařům, zvukařům, dětem, divákům a
dalším. Velice si ceníme spolupráce s Muzeem regionu Valašsko, jehož pracovníci připravili hodně zajímavou archeologickou stezku a výstavu. I příští rok se máme na co
těšit, už dnes totiž společně plánujeme malé překvapení.
Jsme rádi, že se líbila jak výstava nových fotografií Kelče, tak i časosběrné video o Kelči
a výherní fotografie fotosoutěže. Kladné ohlasy návštěvníků jsou pro nás dostatečnou
odměnou a motivací pro další ročníky. Za věcné připomínky moc děkujeme, pomohou
nám v přípravě dalších podobných akcí.
9
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Poděkování patří i sponzorům: KELEČSKO a.s., Radek Pajdla - AKORD KELČ, Radim
Horák, Vacula silniční s.r.o., Mašlaň s.r.o., Jan Čech - zahradnictví, Lubor Pitrun - elektro, Vladimír Stříteský - autoopravna, Ervin Tvrdoň - malířské a stavební práce, Tomáš
Srkala – elektro. Vážíme si jejich spolupráce a podpory.
Program slavností se ladí tak, aby si v něm každý našel, co se mu líbí. Je pochopitelné, že
ne všem jsme skladbou kapel vyhověli. Ale spokojených návštěvníků bylo hodně, čemuž
jsme rádi. V blízkém i vzdálenějším okolí je naštěstí dostatek dalších příležitostí - festivalů a jiných hudebních akcí, kam si za svým oblíbeným žánrem či kapelou můžeme
přes léto zajet.
Příští rok se termín slavností přesně trefí do termínu poutě sv. Petra a Pavla, která byla
předchůdcem minulých jarmarků a dnešních slavností. Je to opravdu poslední víkend v
červnu - 28.až 30.června 2019. Rádi bychom opět ve spolupráci s farním úřadem uspořádali i páteční koncert, protože to v minulých letech docela příjemně doplňovalo sváteční
atmosféru. Pan farář už jedná s manažerem oblíbené hudební skupiny, tak budeme věřit,
že jednání budou úspěšná. K pouti sv. Petra a Pavla patří i slavnostní mše, která bude
v neděli dopoledne ve farním kostele. A zbývá jen objednat počasí, kapely, program a
atrakce, které k pouti patří, a můžeme se těšit na další ročník.
(MS)
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Výstava
„Kelč v průběhu století“
v Kulturním domě v Kelči
otevřeno:
čtvrtek 13. 9.
pátek 14. 9.
sobota 15. 9.

15:00 – 20:00 hodin
09:00 – 20:00 hodin
09:00 – 20:00 hodin

Ve velkém sále KD si můžete prohlédnout fotografie z archivu města, kronik, publikací a jiných zdrojů, ale také zapůjčené od občanů Kelče, za což jim opravdu moc
děkujeme. Na zpracování všech fotografií se nezištně podílel pan Zdeněk Kostka, pro
kterého se Kelč stala srdeční záležitostí. Podle jeho slov se tady setkal s několika historickými unikáty. Vybrali jsme pouze zlomek toho, co se nabízelo, ale i tak věříme, že
se podařilo dát dohromady zajímavý přehled o tom, co se zde v průběhu století stalo,
měnilo a jak se zde žilo. Na části výstavy se podílela i Základní škola v Kelči.
Pokud se sami na některých fotografiích poznáte, nebo budete znát příběh fotografií,
určitě nám to napište do poznámek, budeme rádi, když to zůstane i pro další generace.
Během výstavy je možné zakoupit:
■
nové pohlednice Kelče i místních částí
■
nástěnný kalendář Kelč 2019
■
stolní kalendář Kelč 2019
■
vydané knihy, publikace, brožury a další
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Babí léto 2018 – tisková zpráva
Třináctý ročník Mezinárodního folklorního festivalu Babí léto proběhne letos ve
Valašském Meziříčí, Hustopečích nad Bečvou a Kelči ve dnech 12. až 16. září.
Prvním programem festivalu a jeho neoficiálním zahájením v letošním roce bude
posezení s meziříčskými cimbálovými muzikami ve Schlattauerově kavárně. A
možná přijdou i muzikanti z daleké Indie.
Ve čtvrtek budou moci diváci v meziříčském amfiteátru zhlédnout první doprovodný program festivalu – vystoupení Vojenského uměleckého soubor Ondráš z
Brna – Ondrášovské putování.
Páteční program festivalu bude pokračovat na dvou místech - po 19. hodině na
nádvoří zámku v Hustopečích nad Bečvou předvedou svá vystoupení soubory hostující na festivalu – Češi z chorvatské Končenice, slovenský Mostár z Brezna, Slovácký krůžek ze Svatobořic – Mistřína, indický Spandan a hostitelský soubor Bača.
Od 20:30 proběhne na amfiteátru ve Valašském Meziříčí promítání filmových dokumentů z Valašska - Staré Valašsko - 1955, Valašské tance - 1949 a nejnovější
Říkejte mi strýcu – 2018.
Sobotní hlavní program mezinárodního folklorního festivalu Babí léto 2018 odstartuje v 11 hodin dopoledne průvodem všech účinkujících souborů a skupin z
meziříčského náměstí do parku u zámku Kinských v Krásně, kde se na prknech
amfiteátru všechny soubory krátce představí. Ve 14 hodin odstartuje program s
názvem „100 let … „ věnovaný osobnostem, které v uplynulých 100 letech ovlivňovaly folklorní dění a v 16 hodin program zahraničních souborů pod názvem „Dyby
byla Morava“.
Celodenní program vyvrcholí v sobotním večeru galaprogramem v amfiteátru –
přehlídce nejlepších čísel všech souborů, které na Babí léto 2018 přijedou zdáli i
zblízka. Doprovodným programem v sobotu bude v okolí amfiteátru probíhající
Řemeslný jarmark, na němž nebude chybět dobré jídlo a Vojtův burčák.
Nedělní program Babího léta proběhne ve městě Kelči. Zahájí ho písně zúčastněných souborů na závěr slavnostní mše v kostele sv. Petra a Pavla, po níž se soubory přesunou průvodem na kelečské náměstí, kde bude možno zhlédnou krátká
vystoupení jednotlivých souborů. Závěr celého festivalu je směřován na pódium u
kelečského kulturního domu. Zde budou mít diváci možnost naposled zhlédnout
hudební i taneční vystoupení účastníků letošního Babího léta a pořadatelé se rozloučí se soubory před jejich návratem domů.
Věřme, že i letošnímu ročníku Babího léta bude přát sv. Petr, bude jej provázet
slunečné počasí nastupujícího babího léta a v nedělním podvečeru se budou loučit
se soubory spokojení diváci i pořadatelé.
V.M. 22.8.2018 – Ctirad Bryol
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Kultura – plánované akce do konce roku
(akce známé k 20.8.2018)
Září
13. – 15.9.
13.9.
16.9.
29.9.

Výstava – Kelč v průběhu století ( podílet se bude i ZŠ Kelč) - KD
Kavárna - KD
Babí léto – ukončení mezinárodního folklórního festivalu - u KD
Enduro – Motocrossclub Kelč – motokrosová trať

Říjen
4.10.
13.10.
20.10.
26.10.

Kavárna, Dýňobraní, Výstava obrazů, Burza - KD
ParaAkademie - KD
Setkání bývalých zaměstnanců Loany Kelč - KD
Lampiónový průvod

Listopad
1.11.
8.11.
10.11.
10.11.
24.-25.11.
30.11.

Kavárna - KD
Setkání s důchodci - KD
Divadlo – Neprodejné manželky – Divadlo 9 z Ostravy - KD
Benefiční koncert – DS Anděl – farní kostel
Vánoční výstava – DS Anděl – KD
Vánoční jarmark s Mikulášem – náměstí

Prosinec
2.12.
6.12.
13.12.
24.12.

Mikulášská pohádka – KD
Vánoční tvoření – Knihovna, TOM Myšáci – KD
Vánoční kavárna – KD
Živý betlém – náměstí

Prosíme spolky, organizace, oddíly a ostatní, aby nám během září nahlásili plánované akce v roce 2019 pro připravovaný místní kalendář kulturních, sportovních a jiných akcí v Kelči a pro kalendář akcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Většina akcí se děje v kulturním domě, proto doporučujeme včasnou rezervaci
pro vaše akce. V letošním roce proběhlo či ještě proběhne jen v kulturním domě
42 místních akcí a 1 akce jiné obce, 8 oslav místních občanů a 1 mimokelečská,
7 svateb místních a 3 mimokelečské. Akce v „pekle“ jsme do součtu ani nezahrnovali. Pro snadnější přehled volných termínů v KD uvažujeme o zavedení
elektronické rezervace. Budeme vás průběžně informovat.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
První měsíc školního roku 2018/ 2019 je před námi.
Provoz mateřské školy je zabezpečen v době od 6:30 do 16:00. Scházení dětí má návaznost na
bezpečnostní systém Safy, který automaticky spouští dveře do 7:50 hod. Bližší informace jsou
zveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí. V tomto školním roce bude MŠ navštěvovat 84 dětí,
po 28 dětech v každé třídě. Z tohoto počtu půjde 28 dětí k zápisu do 1. třídy. Vzdělávací práci
zajišťuje 6 kvalifikovaných učitelek, včetně ředitelky.
V 1. třídě s názvem „Koťátka“ pracují paní učitelky Vladěna Grajová a Ilona Slováková.
Ve 2. třídě s názvem „Ježečci“ vykonává práci učitelky p. Jana Perutková /zástupkyně ředitelky/ a Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka.
Ve 3. třídě s názvem „Berušky“ pracují třídní učitelky Bc. Marie Hlavicová, DiS. a Anna Hlavicová. Naše pedagogické řady doplňují dvě asistentky: asistentka pedagoga Bc. Lucie Mašlaňová a školní asistentka p. Hana Kovářová. Zdravou a pestrou stravu budou připravovat
2 kuchařky, p. Ivana Štěpánová a Veronika Orlová pod vedením p. Jarmily Jiříčkové, vedoucí
školního stravování a účetní zároveň. Paní uklízečka Lýdie Zavadilová se stará o čistotu prostředí.
Názvy tříd jsou voleny podle třídních vzdělávacích programů a jejich symbolů. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Zdravý život plný
slunce“, který vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví a do středu zájmu staví dítě s
jeho potřebami a prožitky. Symbolem školky se stalo slunce, které je předpokladem zdravého
a radostného života. „Dítě se tak jako slunce stává středem našeho pedagogického vesmíru a
jeho potřeby určují oběh planet kolem něj – to jsou cíle, formy, metody a prostředky potřebné
k jeho výchově a vzdělávání“. Jedním z důležitých aspektů při výchově a vzdělávání dětí je pro
učitelky vytvoření přátelské a radostné atmosféry, kde se děti uvolní a cítí se dobře. Upřednostňujeme prožitkové učení, kdy se děti učí přímými zážitky. Nejlépe se naučí to, co si mohou samy
vyzkoušet. „Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do práce, porozumím“.
Jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou /environmentální/
výchovu s názvem „Mrkvička“.
Úzce spolupracujeme se Sdružením rodičů, které funguje při MŠ, se ZŠ Kelč aj. V září
se děti hravou formou seznámí s prostředím třídy, novými kamarády, p. učitelkami, s
pravidly bezpečného pobytu v MŠ při hrách a dalších činnostech. Náš školní vzdělávací
program obohacujeme v průběhu celého roku o spoustu kulturních i sportovních akcí.
Každým rokem přidáváme nějakou novinku, o které vás budu s předstihem informovat.
Již 15. září přivítají naši předškoláci nové občánky města Kelče na místní radnici. Dne
21. září se mohou děti těšit na Divadélko Smíšek, které k nám jezdí pravidelně. Tentokrát přijede s pohádkou na náměty Karla Čapka „O ztracené panence“. Koncem měsíce
budou děti tvořit výrobky na Dýňobraní. Víčkománie pokračuje! V loňském školním
roce jsme díky Vám nasbírali 260 kg plastových víček a uzávěrů, což vyneslo 1 560 Kč
do fondu Sdružení rodičů. Sbíráme všechny PET víčka, kde je trojúhelník HDPE 2, viz
webové stránky www.plastozrout.cz.
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Letos pokračuje evropský projekt “Inkluze v MŠ Kelč“(č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/
0005827)
Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s
názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ
I. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování. Z tohoto projektu je zajištěna dočasná personální podpora MŠ v podobě výše zmíněného školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým
školním neúspěchem.
Na podzim začneme realizovat nový projekt financovaný Státním fondem životního prostředí ČR a městem Kelč. Záměrem plánovaných úprav je rozšířit a doplnit zahradu v přírodním
stylu: „Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je to prima“ a i nadále budovat u dětí přirozeně
kladný vztah k přírodě. Naši zahradu využíváme ve všech ročních obdobích s dětmi i jejich
rodiči na společných akcích. Na základě dotací z tohoto projektu vzniknou další místa inspirativního prostředí s příležitostmi k volné hře: zahrada, ve které může dítě naslouchat,
ochutnat, přivonět, ohmatat i pozorovat, místo, kde se všemi smysly zapojuje do aktivního
zkoumání a poznávání přírodních dějů. Více informací zveřejníme v dalším čísle Zpravodaje
a na webových stránkách – www.mskelc.cz, které průběžně aktualizujeme.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč

SPORT

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Během školních prázdnin se uskutečnily na střelnici SSK Kelč další dva závody ,,Kelečské střelecké ligy 2018“, soutěže SP (30+30). Dne 15.7.2018 třetí kolo – Cena Kelče a dne
12.8.2018 čtvrté kolo soutěže. Na stupních vítězů se umístili:
3. kolo (Cena Kelče):
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 564 bodů (z 600 možných)
• Jaroslav Ptáček (AVZO Val. Klobouky) s nástřelem 549 bodů
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 545 bodů
4. kolo:
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 545 bodů (z 600 možných)
• Miroslav Marejka (SSK Kelč) s nástřelem 542 bodů
• Aleš Čevela (SSK Buchlovice) s nástřelem 537 bodů
V sobotu dne 11.8.2018 se uskutečnilo na střelnici SSK Kelč setkání bývalých členů - seniorů,
kteří dříve v našem klubu působili nebo ještě působí. Pánové J. Sofka, R. Vacula, J. Bartoň,
A. Jiříček, J. Šatran si zavzpomínali při sklence dobrého moku se současnými členy klubu na
staré dobré časy, kdy jim to ještě výborně střílelo. To nakonec předvedli i při střelbě z pistole,
kterou jim klub přichystal jako překvapení. Za své stále dobré výkony obdrželi pamětní diplomy. Poděkování za organizaci setkání patří vedení SSK Kelč a panu F. Jiříčkovi.
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Páté kolo ,,Kelečské střelecké ligy 2018“ se uskuteční na střelnici SSK v neděli dne 2.9.2018, závěrečné šesté kolo – Finále dne 30.9.2018. Srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2018“ a další informace pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

RŮZNÉ
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Tábor Malé Antiochie na téma Anežka Česká
Rok se s rokem sešel a červencový vítr přivál i tábor Malé Antiochie. Téměř padesát dětí od 16. do 20.7. prožilo v pořadí již sedmý ročník tohoto tábora. Letos se
farní dvůr proměnil v dvůr královský a Befarko bylo sídlem krále Přemysla Otakara I. a jeho chotě Konstancie, která byla právě v očekávání. V pondělí jsme začali
v přemyslovském kostele ranními chválami a zpěvem loňské hymny. Po rozcvičce
následovaly rozličné seznamovací a pohybové hry, to abychom se na královském
dvoře cítili jako doma. Dále nadešel čas na rozdělení dětí do cechů. Každý cech měl
za úkol si vymyslet název, znak a zvolání cechu. Rázem jsme se ocitli mezi zlatníky,
dřevorubci a dalšími. „Sláva, narodila se dcera,“ ozývalo se ze všech stran, „má
jméno Anežka, princezna Anežka!“ A to už nám pod nosem voněl slavnostní oběd
z přemyslovské kuchyně. Odpoledne se nám trochu zachtělo Anežčina věna. Ještě
štěstí, že poklad střežili královští havrani, ale uhlídat ho celý se jim nepovedlo.
Když se to dozvěděli královští rodičové, byli hluboce zarmouceni. Ovšem poddaní
se rozhodli, že vrátí, co jim nepatří. To královské rodiče potěšilo a poté se všichni
veselili při zpěvu a tanci táborové hymny. Pak přišel čas na závěrečný rituál, do deníku jsme si nalepili symbol koruny královské a každý cech dostal dle zásluh určitý
počet zlaťáků do truhlice. V den druhý jsme se dozvěděli, že král mladičkou Anežku zasnoubil s netrpělivým Jindřichem II. Cechy se utkaly v turnaji v přemyslovské
kopané, a také jsme se projeli na bujných ořích. Odpoledne proběhly rozverné
hry a zjistili jsme, že Jindřich již na Anežku čekat nechce a králi vzkázal: „Tak si
tu vaši dceru nechte!“ To Přemysla Otakara I. nadmíru rozhořčilo a hned dostal
chuť na válečné rozepře! Třetí den svolával královský posel všechny do válečného
tažení. A když jsme byli v přípravách, přišel jakýsi Konrád a začal hlásat o míru, že
válkami se nic nevyřeší a zlo se jenom rozšiřuje a to není správné. Když se to král
dozvěděl, hned vyhlásil, že Konrád není hoden života! Tak jsme se za zvuku bubnu
vydali na popravu k nádvoří kelečského zámku. Už to vypadalo, že Konrád bude
popraven, ale měl jednu prosbu: „Mohl bych se pomodlit?“ V tu chvíli přiběhla
Anežka a vše zachránila. Prohlédli jsme si komnaty zámku s komtesou Hankou.
Dále jsme zamířili do kostela sv. Kateřiny, kde Anežka poznala své poslání a plna
radosti nás dovedla do kláštera, kde jako malá vyrůstala. Řeholní sestřičky si s
námi a zahrály hry a klášter nám představily. Odpoledne jsme vyráběli pohlednice
a psali dopisy dle vzoru naší princezny, která si dopisovala dokonce i se sv. Klárou.
Ve čtvrtek jsme sháněli kameny a materiál na stavbu špitálu a museli jsme si dávat
bedlivý pozor, abychom nedostali žádnou nemoc, která by nás oslabila. Odpoledne si každý vymyslel svou živnost a poté jsme si za speciální měnu Agnes mohli
dopřávat různých služeb, ku příkladu klidné masáže hlavy či riskantního hazardu.
Pak následovala mše, opékání, dobrodružná stezka odvahy a velmi očekávaná noc
na faře. Pátek jsme začali hudební rozcvičkou. Tím jsme se připravili na hru VTPO
a na shánění povolení k výjezdu na svatořečení Anežky. Po urputném snažení jsme
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výjezdní doložku obdrželi a šťastně jsme odjeli do Říma. Setkání s Janem Pavlem
II. a svatořečení bylo nezapomenutelné. Vše jsme náležitě oslavili zmrzlinou. Pak
následovalo vyhodnocení, rozdělení dekretů a rozloučili jsme se zpěvem táborové
hymny: „Vy jste sůl země…“ Děkujeme dětem za jejich nasazení, elán a inspirující
nápady! Do nového školního roku přejeme hodně sil!
Zapsala Monika Valuchová

TOM Myšáci Kelč
7.1.2018 Velký Javorník
Neděle 7. ledna 2018 se stala první výletním dnem letošního roku. Domluvili jsme se, že si vyšlápneme na Velký Javorník. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nakonec jsme se rozhodli vrchol
zdolat. Dojeli jsme auty na Pindulu a odtud vyšli po blátivých a ledových stezkách k vrcholu
Velkého Javorníku. Někteří vystoupali na místní rozhlednu, bohužel kvůli počasí nebylo nic
vidět a ani možnost dát si teplý čaj v sychravém počasí neklapla, neboť restaurace na vrcholu
byla přeplněná. Posvačili jsme a vrátili se zpět k autům.
Jsme rádi, že se výšlap vydařil a trochu jsme protáhli své nožky.
30.3.2018 Pustevny
Na Velký pátek jsme vyrazili na malý výlet nebo spíše procházku okolím Pusteven.
Dojeli jsme do Trojanovic a nechali se vyvézt lanovkou. Sluníčko nám svítilo do zad, což bylo
příjemné, i když kolem nás bylo vidět ještě zbytky sněhu. Z Pusteven jsme vystoupali na vrchol
Kněhyně a okruhem se vrátili kolem opravovaného Libušína zpět k horní stanici lanovky. Poobědvali jsme a vyrazili pěšky zpět do Trojanovic. Cestou dolů jsme obhlídli chatu, na kterou
se chystáme v měsíci květnu strávit jarní víkendovku. Najednou se proti nám vynořilo vysoké
kolo, na kterém stoupal vzhůru Josef Zimovčák, známý to mistr světa v jízdě na vysokém kole.
Odvahu jet na zledovatělém asfaltu jsme obdivovali, hlavně při cestě dolů, a zároveň mu drželi
palce, ať se mu něco nestane. Krásná tečka za naší procházkou kolem Pusteven.
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15.4.2018 Lačnov
V rozhlase a televizi se mluvilo o loukách plných šafránu, tak jsme se rozhodli se na ně taky
podívat. Vlakem z ValMezu jsme dojeli do Horní Lidče a odtud pěšky do Lačnova. Vidina
nádherně fialových rozkvetlých luk byla krásná, bohužel většina květinek už byla odkvetená.
Ale pár mohykánů jsme přece jenom viděli. V Lačnově jsme navštívili Muzeum vypálených
usedlostí, kde byla velice příjemná pamětnice těchto událostí a vše nám barvitě vylíčila, co se
zde za války a po ní stalo. Prohlédli jsme si domy, jak se tehdy žilo, zemědělské stroje, které se
používaly k obživě a všem se ukázka moc líbila. Poté jsme se vrátili na nádraží do Horní Lidče a
odjeli zpět ku domovu. Příště musíme vyrazit alespoň o týden dříve, abychom fialovou nádheru
rozkvetlých luk nepropásli.
18.-20.5.2018 Chata Slalomák
Pro jarní víkendovku jsme zvolili Chatu Slalomák, která má už své nejlepší časy za sebou, ale
i tak jsme se těšili, že zde strávíme hezké chvilky s kamarády. Chata se nachází těsně pod Pustevnami.
V pátečním podvečeru jsme se ubytovali, prohlédli si okolí a jak je naší tradicí, rozdělali oheň
a na večeři opekli špekáčky. Pak jsme debatovali, co zde podnikneme. Děti si zahrály pár her a
poté šly spát. V sobotu ráno po snídani jsme nabalili svačiny a pití a vyrazili na 11 kilometrový
pochod směr Čeladná. Naším cílem byla restaurace Na Maraláku v Kunčicích pod Ondřejníkem. Krásně čisté lesy a potůčky jsme poznali podle množství mloků, kteří nás celou cestu doprovázeli. V restauraci Na Maraláku jsme si dali něco dobrého na zub (pozn. dělají zde výborné
bramboráky) a pokračovali směr Trojanovice. Odtud už to bylo kousek na chatu. Po odpočinku
pár dětí vymyslelo malou stezku kolem chaty s plněním úkolů. Bylo to poučné a na konci stezky
jsme i slaňovali po provaze. Večer jsme opět u ohně zhodnotili dnešní den a uložili se ke spánku.
Nedělní ráno jsme se probouzeli do slunného dne, po snídani jsme trochu uklidili a vydali se na
Radhošť. U sochy Radegasta jsme udělali společnou fotku a pokračovali až na vrchol. Po krátkém odpočinku jsme se pomalu vraceli zpět na chatu. Zde jsme všechno poklidili a rozloučili
se a rozjeli se domů.
Ještě při loučení se děti ptaly, kdy bude další víkendovka. Jsem ráda, že se jim všude líbí jako
nám. Nakonec velmi příjemně strávený víkend pro nenáročné.
4.8.7.2018 Jeseníky
Ve středu 4. července odpoledne jsme naše děti doprovodili k autobusu, který je odvezl na tábor
a my dospělí jsme si sbalili svých ,,pár švestek“ a vyrazili zdolávat vrcholy Jeseníků. Zakotvili
jsme v kempu Dolina ve Vrbně pod Pradědem. Ve čtvrtek ráno po snídani jsme sbalili batohy,
namazali nohy a vyšlápli po naučné stezce do Karlovy Studánky. Po dobrém obědě a kávičce,
jsme prošli celou Karlovu Studánku a postupně se vystřídali v Bylinkových nebo Pivních lázních. Po návratu do kempu jsme při sklence vína zhodnotili dnešní den a šli spát. V pátek ráno
jsme si dali za úkol prozkoumat známé rašeliniště Rejvíz. Po cestě jsme nasbírali plný koš hřibů
a ještě zajeli do blízkého města Jeseník. Při návratu zpět do kempu jsme se stavili v nedaleké
rybárně v Mnichově. Příjemné prostřední, kde si můžete rybu za poplatek chytit sami, a chutné
čerstvé ryby upravené na různé způsoby, byly hezkým zakončením pátečního dne. V sobotu
ráno jsme si trochu přivstali, protože jsme chtěli předběhnout davy lidí proudících na nejvyšší
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horu Jeseníků Praděd. Z Karlovy Studánky jsme vystoupali stezkou Bílé Opavy k chatě Barborka a odtud se připojili již avizovaným davům a došli na vrchol Pradědu. Zpět jsme se z Ovčárny
svezli autobusem do Karlovy Studánky a autem zpět do kempu. Večer jsme hezky zhodnotili
naše víkendové putování. V neděli ráno jsme si sbalili opět svých ,,pár švestek“ a po cestě domů
navštívili hrad Sovinec a arboretum Paseka nedaleko Šternberka. Odpočinkový víkend jsme si
užili plnými doušky a hlavně nabrali sílu na další společné akce s dětmi.
5.-11.8.2018 Celostátní sraz TOM v Roztokách u Prahy
(pozn. redakce: příspěvek bude zveřejněn v příštím čísle Zpravodaje)
TOM Myšáci Kelč

Poděkování za tábor
Ráda bych touto cestou poděkovala všem obětavým lidičkám, kteří se podíleli a
zorganizovali pro děti týdenní pobyt v Podolí-Zajíčkov v době od 7.7. do 14.7.
2018. Vzhledem k tomu, že je neznám všechny jmenovitě, tak za všechny patří
velký dík Aničce Hlavicové, úžasné organizátorce, a taky Hance Stromšíkové, která
se ujala role kuchařky. Samozřejmě, že velký dík patří taky všem ostatním, kteří se
postarali o týden plný zábavy, her a pohybu pro děti, tentokrát tematicky zaměřené
na Piráty z Karibiku. Můj vnuk byl na Zajíčkově už počtvrté a po návratu domů
prohlásil: „Babi, bylo tam super!“
Milena Pajdlová
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XXXIX. INVELT Rally Pačejov 2018
V sobotu 28.7.2018 absolvovala posádka Dominik Stříteský a Michal Večerka s
vozidlem Opel Adam Cup XXXIX. INVELT Rally Pačejov 2018. Soutěž, která je
součástí Rallysprint série, byla pro Dominika první rallye, ve které startoval.
Provázelo ji nádherné, i když poněkud horké počasí. Zahájili ji až nad očekávání
dobrým časem na první rychlostní zkoušce, nejrychleji ze všech cupových aut.
Na druhé rychlostní zkoušce, na jednom z horizontů, vyrobil Dominik menší
jezdeckou chybičku, po které následovalo krátké opuštění trati, které ale vedlo k
problémům s horním uložením tlumiče pravého předního kola. S tímto absolvovali zbytek rychlostní zkoušky, po které ovšem následovala návštěva servisní zóny,
kde jsme vše v pohodě opravili. Prostřední sekci rychlostních zkoušek zvládli bez
nejmenších problémů, opět ze všech Opelů Adam Cup nejrychleji. V tomto trendu pokračovali i v závěru soutěže, na který si pro ně připravilo zpestření počasí,
kdy část obou posledních rychlostních zkoušek skrápěl intenzivní déšť. I když se
jednalo o vůbec první Dominikovy kilometry se závodním autem na mokré trati,
výsledek byl opět více než dobrý. Porazili i spoustu silnějších aut třídy R2 – jezdec
byl navíc mile překvapen tím, jak jej auto v těchto podmínkách poslouchalo.
Výsledkem bylo 32. místo celkově, 15. místo v Rallysprint sérii, 7. místo ve třídě 6
a 1. místo mezi vozidly Opel Adam Cup s velkým náskokem 2:21,7 min.
S výsledkem i předvedeným výkonem, který sklidil zasloužený ohlas, jsme velmi
spokojeni a už se nemůžeme dočkat dalšího závodu.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ih7p79UmnhY&feature=youtu.be
Petr Stříteský
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RC Slůně
RC Slůně se po prázdninové pauze znovu otevře!
Přijít mezi nás můžete každé úterý a čtvrtek od 9.00
hod. do 12:00 hod. nebo každé liché pondělí od 9:30
hod. do 12:00 hod. K dispozici je dětská postýlka, přebalovací pult, maminky mají
soukromí při kojení, na děti čeká spousta hraček, skluzavka, trampolína, houpadla…
Uvítáme spolupracovníky, které zajímá naše činnost, a dokázali by rozšířit nabídku služeb pro rodiny.
Informace a novinky sledujte na webu: www.rcslune.mypage.cz
Program září
• Úterý 4.9.2018 od 9:00 hod. „Dobrý den, všechny děti pojďte sem! Kdo je dneska z dětí tady, zazpívá si s chutí s námi!“ - KOUZELNÝ ZVONEČEK - hudební
program s prvky muzikoterapie s Mgr. Alenou Svobodovou. Vstupné 30,- Kč.
• Úterý 11.9.2018 Společný výlet: Větrný mlýn Skalička – prohlídka s průvodcem, návštěva místního dětského hřiště . . . Sraz v 9:15 hod. před RC Slůně,
pojedeme vlastními auty. V případě nepříznivého počasí bude otevřeno RC.
• Pondělí 17.9.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Vzpomínky na prázdniny.
• Úterý 18.9.2018 od 16:00 hod. Seznámení se SOFTSHELLEM Mgr. Marie Gajdůšková – možnost nákupu softshellových kalhot, nákrčníků a čepic za výhodné ceny.
• Úterý 25.9.2018 od 9:30 hod. „Máme řepu na zahrádce“ – děti si poslechnou
pohádku „O řepě“. Budou poznávat a malovat zeleninu.
Angličtina pro dospělé
• výuka angličtiny pod vedením Bc. Dany Navrátilové /státní základní jazyková
zkouška z ANJ, FCE – First Certificate in English/.
• cena kurzu pro skupiny /min. 3 přihlášené osoby/
lekce 45 minut = 100 Kč
lekce 90 minut = 200 Kč
• výuka začne od měsíce října. Informativní schůzka k přihlášení a rozřazení do
skupin proběhne v úterý 18.9. 2018 v 19:00hod. v RC Slůně Kelč a jsou srdečně
zváni všichni zájemci, bez ohledu na jazykovou úroveň.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Vyberte si z naší nabídky v programu a přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc.Veronika Mlčáková
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VZPOMÍNÁME
Dne 15. září to budou dva roky, kdy nás v 69 letech opustil vynikající
člověk, pan Stanislav Pitrun.
Od roku 1990 do roku 2010 byl starostou města Kelče, byl i předsedou KDU-ČSL v Kelči. I jako důchodce navštěvoval městský úřad a byl
ochotný s čímkoliv poradit. Jeho nejoblíbenějším koníčkem byla muzika. Lásku k ní předávali vnukům. Dalšími koníčky byla zahrada, vaření,
rodina, historie a cestování. Byl velmi tolerantní člověk. Chybí nám.
Vzpomíná manželka Jitka Pitrunová
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INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Marie Siekliková
65 let
Josef Štec
Jana Škařupová
70 let
Dagmar Jiříčková
75 let
Libuše Ševčíková
Václav Wrana
Ladislav Smolka
82 let
Josef Pavelčík

83 let
Marie Škařupová
85 let
Ludmila Vinklarová
Antonín Prokeš
87 let
Marie Kunovská
88 let
Marie Zimáková
91 let
Josef Stryk
93 let
Zdeněk Orel

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice

Němetice
Kelč
Kelč
Němetice
Babice
Kelč
Kelč

Narození
Adriana Zimová
Laura Rolincová
Alexandra Srkalová

Josef Kocman
Marek Slimáček

Kelč
Němetice
Kelč

Němetice
Kelč

Sňatky
Aneta Pitrunová * Jiří Kabeláč

Zuzana Chvatíková * Zdeněk Smahel

Úmrtí
Bruno Vlček 73 let

Kelč

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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Kelečský triatlon 2018
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