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ÚVODNÍK
Vážení občané,
uplynuly čtyři roky a je zde okamžik, kdy končí volební období současného zastupitelstva města. Je to asi nejvhodnější chvíle na stručnou rekapitulaci společné práce všech
zastupitelů. Na všech jednáních zastupitelstva panovala vždy konstruktivní a dělná atmosféra. Tato skutečnost byla dána pracovitým a racionálně uvažujícím týmem lidí,
kteří se v konečném důsledku vždy dokázali dohodnout.
Chtěl bych vás seznámit s největšími investičními akcemi, které se nám podařilo zrealizovat za uplynulé čtyři roky. Největší investiční akcí tohoto volebního období za
14,8 mil. Kč byly určitě „Stavební úpravy náměstí v Kelči“. Práce na této akci byly dokončeny v dubnu 2015. Tato investice byla podpořena dotací ve výši 80 % uznatelných
nákladů z Regionálního operačního programu Střední Morava. Dle mého názoru se
práce povedla, náměstí změnilo svůj kabát a plně slouží svému účelu.
Pro zlepšení životního prostředí a pro vyšší komfort občanů při nakládání s odpady
byl v srpnu 2015 zprovozněn sběrný dvůr. V lokalitě „Na výspách“ vzniklo zázemí pro
sběr všech druhů odpadů mimo komunálního. Náklady na tuto akci dosáhly 4,1 mil.
Kč. Nicméně i přes takto připravený komfort stále nacházíme v blízkosti Juhyně nebo
podél cest černé skládky, které musíme likvidovat.
Neméně důležitou akcí byla příprava „Lokality pro zástavbu rodinných domů Kelč –
Bystřická“. Pro stavebníky byly připraveny komunikace, chodníky, rozvody vodovodu,
dešťové a splaškové kanalizace, plynu, elektřiny a veřejného osvětlení. Dnes jsou již
na více než třech čtvrtinách z 18 připravených parcel zahájeny stavební práce a jeden
rodinný dům byl dokonce již zkolaudován. Celková výše investice činila přibližně 10,5
mil. Kč.
Několik let jsme se snažili získat dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště u základní
školy. Po třech neúspěšných pokusech jsme se do výstavby hřiště pustili pouze s vlastními finančními prostředky. Práce byly zahájeny v září roku 2015 a v červnu roku 2016
jsme víceúčelové hřiště slavnostně otevírali. Během školního roku slouží sportovní
areál především pro výuku tělesné výchovy v základní škole a v odpoledních hodinách
a v průběhu prázdnin široké veřejnosti. Jsem přesvědčen o tom, že 5,2 mil. Kč, za které
byl sportovní areál u základní školy vybudován, bylo využito účelně.
I v tomto volebním období se samozřejmě pokračovalo v opravách základní a mateřské školy. V mateřské škole se zrekonstruovalo sociální zařízení v posledním oddělení,
proběhla kompletní výměna všech otopných těles ve všech pavilonech mateřské školy.
Do těchto oprav a zkvalitnění prostředí pro výuku se investovalo přibližně 850 tis. Kč.
V historické budově základní školy se zrealizovala oprava vnitřních rozvodů vodovodu
a kanalizace, proběhla rekonstrukce plynové kotelny a to v součtu za víc jak 2,3 mil. Kč.
Aby bylo dosaženo vyššího komfortu života v obci, zahájila se oprava chodníků u kulturního domu, na sídlišti u bytových domů č. 501 a č. 502 a na hřbitově. Vybudoval
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se nový chodník na Školské ulici, podél víceúčelového hřiště a nově se zrealizovaly
chodníčky v parku. I s přispěním 85 % dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme zrealizovali chodník na Bystřické ulici a chodníky v Němeticích. Částka na
výstavbu a rekonstrukci chodníků se vyšplhala na 8,2 mil. Kč.
Dále jsme pokračovali v opravách a rekonstrukcích místních komunikací na ulici Pod
Pivovarem, Prokopec, Sazany, Záhumení, Kulichov, U hřbitova, Cihelny, Školská ulice,
u výletiště na Lhotě, u autoopravny Jiříček, v Babicích u obecního domu atd. Ve všech
případech se jednalo o opravu položením nového asfaltového koberce. Investice do
komunikací činily 6,6 mil. Kč.
Velkou pozornost jsme věnovali i úpravě společensko-sportovních areálů v místních
částech, kde jsme cítili jistý dluh z minulých let. Vybudovalo se hřiště ve Lhotě, rozšířily se zpevněné plochy a prodejní stánek v Němeticích, zrealizovala se dřevostavba
a hřiště na malou kopanou v Babicích a v Komárovicích se opravil prodejní stánek,
vybudovala se nová pergola a víceúčelové hřiště.
Většina z vás si určitě uvědomuje i to, že jsme každoročně podpořili místní spolky, sportovní oddíly, zájmové a společenské organizace částkou ve výši bezmála
0,5 mil. Kč.
Za zmínku určitě stojí, že se nám podařilo po mnoha letech v souvislosti se zvýšením
bezpečnosti ve městě uzavřít smlouvu s Městskou policií Valašské Meziříčí, na jejímž
základě může zasahovat městská policie v kritických situacích i u nás v Kelči. Po několika jednáních se společností Jednota Vsetín se nám zatím daří udržet síť prodejen
s potravinami i na Dolině.
Myslím si, že nelze v tomto příspěvku postihnout všechny investice a akce, které se
podařilo v uplynulém volebním období zrealizovat, nicméně snad se mi podařilo ty
nejdůležitější připomenout. Z výše uvedeného přehledu je doufám patrno, že rozvoj
Kelče a místních částí neustrnul, ale naopak šel dopředu. Jsem přesvědčen, že všechny
výše uvedené i neuvedené akce, které se podařilo v uplynulých čtyřech letech dokončit,
přispěly k lepšímu a spokojenějšímu životu v našem městě.
Z tohoto místa chci také poděkovat všem spolkům, společenským, sportovním a zájmovým organizacím, pořádajícím spoustu akcí a vystoupení, které jsou hojně navštěvovány našimi spoluobčany. Poděkování patří především všem aktivním lidem, kteří
se angažují a pracují ve svých organizacích a bez nároku na finanční ocenění zvelebují
řadu areálů, které mají v užívání nebo ve svém vlastnictví.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem současným zastupitelům, členům osadních výborů, členům finančního a kontrolního výboru, členům sociální a kulturní komise, redakční radě našeho městského Zpravodaje za dobře odvedenou práci. Chci
poděkovat i všem ostatním, které jsem možná opomenul zmínit, za práci vykonanou
pro rozvoj našeho města a všem chci popřát do dalších let mnoho úspěchů.
S přáním krásných podzimních dnů
Ing. Karel David - starosta
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 82. zasedání Rady města Kelč dne 13.8.2018.
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2018 dle předložené zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého návrhu.
• Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce Rekonstrukce zdroje tepla v kotelně ZŠ Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč Zdeněk Šatran, s.r.o., Kelč 378, 756 43 Kelč, IČ: 03691632.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/
MS/2018/00150 ke stavbě „VPIC Kelč, výstavba cyklostezky, II. etapa“ se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČ: 04084063 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy
VaK/42/18/01/01489 v rámci stavby „Oprava odtoku kanalizace z ČOV Babice“ na pozemcích p.č. 55/16 a 55/1 v k.ú. Babice u Kelče, specifikované v geometrickém plánu č.
96-169/2018, se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín,
PSČ 755 01, IČ: 47674652 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – části pozemků parc.č. 41/8, 46 a 2025
v k.ú. Kelč-Nové Město odměřené dle geometrického plánu č. 666-175/2018 ze dne
28.6.2018.
• Rada schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč spolku Strom života, Msgr.
Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661 na podporu provozu Mobilního hospice Strom života v roce 2018 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 1.800,- Kč Diakonii ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 73632783 na poskytování pobytových sociálních a odlehčovacích služeb občanům Kelče v roce 2018 a pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Rada schvaluje nabídku na akci – stavební práce „Oprava chodníků u domů č.p. 501
a 502“ od firmy LARS M+K s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová, IČ: 48399710 a pověřuje starostu přípravou a podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Tepelně technické úpravy části objektu
ZŠ Kelč“
• Rada města schvaluje výzvu, seznam oslovených uchazečů, zadávací podmínky včetně
kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií na tuto akci.
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• 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.
• Rada města schvaluje podání žádosti k projektu „Chodník u kina v obci Kelč“ spolufinancované z Místní akční skupiny Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z.s.,z výzvy „IROP
– Bezpečnost dopravy“ s vazbou na výzvu IROP č. 53: „Udržitelná doprava – integrované
projekty CLLD“.
• Rada města schvaluje spolufinancování ve výši 5 % z celkových uznatelných výdajů při
předpokládané výši 1 250 000,- Kč.

Svoz odpadů v říjen

Expozice Po stopách
kelečského dýmkařství
bude v měsících říjen až
únor uzavřena. Návštěvu lze
domluvit telefonicky u paní
Anny Vykopalové,
tel.: 608 450 528.

plasty – středa 10. 10. 2018

Městská knihovna Kelč
pondělí 29. října 2018
ZAVŘENO

Informace k volbám - Přenosná volební urna
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
Kelč –Staré Město – obřadní síň radnice
Okrsek 2:
720 036 505
Kelč – Nové Město – zasedací místnost radnice
Okrsek 3:
571 641 352
Němetice – zasedací místnost v obecním domě
Okrsek 4:
571 641 203
Komárovice – zasedací místnost v obecním domě
Okrsek 5:
571 641 104
Lhota - zasedací místnost v obecním domě
Okrsek 6:
571 946 516
Babice - zasedací místnost v obecním domě
6
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Pozvánka na prodejní výstavu obrazů
– 4.10.2018 v KD v Kelči
Miroslav Křemének – nar. 1950 v Olomouci
Dlouhá léta žil a pracoval v Rožnově pod Radhoštěm, nyní bydlí v Kelči. Malování se věnuje už od dětství, v 70. - 8o. letech maloval ve velkém. Velkou inspirací pro něj byl malíř
pan Josef Hapka, který tenkrát žil v Zubří a s panem Křeménkem se přátelil a pomáhal
mu s technikou. Miluje Valašsko, přírodu, což se často objevuje jako téma jeho obrazů.
Nevyhýbá se ale ničemu - maluje krajiny, portréty, lidi, zvířata, většinou podle momentální nálady a podle vlastní fantazie. Žádný z obrazů (bylo jich něco přes 100)prozatím
pan Křemének neprodával, většinu svých obrazů daroval rodině, přátelům a známým.
Umožnili jsme panu Křeménkovi své obrazy vystavit a nabídnout tak ke zhlédnutí i širší
veřejnosti. Obrazy bude možné i zakoupit.
(útržky z osobního setkání s panem Křeménkem zapsala Martina Schybolová)

Ohlédnutí za výstavou „Kelč v průběhu století“
Chci poděkovat celému organizačnímu týmu fotografické výstavy „Kelč v průběhu století“, jmenovitě paní Martině Schybolové, paní Alžbětě Pitrunové, paní Zdeňce Smahlové,
paní Patricii Volkové a paní Mileně Chvatíkové, se kterými jsem měl tu čest na celé akci
spolupracovat. Děkuji za skvělou organizaci a poutavé provedení i aranžmá celé výstavy,
za to, že jsem mohl být součástí této skvělé akce, která měla připomenout a oslavit krásu
a velkou historii města Kelče. Kelče, pro mě nejkrásnějšího města na světě, města, kde se
narodili a žili moji předci, moje milovaná maminka, babička a dědeček, staříčci a další
generace mých předků, kde žije spousta mých příbuzných, strýců, tetiček, bratranců a sestřenic a také spousta známých.
Dále chci poděkovat všem, kteří vyslyšeli výzvu a půjčili své fotografie a materiály na
výstavu a také samozřejmě těm, kteří výstavu navštívili. Po dobu šesti dnů, kdy celá akce
probíhala, jsem měl možnost sledovat velký zájem rodáků, obyvatel, ale i bývalých občanů, kteří přijeli odjinud.
Mnohé to na výstavu opakovaně přitahovalo a vraceli se, někdy i 3x i 4x. Hledali, objevovali, diskutovali, co si pamatují, co zažili, co už dávno zapomněli. Se spoustou lidí jsem
osobně hovořil a se zájmem jsem naslouchal jejich poutavému vyprávění, jak si vybavují
a oživují vzpomínky, jak identifikují a popisují místa svého dětství a mládí, která za ta
léta zmizela nebo změnila podobu. Bylo moc hezké pozorovat, jak si každá generace na
výstavě našla to své.
Na závěr chci poděkovat všem, které výstava oslovila až tak, že již teď projevili ochotu
hledat a zapůjčit ze svých soukromých archivů další staré fotografie a materiály, které
bude opět možné zdigitalizovat a uchovat pro budoucí generace.
Zdeněk Kostka
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Kelč v průběhu století
Když jsme se v letošním roce rozhodli zorganizovat výstavu, jejímž tématem mělo být
naše město, vůbec jsme netušili, na jak nelehkou cestu se vydáváme. Aby byla výstava co
nejobsáhlejší, chtěli jsme sáhnout jak do městského archivu, tak využít sbírek soukromých majitelů. Proto jsme již na začátku tohoto roku vyzvali vás, obyvatele Kelče, abyste
nám zapůjčili historické fotografie a dokumenty. Postupně se na městský úřad dostávaly
materiály, které pan Zdeněk Kostka digitalizoval, a na nás bylo tyto dokumenty rozdělit
do bloků, které by ukázaly historii i současnost Kelče z různých pohledů. Hodně večerů
jsme trávili tříděním fotografií a diskuzemi, co vybrat a jak vše roztřídit. Výsledkem této
práce byla z mého pohledu určitě unikátní výstava, která nám všem ukázala, jak bohatou
historii má naše město, a jak se za poslední století změnilo. Kelečské chaloupky i budovy
v 1. polovině minulého století měly své osobité kouzlo, bohužel 2. polovina 20. století
zahalila nejen architekturu Kelče do šeda. Když se kolem sebe rozhlédneme dnes, tak už
ten šedivý nádech v našich životech a v Kelči vůbec nevidím. Žijeme v nádherném městě
zářícím barvami. Žijeme ve městě, které žije - duchovním, kulturním i sportovním životem. Žijeme ve městě, kde slyšíte dětský křik, pláč i smích. Prostě si tu žijeme krásně...
za kulturní komisi Mgr. Zdeňka Smahlová

Lampiónový průvod
pátek 26. října 2018
od „Loany“ na náměstí s hudebním doprovodem
Dechové kapely z Kelče pod vedením pana Vladimíra Kutálka.
Po projevu starosty města vystoupí děti z Mateřské školy Kelč,
na závěr ohňostroj.
Sraz všech účastníků je v 17:30 hodin u „Loany“

Akce v listopadu
1.11.
8.11.
10.11.
10.11.
24.-25.11.
30.11.

kavárna
posezení s důchodci
divadlo (NE)prodejné manželky
koncert v kostele sv. Petra a Pavla
Vánoční výstava
Vánoční jarmark s Mikulášem
10
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Historie

28. říjen 1918
– Den vzniku samostatného Československa
Mezi Čechy a Slováky odedávna existovaly pocity blízkosti a sounáležitosti. Před
první světovou válkou však ani na jedné straně nevyústily do požadavků či plánů na
společný stát. Myšlenka na řešení české a slovenské otázky mimo rámec habsburské
monarchie nabyla na významu až s vypuknutím světové války.
Jako odveta za sarajevský atentát na následníka habsburského trůnu arcivévodu
Františka Ferdinanda d´Este (28. 6. 1914) vyhlásilo Rakousko – Uhersko 28. 7. 1914
válku Srbsku. Tato původně „trestná výprava“ spustila mechanismus první světové
války. Tato válka se proti původním předpokladům obou válčících stran změnila ve
vleklou poziční, zákopovou válku. Na bojištích stanuly proti sobě dvě skupiny velmocí: centrální mocnosti (Německo a Rakousko – Uhersko) a Trojdohoda (Británie,
Francie a Rusko). Srbsko spolu s Černou Horou a napadená neutrální Belgie byly na
straně Dohody, k níž se ještě v srpnu 1914 přidalo i Japonsko. Na straně centrálních
mocností nastoupilo v listopadu do války Turecko.
Atentát na habsburského následníka trůnu se stal záminkou k uskutečnění předem
připraveného útočného a mezinárodní právo porušujícího vojenského plánu.
Drtivá většina Čechů a Slováků, kteří byli nahnáni do rakousko-uherské armády,
měla k válečným cílům habsburského trůnu krajně odmítavý postoj. Dávali jej najevo tím, že zprvu jednotlivě a pak po desítkách i stovkách přebíhali na druhou stranu
fronty. Vstupovali do dohodových armád a posléze vytvářeli na ruské, francouzské
a italské frontě československé zahraniční vojsko – slavné československé legie. Jejich autorita na frontách podpořila úsilí Masarykovy zahraniční akce o vznik samostatného československého státu.
V českých zemích trpělo válkou především civilní obyvatelstvo. Ani na potravinové
lístky se základní potraviny nedaly sehnat jinak než v nekonečných frontách. Tato
kritická zásobovací situace plodila zoufalé hladové bouře, které mnohdy – jako např.
v Prostějově či Plzni – končily střelbou do žen a dětí. Toto utrpení na frontách i v zázemí dalo první Československé republice do vínku více než 640 000 válečných vdov
a sirotků a na 250 000 válečných invalidů.
Hlavním organizátorem protirakouského odboje byl profesor filozofické fakulty
pražské univerzity Tomáš Garrigue Masaryk. Do zahraničí odešel ve svých 64 letech
jako představitel nejmenší české politické strany, její jediný poslanec ve vídeňské
říšské radě. Trpělivě získával představitele Francie, Velké Británie a Spojených států
pro myšlenku rozbití Rakouska – Uherska a pro samostatný společný stát Čechů
a Slováků. Masarykovu mezinárodní autoritu významným způsobem posilovaly čs.
12
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legie. V roce 1916 vznikla československá národní rada a jejími členy byl mimo Masaryka Dr. Josef Dürich, Edvard Beneš a od podzimu 1916 Slovák Milan Rastislav
Štefánik. Ti pak 14. 10. 1918 oznámili dohodovým státům, že se ustavila prozatímní
československá vláda.
Na tento den byla vyhlášena generální stávka. Jejím cílem bylo zabránit odvozu potravin z Československa. V průmyslových městech však stávka nabyla jasně politického charakteru. Někde byla dokonce proklamovaná samostatná československá
republika.
Dne 18. října 1918 vypracovala prozatímní československá vláda Washingtonskou
deklaraci, která požadovala vytvoření samostatného československého státu. V deklaraci byly nastíněny hlavní zásady budoucího státu a jeho demokratické ideje.
Koncem října (23. - 26.) 1918 se konal ve Philadelphii kongres, na kterém 72 delegátů zastupovalo 12 středoevropských národů.
Kongresu předsedal T. G. Masaryk a jeho názory se projevily v závěrečné rezoluci. V ní konstatoval, že je nezrušitelným právem každého národa organizovat svou
vlastní vládu na takových zásadách a v takové formě, v níž věří, že nejlépe poslouží
jeho blahobytu, bezpečnosti a štěstí.
Od 18. 10. se Rakousko – Uhersko nacházelo ve stavu smrtelné krize, rozložila se
armáda a představitelé Národního výboru československého převzali do svých rukou správu nové státní moci. Vše se událo klidně a nenásilně. V době kdy Masaryk
ve Washingtonu slavnostně vyhlašoval československou samostatnost, stála již domácí česká politika na jeho linii a uznávala jej za vůdce národa. 14. listopadu 1918
Národní shromáždění jednomyslně zvolilo Masaryka prezidentem Československé
republiky. Mimořádné zásluhy, které si Masaryk v boji za samostatný československý
stát získal, mu zajišťovaly nesmírnou autoritu. Byl považován nejen za zakladatele,
ale i za symbol československého státu a se zárukou jeho demokratického a humanistického charakteru.
Impulzem, který vedl ke zhroucení staré státní moci v českých zemích, se stala nóta,
která byla předána (americkému) prezidentovi Wilsonovi. Text této nóty byl vyvěšen
na budově Národní politiky a Pražané ji pochopili jako kapitulaci Rakousko – Uherska. Představitelé Národního výboru československého převzali do svých rukou místodržitelství, policejní ředitelství a další úřady. Vše proběhlo spořádaně a bez násilí.
28. října 1918 byl v Praze vyhlášen samostatný Československý stát.
14. listopadu 1918 obdržel Edvard Beneš jako ministr zahraničí československého
státu pozvání na konferenci vítězných dohodových států, kde bylo Československo
mezinárodně uznáno nejen za stát existující, ale i vítězný.
Rozpad habsburské monarchie a vznik samostatného státu představoval zásadní předěl v životě českého a slovenského národa; vznikly tak kvalitativně nové podmínky
pro politický, hospodářský a kulturní národní vývoj.
(z archivu MěÚ Kelč)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Byla získána dotace na úpravu školní zahrady MŠ Kelč
Mateřská škola Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace započala realizaci projektu „Přírodní zahrada Mateřské školy Kelč“ (č. 02551862). Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí. Více informací naleznete na www.sfzp.cz a www.mzp.
cz. V rámci projektu dojde k rozšíření a dovybavení školní zahrady. Vybudována
zde bude květinová louka, motýlí zahrádka, pozorovací botanické centrum nebo pohyblivý a hmatový chodník. Pořízeny budou také ptačí krmítka a hmyzí domečky.
Cílem je zprostředkovat dětem přímý kontakt s přírodou tak, aby se mohly vlastními
prožitky, bádáním, poznáváním a vlastními smysly seznámit s přírodními materiály,
rostlinami, zvířaty, ale i ročními obdobími a souvisejícími změnami podob přírody.

První měsíc školního roku utekl jako voda. Děti se adaptovaly v novém prostředí
a už ani neví, že byly prázdniny. Krásný zážitek si odnesly děti z „Obůrky pod Hůrkou
v Dolních Těšících“, kterou jsme navštívili v polovině září. Děti se podívaly na farmový
chov jelenů, daňků, muflonů, divočáků, lišek, křepelek, krkavců a dalších zvířat. Měly
možnost si zvířata pohladit, některá i nakrmit. Navštívily také výstavu „Kelč v průběhu století“ a fotografovaly se na fotografie s vánočním motivem. Jaké akce plánujeme
v říjnu? Děti se mohou těšit na veselé podzimní vyrábění s rodiči i s p. učitelkami.
Čeká nás příprava dobrůtek z ovoce a zeleniny, možná i pečení štrůdlu. Budeme tvořit
z barevných plodů, které nám nabízí podzim. Nasbíráme kaštany, žaludy, šípky i šišky.
Svými výrobky přispějeme na akci „Dýňobraní“, která se uskuteční 4. října v KD Kelč.
Děti budou dramatizovat pohádku „O řepě“. Ráda bych vás pozvala na „Podzimníčkovu tvořivou dílnu“, která se uskuteční 11. října ve všech třídách od 15 hodin. Nejstarší
děti v průběhu roku tradičně vystupují s programem při různých kulturních akcích
v Kelči. Dne 13. října vystoupí s tanečky v kulturním domě na akci Para Akademie, pořádané stacionářem Anděl. Dne 3. října navštíví také prvňáčky ve škole. Každé pondělí
a středu budou mít všechny děti možnost využívat tělocvičnu Základní školy v Kelči
pro pohybové aktivity. V týdnu od 15. – 19. října proběhne, podle počasí, „Drakiáda“.
Dne 16. října si děti vyzkouší „Jízdu zručnosti“ na nově zakoupených odrážedlech
a koloběžkách. Formou hry budou poučeny o bezpečnosti na silnici. Divadlo Smíšek
potěší děti pohádkou „Větřík Petřík“ 17. října. Dne 23. října nás poprvé navštíví Státní
veterinární správa s projektem „Máme rádi zvířata“. Cílem je předání informací o zví14
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řatech zábavnou a hravou formou nejstarším dětem. Dne 26. října nebudeme chybět
na oslavách státního svátku, zúčastníme se lampionového průvodu, kde děti vystoupí
s krátkým kulturním programem. Aktuální informace naleznete na webových stránkách a na nástěnkách v jednotlivých třídách. Krásné podzimní dny přeje
Mgr. Šárka Večeřová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Nový školní rok v Základní škole Kelč
Zvonění v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin ráno odstartovalo nový školní rok. V základní
škole jsme přivítali 29 prvňáčků, na které jsme se velmi těšili. Přišli v hojném doprovodu
rodičů. Přivítala je třídní učitelka Mgr. Jana Blahová a také nová ředitelka Mgr. Zdeňka
Hradilová. První den školy byl pro děti příjemný, dostaly drobné dárky v podobě školních
pomůcek a sladkostí. Přejeme všem našim prvňáčkům hodně úspěchů, příjemných zážitků
a dobrých kamarádů a jejich rodičům hodně sil a trpělivosti. Zatímco prvňáčci jdou do
školy většinou s nadšením, starší děti se s lítostí ohlížejí za prázdninami, které tak rychle
utekly. Přesto se ale všichni těší na spolužáky a kamarády. A my učitelé pevně doufáme, že
se těší i na to, co nového se naučí. Celkem budeme mít letos ve škole 279 žáků ve třinácti
třídách, a to 8 tříd na 1. stupni a 5 tříd na 2. stupni.
A co všechno nás v letošním školním roce čeká? Školní vzdělávací program je během celého školního roku obohacován o kulturní a sportovní akce různého druhu. Už od října se
mohou například žáci 2. a 3. ročníku těšit na zpestření hodin tělocviku o výuku miniházené. Dále můžeme zmínit spolupráci na přípravě výstavy Kelč v průběhu století, na které
se podíleli žáci loňského 9. ročníku pod vedením paní zástupkyně PhDr. Pavly Čučkové,
za což jim patří poděkování. Všichni žáci druhého stupně měli možnost výstavu během
vyučování navštívit a prohlédnout si spoustu zajímavých fotografií. Můžeme se těšit také
na lyžařský kurz 7. ročníku na Kyčerce , Vánoční zvonkování, taneční pro 9. ročník a další
akce.
Během září bude dokončena rekonstrukce kotelny ve škole, kterou realizuje město Kelč
v rámci dotace ze státního fondu životního prostředí. Dále bude pokračovat projekt Podpora ZŠ Kelč 2017 (CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007836), který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Následujícím projektem je Zvýšení kvality
vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003794),
díky kterému škola získá 2 odborné učebny, jednu zcela novou (přírodovědná) a druhou
zmodernizovanou (cvičná kuchyňka) a vyřeší bezbariérovost.
Plánů máme opravdu hodně a pevně věříme, že se nám podaří je naplnit. Přeji tímto
všem žákům i pedagogickým a provozním zaměstnancům, ať je pro ně tento školní rok
úspěšný.
Za vedení školy Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy
15
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Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
25. 2. - 3. 3. 2019

Okres, obvod
Vsetín

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávací program
Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s aktuálním a platným RVP ZV a najdete v něm přehled všech povinných a volitelných předmětů, které se v Základní škole Kelč
vyučují. Kromě toho ŠVP obsahuje informace o práci se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (pojetí a systém vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními), dále
informace o vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných a začlenění průřezových
témat. Úplný ŠVP ZŠ Kelč najdete na www.zskelc.cz.
8. ročník
Základy administrativy
Sportovní hry

Volitelné a nepovinné předměty
4. ročník
Dopravní výchova

9. ročník
Přírodopisný seminář
Seminář z chemie
Sportovní hry
Základy administrativy

6. ročník - ŠVP
Základy administrativy
7. ročník
Základy administrativy

Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.
16
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Nabídka žákům
Žákům prvních ročníků základního vzdělávání se bezplatně poskytují základní školní
potřeby v hodnotě 200,- Kč na žáka na jeden školní rok. Balíček základních školních
potřeb ve výše uvedené hodnotě vybírají pro žáky třídní učitelky.
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro aktuální školní rok. Cena sešitů
byla velmi příznivá a tuto nabídku využili všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní projekt – původně dva projekty Mléko do škol
a Ovoce do škol (Školní mléko se v Česku dětem dodává téměř dvacet let, ovoce a zelenina o deset let méně).
Od letošního školního roku se Školní mléko mění. Děti budou mít větší výběr mléčných
výrobků, které mohou dostávat zdarma nebo za dotovanou cenu. Je to také poslední rok,
kdy budou do projektu zapojeni středoškoláci. Od školního roku 2019/2020 už ho budou
moci využívat jen žáci základních škol.
Další změny se dotknou rozšíření nabídky školních mléčných produktů, a to i díky zvýšení počtu dodavatelů. Kromě jogurtů, výrobků z kysaného mléka a sýrů budou moci
děti ochutnat také Skyr (mléčný výrobek podobný hustému jogurtu).
Ve školním roce 2017/2018 si děti mohly vybírat ze 105 mléčných výrobků. Od září se
seznam rozšíří o dalších 31 produktů.
Konzumní mléko se bude nově členit na polotučné a plnotučné, přičemž bude více podporován první druh s nižší tučností, který se také ve školách nejvíce prodává.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Pokračujeme ve spolupráci se ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí. Hru na klavír
bude vyučovat Mgr. Martina Vadelová a hru na dechové nástroje bude vyučovat p. Václav
Stodůlka.
I nadále bude probíhat pedagogická intervence (podpora přípravy na školu) pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Plavecký výcvik bude organizován pro žáky 1. – 4. ročníku. Žáci budou opět jezdit do
Plavecké školy v Hranicích. U druháků a třeťáků to bude celkem 9 dvouhodinových lekcí
a prvňáci a čtvrťáci budou absolvovat lekcí pět.
Žáci 4. ročníku se zúčastní 2x za pololetí výuky na Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí.
Pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to na adrese
www.zskelc.cz. Najdete zde další informace k činnosti.

Informační systém
Používání elektronických třídních knih a elektronickou komunikaci s rodiči žáků 1. stupně
budeme zajišťovat s programem EDOOKIT.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
17
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Vlastivědný výlet po Naučné stezce T. G. Masaryka
V úterý 18. září vyjeli žáci pátých ročníků s paní učitelkou Šatranovou a Machačovou na
výšlap po okolí Poličné a Jarcové. Jak se měli a co viděli?
„Jak jsme viděli medvěda“
18. 9. jsme viděli medvěda. Jak se to stalo? No, dámy a pánové, to bylo tak…
Dne 18. 9. 2018 jsme se školou vyrazili na výlet po stezce T. G. Masaryka ve Valašském
Meziříčí. Cestou se paní učitelka jen tak nenápadně zmínila o medvědovi, který minulý týden navštívil okolí. A tak hned začala pracovat naše dětská fantazie. Najednou všem mým
spolužákům přišlo, že viděli a slyšeli medvěda. (Samozřejmě to nebyla pravda, jednoduše si
naše dětská fantazie jen trochu mákla.) A TAK JSME VIDĚLI MEDVĚDA!“
Kristýna Pajdlová 5.A
„Stezka TGM“
Nejprve jsme se rozdělili na 7 týmů a později už plnili úkoly: luštili křížovky, bludiště,
hledali rozdíly, hráli hry a zjišťovali informace z tabulí. Poznali jsme spoustu věcí. Třeba
Janíčkovu studánku, soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy a Jarcovskou kulu. Cestou nás
vyplašila motorová pila a my jsme si mysleli, že je to medvěd. Všichni jsme se nasmáli
a užili spoustu zábavy.“
Sabina Vaculová 5.A, Marie Kašubová 5.B, Natálie Ela Hlochová 5.B

18
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Jak jsme opékali (sedmáci a páťáci)
Dne 12. 9. jsme měli naši první mimoškolní akci - opékání na Valše. Vše začalo ve vestibulu
školy v 15:30, kde jsme se potkali se žáky 5.A, kteří šli s námi. Už cestou na Valchu nás čekalo
pár her jako například: kolíčkovaná a kamenný samaritán (tím jsme si pěkně zopakovali čísla
sudá a lichá )Na Valše jsme byli pomocí puzzlí rozděleni do skupin a už nás čekala další
hra - provaz z oblečení, které jsme měli na sobě (a moc toho nebylo). Další hra se jmenovala Latrína a u ní bylo potřeba opravdu hodně toaletního papíru. Po Valše najednou běhaly
průjmy, zácpy, ale i ti, kteří chtěli těmto potížím uniknout. Následovala poslední hra „Na
socky“ a už nastal čas na vysněné opékání špekáčků, pečiva a mnohého dalšího… Ani jsme se
nenadáli a byl čas k odchodu. Děkujeme paní učitelkám K. Fabíkové a D. Šatranové za krásné
odpoledne a doufáme, že tato akce nebyla v tomto školním roce poslední. Děkujeme také p.
Zajícové a p. Pitrunové za poskytnutí zázemí a výbornou spolupráci.
Přímé účastnice Lenka Valuchová a Pavla Trávníčková ze 7. třídy

Hodnocení 5. třídy
Z celého odpoledne se mi nejvíce líbila kolíkovaná, byla to sranda. Klidně bych si to zopakovala. Dávám odpoledni 10 bodů z 10.
Tereza Netíková
Užili jsme si plno her. Hráli jsme hru latrína, sudá – lichá, kolíkovaná, puzzle, provaz z oblečení a pak opékačka. Ohodnotil bych 10 z 10, za mě dobrý.
David Buberník
Nejvíce se mi líbily hry latrína, kolíčkovaná a provaz z oblečení. Bylo to super a šla bych zase.
Kateřina Střítežská

SPORT

Poděkování
Dovolte mi krátce informovat všechny příznivce sportu a především fotbalu v Kelči o personálních změnách v rámci vedení TJ Kelč, z.s. - momentálně největším spolku ve městě.
K 30.9.2018 podáváme já a moje žena rezignaci na veškeré své pozice v rámci spolku – především se jedná o pozici předsedy fotbalu a spolku celkově, dále jednatele (a také sekretáře OFS
a KFS, ČUS), odpovědného vedoucího provozovny La Putyka.
Srdečně děkujeme všem příznivcům, kteří nás na naší cestě podporovali všemi možnými
způsoby, pomáhali nám realizovat naše vize a představy ve směřování práce s mládeží, ale i s
dospělou kategorií. Přece jen to nebyla krátká cesta a nechť ať historie zhodnotí přínosy naší
dlouhodobé práce. Speciálně bychom chtěli poděkovat panu starostovi, všem radním, zastu19
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pitelům a našim sponzorům a partnerům. Vážíme si vaší mnohaleté podpory.
Naše cesta začala na jaře 2009, kdy jsme převzali chod dospělé kategorie v rámci zajištění
kompletního financování, o tři roky později jsme k tomu přebírali i veškeré mládežnické
kategorie. V roce 2009 byl velmi nízký počet oddílů, postupně jsme zpátky založili nejmladší
mládežnické oddíly – mladší a starší přípravky a taky školičku.
V rámci sportovní výchovy mládeže za posledních sedm let se patří poděkovat všem trenérům, kteří nám pomáhali, každý týden se dětem věnovali a rok co rok je posouvali k dalším
sportovním výkonům. Dnes spolek disponuje celkem pěti mládežnickými oddíly (školička,
mladší přípravka, starší přípravka, starší žáci a dorost). Již několik let také úspěšně žádáme
o dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na mládež do 23let.
V rámci dospělé kategorie Muži A jsme urazili dlouhou cestu z počáteční 1.B třídy až k vytouženému postupu do 1.A třídy v roce 2013, pak následovaly pokusy o zakotvení v rámci
krajského přeboru, nicméně tato cesta se zpětně jevila jako neprůchozí.
Zajištění financování spolku je jeden z klíčových úkolů a pokud se ohlédneme nazpět, tak
vznikla slušná řádka akcí, kterou jsme založili a pořádali pod hlavičkou TJ – např. za doby
našeho působení jsme se vrátili k organizování plesů a zábav (předávání cen fotbalistům a fanouškům), založili nový projekt Dračích lodí, každoročně se účastnili Kelečských slavností,
pořádali dětské sportovní dny, náborové akce nejmenších pod hlavičkou FACR, oživili letní
filmové bijáky na hřišti, zrealizovali zájezdy do vinných sklípků, pořádali zájezdy 2 autobusů
na pohár hejtmana v roce 2012, zásobovali fanoušky jejich autentickými dresy s jejich jmény,
nastavili spolupráci se skupinou Boca Fuego v rámci ohňových show, pořádali předávání
ocenění a medailí na hřišti v rámci mládeže i dospělých …..
V rámci dlouhodobé spolupráce s městem Kelč se nám podařilo modernizovat sportovní
areál v Kelči – od roku 2011 jsme pracovali na projektu vybudování zázemí provozovny La
Putyka, k jejímu úspěšnému otevření došlo v létě 2014. Dále došlo k opravám veškerého
posezení kolem hřiště, skladování materiálu jsme vyřešili pomocí nového kontejneru, který
neruší v rámci prostředí dětského hřiště a v posledním půl roce naší činnosti jsme zajistili
dotaci na údržbu a regeneraci fotbalového hřiště (pravděpodobně jediná regenerace za posledních 15let), zakoupili ještě druhý zavlažovací vozík a také novou lajnovačku. Věříme, že
nastupující nové vedení se bude také věnovat projektům dlouhodobým a určeným pro další
generace a nezapomene přidat investice i v posledních etapách svého působení. Je důležité
nemyslet jen sám na sebe, ale hlavně budovat odkaz dalším generacím.
V posledních měsících našeho působení (i přes oznámení rezignace k 30. 9.), jsme byli vystavení falešným atakům anonymů, které byly zaslány na vybrané úřady. Postupně jsme tedy
absolvovali kontroly u institucí – od hospodářské kriminálky, přes Policii ČR, Živnostenský
či Finanční úřad, a to i v případě mé ženy ve vysokém stupni těhotenství. Člověk, který se
nedokáže ani podepsat pod své myšlenky a úvahy o druhých, je podle mého názoru velmi
ubohý, slušně řečeno zbabělý a bezcharakterní. Samozřejmě jsme nabídli úřadům absolutní
spolupráci a celou akci považujeme za úspěšně uzavřenou.
Velmi děkujeme za spolupráci předchozímu předsedovi TJ Kelč panu Karlu Valuchovi a Petru Minářovi st. za dlouhodobou údržbu hřiště.
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Přátelé, kamarádi, je čas se rozloučit a popřát všechno dobré novému vedení.
Zase někdy jindy u nových projektů! Děkujeme a těšíme se na další fotbalové zážitky!
Tomáš Srkala, předseda, Tělovýchovná jednota Kelč, z.s.
Mgr.Pavlína Srkalová Jemelková, jednatel

KOPANÁ
Snový první poločas Kanárků aneb znáte to o sfouknuté svíčce?
22.9.2018 - Kelč – Val. Příkazy 5:2 (5:1) - Domácí předvedli skvělý první poločas, kdy hosté
nestíhali nic. „My jsme do utkání vletěli. I když jsme první branku dali v páté minutě, bylo
to již z druhé šance. Vytvářeli jsme si jednu šanci za druhou a soupeře se zvučnými jmény
dokonale zaskočili. Vedli jsme 4:0, pak se soupeř trochu oklepal. I tak bylo do poločasu hotovo. Chtěli jsme kombinací ve druhém poločase kontrolovat hru, a i když se nám to nedařilo
úplně, zápas jsme měli pod kontrolou. Dali jsme do hry vše, měli to kvalitu. Chválím všechny
a vyzdvihuji výkon Daniela Mikulenky. „Ten klub může myslet fotbalově i na vyšší soutěž,
pokud na sobě bude nadále pracovat,“ řekl trenér Kelče Daniel Šulák. „Dostali jsme facku,
z které se musíme oklepat. V prvním poločase jsme domácím nestačili v ničem a zaostávali.
Pak již nebylo o co hrát,“ řekl trenér Valašských Příkaz Andrej Stánok.
Branky: 5. a 34. Jiříček, 8. Reisskup, 22. Hlavica, 45. Mikulenka – 42. Kušnier, 80. Smilek.
Kanárkům pomáhal brankář Valmezu Adam Škorňa
16.9.2018 - Slušovice – Kelč 2:1 (0:1). Hosté mají zraněné oba brankáře Kizu a Hrdličku,
a tak děkují Valašskému Meziříčí za výpomoc v podobě přesunu Adama Škorni. „Děkujeme
Valmezu za vypůjčení brankáře. Adam Škorňa si zachytal. Postrádali jsme čtyři klíčové hráče, soupeř si navíc přehodil utkání na netradiční nedělní termín. My jsme ale první poločas
zvládli na jedničku. Dali jsme branku a měli i další šance. Chtěli jsme v taktickém výkonu
pokračovat i po přestávce, ale s diskutabilní penalty přišlo brzké vyrovnání. Soupeře to nakoplo, ale tlak a šance neměl. Přišla individuální chyba po standardní situaci a museli jsme to
dohánět. Měli jsme tam samostatný únik, na remízu to bylo dobře zahrané. „Osm hráčů jsme
měli ročníků 1999 a 2000 a to je naše cesta,“ řekl trenér Kelče Daniel Šulák.
Branky: 48. Bořuta, 80. Večeřa – 34. Mikulenka.
Martin David kvalitně lepil v Kelči díru za oběma brankáři
8.9.2018 - Kelč – Kateřinice 3:2 (3:2). Výsledek zápasu určil první poločas. Kanárci při zranění obou brankářů Hrdličky i Kizy poslali do branky bývalého gólmana Davida, který nyní
hraje v poli a ten obstál na jedničku. „Nám se letošní sezonu daří mít dobré gólové vstupy
do zápasu a tento zápas nebyl výjimkou. Vedli jsme 2:0, ale výborný soupeř využil našeho
uspokojení ke snížení. Dali jsme třetí branku, ale Kateřinice šly bleskově do kontaktu. Mám
radost, že po třech letech, co jsem v Kelči, se konečně a krásně hlavou trefil zkušený Libor
Novák. Ve druhém poločase jsme čekali tlak soupeře, ale byl to vyrovnaný boj. My jsme dali
tyčku, oni měli šanci na srovnání také. Jsme rádi za tři body,“ řekl trenér Kelče Daniel Šulák.
Branky: 6. Reisskup, 23. vlastní, 38. Novák – 36. a 38. Drda.
autor: Martin Němec
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 2.9.2018 pokračovala ,,Kelečská střelecká liga „ pátým, předposledním kolem soutěže SP 30+30 (střelba ze sportovní pistole) jednotlivců, kterého se zúčastnilo celkem 16
střelců, z toho 5 z domácího SSK Kelč.
Výsledky 5. kola:
1. Tomáš Strapina(SSK Val. Klobouky) s nástřelem 559 bodů (z 600 možných)
2. Michal Fanta (SSK Buchlovice) s nástřelem 546bodů
3. Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 543 bodů
Šesté kolo ,,Kelečské střelecké ligy“ – Finále se uskuteční v neděli 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)

Oddíl kuželek Kelč
Výsledky XI. Ročníku turnaje TJ Kelč v kuželkách
Registrovaní
Neregistrovaní
Družstva
Družstva
1.
TJ Spartak Přerov 1787 kuželek
1. Uzel Přerov
2.
TJ Machová "A"
1769 kuželek
2. Orel Hranice
3.
TJ Kelč "A"
1749 kuželek
3. Bojkovice

1667 kuželek
1587 kuželek
1211 kuželek

Jednotlivci muži
1.
Pytlík
2.
Metelka
3.
Mrlík

512 kuželek
473 kuželek
469 kuželek

462 kuželek
436 kuželek
430 kuželek

Jednotlivci ženy
1.
Fryštacká
2.
Fajdeková
3.
Drahotuská

453 kuželek
423 kuželek
412 kuželek

Jednotlivci
1. Fojtík
2. Klvaňa
3. Šistková

Krajský přebor Zlínského kraje "A" mužstvo
TJ Zbrojovka Vsetín "B" TJ Kelč
2396
1:7
2537
Plesník Antonín 435, Chvatík Pavel 441, Pavelka Petr 425,
Pavelka Miroslav 430, Gassmann Josef 425, Chvatík Zdeněk 381
Emilie Pavelková
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Ruty Šuty Kelč odstartovalo již třináctou taneční sezonu
Období letních prázdnin a dovolených je za námi a tanečníci z Ruty Šuty mohou v novém
školním roce opět začít trénovat, zkoušet a nacvičovat. V prvním školním týdnu se dětský
oddíl tanečního souboru sešel na první páteční zkoušce v hasičském domě. Celkem 30 dětí
ve věku od 6 do 16 let bude letos tančit ve třech skupinách pod vedením trenérů Veroniky
Jandové, Veroniky Ježíkové a Karla Tvrdoně. Kromě klasických country tanců se mohou těšit
samozřejmě na americký step clogging, ale také na westernové tance zvané line dance.
Naši tanečníci však nedostali volno ani o prázdninách a účastnili se již tradičních akcí. Na
začátku léta se konal Němetický country fest, který právě taneční skupina Ruty Šuty pořádá.
Čtvrtý ročník tanečního festivalu byl letos divácky velice atraktivní, představilo se 6 tanečních skupin z České i Slovenské republiky, večerní country bál provázela kapela Texas z Ostravy. Malí návštěvníci mohli využít mnoha atrakcí, které pro ně byly připraveny. Po celý
den probíhaly hry a soutěže, projížďky na koních nebo v bryčce a malování na obličej. Díky
hezkému počasí proběhla celá akce velmi úspěšně a my se již nyní nemůžeme dočkat pátého
ročníku našeho festiválku.
Dospělí tanečníci v srpnu již podesáté vystoupili na hudebním festivalu Starý dobrý western
na přehradě Bystřička. Choreografie našeho souboru už neodmyslitelně patří k doprovodnému programu festivalu a návštěvníci nás proto velmi dobře znají, na naše vystoupení se těší
a také nás rádi odměňují velkým potleskem.
Jelikož náš taneční soubor spadá pod organizaci Orel, vypravili jsme se 19. srpna na Orelskou
pouť na Svatý Hostýn. Letošní pouť připomínala událost, která se na Hostýně stala před 70
lety, tedy pouť z roku 1948 a zároveň velkou demonstraci, dožadující se obnovení činnosti
Orla, která byla zastavena v souvislosti s komunistickým převratem. Letošní výročí oslavili
také kelečští orelští poutníci, proto zástupci tanečního souboru nemohli na místě chybět.
V nové taneční sezoně čeká
naše tanečníky spousta vystoupení a také taneční soutěže, proto všem přeji chuť
a elán k poctivému tréninku. Dospělým tanečníkům
a vedoucím souboru dostatek motivace a hlavně času
k další práci s našimi skvělými malými tanečníky! 
Veronika Ježíková, vedoucí
tanečního souboru Ruty
Šuty Kelč
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TOM Myšáci Kelč
5.-11.8.2018 Celostátní sraz TOM v Roztokách u Prahy
Když jsme byly děti, jezdily jsme pravidelně každý rok na celorepublikové srazy Turistických
oddílů mládeže. Proto jsme se letos rozhodli obnovit tradici, zúčastnit se této akce a dopřát
dětem stejně skvělé zážitky, na které rádi vzpomínáme dodnes.
Naše cesta začala v neděli na vlakovém nádraží v Hranicích. Nastoupili jsme do vlaku směr
Praha a postupně jsme si v přeplněném vlaku našli svoje místa v kupéčkách. Povídáme si a v
tom se jednomu našemu tomíkovi podařil husarský kousek. Vypadalo to, že mu teče pití a při
pokusu otevřít láhev nás všechny v kupé svlažila krásně sladká sprška. Všichni mokří jsme se
tomu zasmáli a řekli si: ,,To nám to ale hezky začíná!“ Po příjezdu do Roztok jsme se ubytovali
v tělocvičně, kde nás přivítali zástupci ústředí, a poslali nás na večeři do Skautské základny. Po
večeři jsme dostali základní pokyny, co nás čeká v pondělí.
Letošní 36. letní sraz TOM pořádalo ústřední v Roztokách u Prahy. Celkem se sjelo přes
100 účastníků z různých koutů republiky. Vzhledem k počtu jsme byli rozděleni do dvou
skupin, jedna spala ve srubech v místní Skautské základně a druhá skupina byla ubytována
v tělocvičnách místní základní školy. Na program druhá skupina docházela do již zmíněné
Skautské základny.
V pondělí ráno jsme se vydali opět na základnu, kde jsme byli rozděleni do 5 týmů, dostali
mapu Roztok a měli navštívit přes 40 bodů na mapě a splnit dané úkoly. Hra byla časově
omezena, takže nebylo na co čekat. Bylo to docela náročné kvůli přetrvávajícímu horkému
počasí, ale všichni s vypětím sil to zvládli a odpoledne přišla odměna ve formě velké vodní
bitvy. Každé družstvo dostalo kýbl s vodou, stříkačky a bitva mohla začít. Ubránit některé
velmi aktivní energií nabité útočníky bylo někdy nemožné. Všichni byli po skončení příjemně unaveni. Po večeři jsme si zahráli několik seznamovacích her, jako je Deka, Toaletní papír
nebo Bang. Po skončení jsme se rozešli do svých základen.
V úterý ráno po snídani, jsme měli přistaven před tělocvičnou autobus, který nás odvezl na
zámek Veltrusy. Zde jsme navštívili výstavu starobylých kočárů, prošli se okolím zámku a někteří absolvovali prohlídku zámecké zahrady s místním zahradníkem. Děti se už těšily na odpolední program, což byla jízda na raftech ve sportovním kanále ve Veltrusech. Po příjezdu
do Raftkempu jsme si nejprve zkusili zastřílet z luku a poté se začali soukat do neoprenových
obleků a přileb.
Každý byl natěšený a výsledek stál za to. Byla to sice ,,makačka“, ale zážitek velký. Jak se říká
ve vodácké mluvě, ,,udělali jsme se všichni“ a jinak to byla skvělá tečka po dalším parném dni.
Po večeři nás čekal filmový večer, kdy se promítaly filmy – Legopříběh a V hlavě. Tyto filmy
jsme si vybrali hlasováním na nástěnce.
Středa byla volným dnem, který náš oddíl strávil procházkou údolím Divoké Šárky a koupáním na koupališti Džbán. Při návratu nás svlažil nečekaný deštík a na základně už na všechny
čekal Astrobus – lidé z planetária v Praze, kteří nám přijeli povídat něco o hvězdách a vesmíru. Dokonce nám promítli i Astrovečerníček jugoslávské televize. Po setmění jsme sledovali
dalekohledem různá souhvězdí a také někteří viděli planetu Mars a Jupiter.
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Ve čtvrtek po snídani jsme opět nasedli do autobusu a vyrazili na prohlídku Staré čistírny
odpadních vod v Praze Bubenči. Prohlídka s příjemnou průvodkyní byla velice zajímavá,
prostory obrovské a dokonce jsme se svezli v odkalovacím kanále na dřevěném prámu. Poté
jsme se přemístili do Zoologické zahrady v Tróji. Dětem jsme dali rozchod a po opětovném
setkání došli na nedaleký přívoz, kde nás p. Převozník převezl přes Vltavu za jednu velkou
sladkou pusu!!! Po večeři se základnou rozezněla příjemná hudba písničkáře Michala Horáka, který svými texty rozesmál kdejaké malé dítě. Po té byla vyhlášena soutěž ,,Talent Roztok“.
V soutěži se tančilo, zpívalo, recitovalo, hrálo na hudební nástroje a kreslilo. I z našeho oddílu
se pár dětí zúčastnilo. Všem se jejich vystoupení povedla a sklidila velký potlesk. Bohužel se
neumístili na předních příčkách, ale cení se odvaha vystoupit a předvést se před cizím publikem. I když po tolika strávených dnech spolu, už se většinou známe.
No přiblížil se nám poslední den setkání a ten jsme strávili putováním po naší matičce Praze. Navštívili jsme spoustu známých míst, museli jsme zjistit různé informace a splnit nějaké úkoly. Náš oddíl jsme rozdělili na starší děti, které jsme vypustili samostatně a s těmi
mladšími jsme se vrhli do putování s takovou chutí, že jsme jim zapomněli koupit i dobrou
zmrzlinu, jen abychom zvládli co nejvíce úkolů a měli dobré umístění ve hře. Některé úkoly
byly i pro nás úsměvné. V pokynech stálo, pokud uvidíte koně, zařehtejte, pokud budou znít
zvony, udělejte si z rukou a hlavy zvonici a zabimbejte a pokud uvidíte historické auto, tak
všichni zatutejte. Byla to sranda.
Úkolů bylo hodně a opravdu se nedalo všechno stihnout. Nakonec s bolavýma nohama jsme
dorazili zpět na základnu a v celkovém hodnocení jsme skončili druzí a naši starší se umístili
na třetím místě, což byl výborný výsledek. Večer při závěrečném ohni jsme dostali nějaké
upomínkové předměty, zazpívali pár táborových písniček a pomalu se loučili.
V sobotu ráno jsme si sbalili svých ,,pár švestek“ a hurá ku domovu.
Původně se těm starším dětem vůbec na sraz nechtělo jet, bojkotovali ho, a nakonec to byli
oni, kteří nechtěli v sobotu domů, neboť zde poznali spoustu nových kamarádů a chtěli s nimi
strávit více času. Takže se domluvili, že se opět sejdou na příštím srazu TOM.
Myslím, že se všem z našeho oddílu TOM Myšáci Kelč 36. letní sraz TOM v Roztokách u Prahy líbil a příští rok nás čeká další výzva v Chodově u Karlových Varů, které se určitě rádi
zúčastníme.
Hanka Stříteská

X. Rally Jeseníky 2018
V sobotu 15.9.2018 absolvovali Dominik Stříteský se spolujezdcem Janem Mikulíkem
v rámci X. Rally Jeseníky premiéru v seriálu Opel Adam Cup za účasti celkem sedmi posádek
identických soutěžních Opelů, včetně lídra celkového pořadí Martina Vopatřila.
A právě mezi těmito dvěma se rozhořel od samého počátku souboj o vítězství v této soutěži. Dominik začal vítězstvím na první rychlostní zkoušce a vyhoupl se do vedení, které již
do konce soutěže nepustil. A že to nebylo zadarmo, dokazují Martinova vítězství na dvou
rychlostních zkouškách, kdy se mu po 4 RZ podařilo snížit Dominikův náskok na čele na
skromných 3,1 s. Dominik ovšem kontroval vítězstvím v 5 RZ a hlavně v poslední 7 RZ,
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kde podle svých slov jeli oba dva
skutečně naplno. Jejich duel, kterému se snažil až do své z vysokého tempa pramenící lehké havárie
sekundovat také Martin Baďura,
tedy skončil rozdílem 8,9 s v Dominikův prospěch!
Tím se zrodila poměrně velká senzace, když Dominik, při svém prvním startu v seriálu Opel Adam
Cup a zároveň při svém druhém
startu v klasické automobilové
soutěži vůbec, dokázal zvítězit
a porazit velmi kvalitní soupeře!
Opravdu úctyhodný výkon, který
zaslouženě sklidil obrovský ohlas!
Video ze závodu bude po zpracování opět dostupné na webové stránce https://www.youtube.com/
Petr Stříteský

RC Slůně
Program říjen
•

Pondělí 1.10.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem
Janem Blešou.“ Výlet do Zámrsk - kaple sv. Václava. Pojedeme vlastními auty, sraz je
v 9:30 přímo v Zámrskách.

•

Čtvrtek 4.10.2018 16:00 – 18:00 hod. Burza oblečení - Kulturní dům Kelč.

•

Úterý 9.10.2018 od 9:00 hod. Hody s plody podzimu – dobroty z jablek, hrušek, švestek, cuket, dýní – společná ochutnávka, předání receptů.

•

Pondělí 15.10.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Tvoření s podzimní tématikou a využitím různých přírodních materiálů.

•

Čtvrtek 18.10.2018 od 9:00 hod. Jak být krásná i na mateřské dovolené – beseda s p.
Marií Divínovou – kosmetička, terapeutka, masérka

•

Středa 31.10.2018 16:30 hod – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna s tatínkem! Určeno dětem do 3 let a jejich tatínkům.

Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Bc.Veronika Mlčáková
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Výsledky spokojenosti klientů Charitní pečovatelské služby v Kelči
Jako každoročně, tak i v roce 2017 proběhlo v Charitní pečovatelské službě Kelč zjišťování
spokojenosti klientů, jejich rodinných příslušníků i široké veřejnosti s poskytovanými službami. Tento průzkum probíhá formou anonymního dotazníkového šetření, jehož výstupy jsou
následovně zpracovány. Výsledky nyní zveřejňujeme formou článku v místním Zpravodaji.
V roce 2017 vyplynul zájem ze strany klientů a jejich rodinných příslušníků o: přednášku
pro pečující rodinné příslušníky, informace o odlehčovací péči a dopravu k lékaři.
Přednášku pro pečující rodinné příslušníky uspořádala naše Charitní pečovatelská služba
ve spolupráci s Diakonií ČCE Valašské Meziříčí v prostorách Befarka dne 29. 05. 2018. Cílem
přednášky bylo předat rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké, informace týkající
se využívání služeb domácí péče, vyřízení příspěvku na péči a zajištění potřebných kompenzačních pomůcek cestou praktického nebo odborného lékaře, možnosti využití odlehčovací
péče v regionu, kde se obrátit o pomoc. Přítomní byli také seznámení s činností svépomocných skupin. Dále měli možnost si nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet manipulaci se základními kompenzačními pomůckami jako je mechanický vozík, plastová sedačka na vanu,
chodítko skládací a podpažní, nadstavec na WC, pásy pro přesun, sedačka do sprchy, které
jim usnadní jejich každodenní péči o blízké.
Odlehčovací péči poskytuje Charita Valašské Meziříčí v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Kontakt je 571 646 501, 603 549 618. Bližší informace získáte na
našich webových stránkách www.valmez.charita.cz a Diakonie ČCE Hospic CITADELA
571 629 084, 736 473 245, www.citadela.cz.
Doprava k lékaři je službou zajišťována v rámci fakultativních služeb. Jelikož se jedná o úkon,
který není uveden v zákoně o sociálních službách, nemůže naše služba s klientem podepsat
smlouvu jen na základě požadavku o dopravu.
Děkujeme všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili.
Charitní pečovatelská služba Kelč

Modeláři Kelč
Je konec léta a pro nás začíná modelářská sezóna. První velkou akcí, kterou pořádala Aviatic
Olomouc, byla dvoudenní výstava Moravia Open s bohatým leteckým programem na letišti
Neřetín Olomouc. Vystavovali jsme průřez modelů sezony 2018. Bylo to opět shledání s našimi kamarády z Olomouce, Uherského Hradiště, Lednice, Lutína a dalších modelářských
klubů. Zúčastnili se i naši přátelé z IPMS Vídeň, kde i my pravidelně každý rok vystavujeme.
Mezi dalšími připravovanými soutěžemi a výstavami, kterých se zúčastníme, můžeme jmenovat Modelářský košt Uherské Hradiště, modelářskou výstavu v Lednici, modelářská soutěž
o Myjavský erb, soutěž v Šumperku, případně v České Třebové. Zakončením sezóny 2018 je
prestižní soutěž Bratislavská zima. Čeká nás náročný konec roku, hodně cestování a hodně
kamarádských zážitků.
Mirek Pajdla
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Vážení a milí,
již 4. rokem díky vám všem mám tu možnost s radostí připravit
Vánoční koncert, který opět začíná sbírkou
pro dětskou onkologii Brno.
Sbírka tento rok začíná 15. listopadu a končí 15. prosince 2018.
Zapečetěné pokladničky najdete na stejných místech jako
v předchozích letech. I letos za vybrané peníze pořídím pro děti to,
co bude potřeba, a co jim může pomoci v jejich léčbě.

Co nejsrdečněji vás zvu
15. prosince 2018 na

Vánoční koncert pro dětskou onkologii Brno,
který začíná v 15:00 hod. v KD v Loukově.

Opět se můžete ponořit do té správné vánoční pohody, zastavit se
a odpočinout si v tom předvánočním presu.
Děkuji vám za důvěru a přeji vám krásné podzimní dny
S úctou a láskou
Pavlína Blahová, jednatel za obec Loukov

Cvičení s Laďkou
Posilovací cvičení a aerobik s Laďkou začíná 9.9.2018 v 18:30 hodin v tělocvičně
ZŠ Kelč.
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Rizikové kácení. Ořezy stromů.
Pavel Marejka, tel.: 775 039 218
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Marie Jurenková
Milada Zajícová
Marie Červeková
65 let
Miloš Čmok
Richard Pastrnek
70 let
Milena Pajdlová
Ludmila Machačová

Babice
Kelč
Kelč

Němetice
Lhota

Kelč
Kelč

75 let
Marie Rachůnková
Marie Hlavicová

Babice
Kelč

81 let
Marie Plesníková

Komárovice

82 let
František Hýža

Kelč

84let
Ludmila Stašová

Kelč

88 let
Ludmila Hlavicová

Kelč

Narození
Jeroným Valíček
Alexandra Srkalová
Jan Marejka
Mario Havrila
Anežka Bocková

Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice
Kelč

Úmrtí
Arnošt Ficek
Miroslav Kunovský

89 let
89 let

Kelč
Němetice

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce,
v nákladu 1000 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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