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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Kelč dne 27.11.2018.
•

•

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník u kina v obci
Kelč“ se zhotovitelem VACULA silniční s.r.o., a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o dílo – zimní údržba komunikací, na místních komunikacích města Kelč a místních částech Němetice, Komárovice, Lhota a Babice v zimním období 2018/2019 s Karlem Tvrdoněm, Kelč - Němetice 42, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Kelč dne 3.12.2018.
•

•

•

•

•

•

•
•

Rada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Obnova studny – obec Kelč“ Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Stavba chodníku podél silnice III/4395, silnice III/43911 – spojovací úsek“ Radek Pajdla,
Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada bere na vědomí Cenové oznámení společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín včetně důvodové zprávy o stanovení ceny
vodného a stočného pro rok 2019.
Rada jmenuje osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu města Kelč na volební období 2018–2022, a to starostu Ing. Karla
Davida, místostarostu Jaroslava Stašu a zaměstnance města Kelč Lubomíra Pavelku.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 10.000,- Kč panu Jiřímu Janoškovi,
jako ocenění jeho sportovních úspěchů v dráhové cyklistice v letošním roce na
domácí a mezinárodní úrovni a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí kanceláře starosty Města Kelč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho vyhlášením.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči spolku JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, středisko Kelč na akci Vánoční besídka dne 15.12.2018.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelkám příspěvkových organizací Mateřské
školy Kelč a Základní školy Kelč z finančních prostředků škol za II. pololetí 2018
dle provedeného hodnocení.
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USNESENÍ ze 4. zasedání Rady města Kelč dne 17.12.2018.
•

•
•

•

•

•

Rada schvaluje Dohodu o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku p.č. 1369/2 v k.ú. Kelč-Staré Město s Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602
00 Brno a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Rada schvaluje návrh čerpání finančních prostředků na činnost Osadních výborů
Babice, Komárovice, Lhota a Němetice.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezdu pro RD č.p. 354 Kelč“ na
pozemku p.č. 2034 v k.ú. Kelč-Nové Město s R.Z., Kelč a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpadem s TS Valašské Meziříčí, s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 15.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Kelč,
z.s., Kelč 592 na pořízení administrativně technického zařízení pro spolek a věcných
cen na fotbalový turnaj mládeže a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 3.000,- Kč spolku Volejbalový klub Kelč,
z.s., Kelč 5 na pořádání sportovního odpoledne dne 27.12.2018 v tělocvičně ZŠ Kelč
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Kelč dne 31.12.2018.
•
•
•
•

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatření č. 10/2018 dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 Základní školy Kelč, Kelč 229.
Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 Mateřské školy Kelč, příspěvková organizace,
Kelč 59.
Rada jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení pracovního místa vedoucí
kanceláře starosty MěÚ Kelč, ve složení:
předseda: Zdeněk Porazil – tajemník MěÚ Kelč
tajemník: Hana Wranová – účetní MěÚ
členové: Ing. Karel David – starosta, Jaroslav Staša – místostarosta, Olga Šalková –
referent organizačního a zaměstnaneckého odboru MěÚ Valašské Meziříčí

Městská knihovna Kelč
Svoz odpadů v únoru

pondělí 25. února
a středa 27. února 2019

plasty – středa 13. 2. 2019

ZAVŘENO
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Statistika počtu obyvatel za rok 2018
Město Kelč – stav k 31.12.2018
Obec
počet celkem
Kelč
2028
Babice
113
Komárovice
152
Lhota
135
Němetice
265
Celkem
2693
Události 2018
Obec
Narození
Úmrtí
Sňatek
Přistěhování
Odstěhování
Demografický
vývoj za 5 let
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018

počet celkem
30
20
16
42
44

Z toho mužů
1020
49
77
72
135
1353

Z toho žen
1008
64
75
63
130
1340

Z toho mužů
17
16

Z toho žen
13
4

18
25

24
19

celkem obyvatel
2656
2658
2659
2684
2693

Pozvánka
na vítání občánků

(Z toho 2671 občanů ČR, 22 cizinců nahlášených k TP)
Hana Tomášková

Nová kniha k dostání na MěÚ v Kelči:
Vsetínsko z nebe – vydáno 2018
V knize se můžete potěšit pohledy na řadu rozhleden – Vartovna, Čubův Kopec, Súkenická, Jurkovičova v Rožnově pod Radhoštěm. Spatříte krásné
vesnice, města rekreační i lyžařské areály z ptačí
perspektivy. Zámky, kostely, přehrady i skály dostávají při pohledu z nebe úplně jiný rozměr.
Na leteckých fotografiích najdete určitě mnoho
míst, které možná dobře znáte, ale nyní se na tyto
místa můžete podívat doslova „s nadhledem“.
Cena 440 Kč.
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Vážení rodiče,
dne 16. března 2019 se bude
konat vítání občánků. Žádáme
proto rodiče nově narozených
dětí obce Kelč, kteří se chtějí tohoto slavnostního vítání zúčastnit, aby se přihlásili do 11. března 2019 na sekretariátu MěÚ
Kelč. Přineste s sebou prosím
rodný list dítěte, pokud jste již
tak neučinili.
Hana Tomášková,
matrika
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Finanční úřad pro Zlínský kraj
územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 18. 3. 2019
v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 16:00 hodin
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro Zlínský
kraj, Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: Městský úřad v Kelči, 1. patro, dveře č.108
Ing. Jiří Sobek, ředitel sekce

HISTORIE

V roce 2019 si připomínáme významná výročí rodáků
sourozenců Křičkových
Petr Křička – spisovatel, překladatel - 70 let od úmrtí
Petr Křička se narodil v Kelči 4.12.19884. Dětství prožil v Kelči a Maršovicích. V necelých
sedmnácti letech se stal posluchačem Vysokého učení technického, kde vystudoval
obor technické chemie (1901-05), v letech 1906-1907 pobýval v Pasteurově institutu
v Paříži, kde také studoval na Sorboně. V roce 1907-08 vyučoval v Moskvě francouzštinu, angličtinu a němčinu a učil cizí jazyky na pražských školách. Na podzim roku
1914 byl raněn, roku 1917 byl zproštěn služby. V době léčby dokončil svou první sbírku
básní Šípkový keř. Ve dvacátých a třicátých letech se věnoval jako úředník Ministerstva školství a osvěty kulturně-propagační činnosti, pořádal přednášky a večery ruské
poezie. Šípkový keř, Bílý štít, Hoch s lukem – tyto tři sbírky jsou vrcholem Křičkovy
poezie a výrazně ovlivnily i vývoj české poválečné poezie. Chléb a sůl, Suchá jehla,
Světlý oblak, Běsové a Ďábel frajtrem jsou názvy dalších básnických sbírek, pro děti
vytvořil Svět zvířat. Křička je oceňován rovněž jako překladatel – ceněny jsou překlady
z ruské literatury, překládal ale i z francouzštiny a němčiny. Zemřel 25.7.1949 v Okarci
u Třebíče
Jaroslav Křička – hudební skladatel – 50 let od úmrtí
Jaroslav Křička se narodil v Kelči 27.8.1882 jako nejstarší syn ředitele školy a kůru Františka Křičky. Již během studia sestavil pěvecký a smyčcový kvartet i malý orchestr a začal
psát první skladby. Po gymnáziu v roce 1902 přešel na konzervatoř. Ruský pobyt výrazně ovlivnil jeho skladatelskou dráhu. V letech 1917-1945 učil na konzervatoři v Praze.
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Řídil také pražský sbor Hlahol a vedl Filharmonický sbor při České filharmonii. Jaroslav
Křička skládal hudbu klavírní, komorní i orchestrální, písně, kantáty, scénickou hudbu,
operety a operu. Velmi miloval rodný kraj a zajímal se o jeho písně, což se projevuje
v mnoha jeho dílech, např. Horácká suita, Moravská kantáta, na texty Metoděje Jahna složil mužské sbory Valašsko a Letní den, složil Valašskou jitřní, dětskou operu
Ogaři. V jeho operní prvotině Hipolyta se objevují komické prvky, nestrojený humor
až grotesknost se dále objevují ve zpěvohře pro děti Dobře to dopadlo a opeře Bílý
pán. Napsal hudbu k filmu Svatý Václav, k filmům Naši furianti , Cech panen kutnohorských , Jarní píseň, Nikola Šuhaj, Štika v rybníce aj. Je rovněž autorem hudby
animované pohádky Jak krtek ke kalhotkám přišel. K rodišti se vrátil v básnické knize
Básnická mezihra – slova bez písní. Zemřel 23.1.1969 v Praze.
Pavla Homolková – Křičková – pedagožka, spisovatelka, folkloristka
– 130 let od narození
Pavla Homolková-Křičková se narodila v Kelči dne 14.2.1889 v rodině nadučitele Františka
Křičky. Pavla kromě literárního i hudebního nadání zdědila po otci i lásku k učitelství, po
absolvování Dívčího učitelského ústavu v Brně pracovala jako učitelka v Přerově a v Brně
ve Vesně. Psala do Lidových novin, spolupracovala s Československým rozhlasem a vydávala verše (báseň Utonulá, brožury Horácké nářečí). Během druhé světové války, kdy jí
hrozilo zatčení gestapem, se i s manželem odstěhovala na Hutisko-Solanec, kde se věnovala vlastivědné práci – sbírala a zapisovala valašské lidové písně. Pro děti napsala veršované knihy O Megeře a Na Poskle. Sestavovala rozhlasová pásma, hrála divadlo a ke stému výročí položení základního kamene Národního divadla napsala divadelní hru Kámen
z Radhoště a byla neúnavnou organizátorkou kulturního života nejen na Hustisku, ale
i v Kelči či ve Frenštátě. Zemřela 10.7.1972 v Novém Městě na Moravě.

Zleva: Petr, Pavla, Jaroslav Křičkovi (foto archiv MěÚ Kelč)
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Sobota 16. března 2019 v 18:00 hodin v KD v Kelči
KOULE – hra Davida Drábka
v podání divadelního souboru Štěk & spol.
Tématem původně rozhlasové hořké komedie Koule je diskuze o státem řízeném dopingu sportovců za časů reálného socialismu. Při vzpomínkách slavné koulařky Mileny můžeme sledovat, jak tehdejší českoslovenští sportovci jistým způsobem vyměnili loajalitu k režimu a zdravotní důsledky dopingu za možnost být světoví a dostat se „za dráty“.
Davidu Drábkovi se však podařilo napsat text hry jako stravitelnou, byť
neprvoplánovou komedii. Vážné téma je divákovi podáváno jako příloha k mnoha komediálním dialogům i scénickým výstupům. Současně
hlavní postava je pojata jako bodrá vesnická žena, která se ani přes
světovost svých výkonů a stále platné místo v dějinách atletiky nikdy
nedokázala zbavit jisté vidláckosti. To v konfrontaci s dnešní hektickou
dobou a snahou pana redaktora zavděčit se posluchačům vede k mnoha komickým momentům.
Není dost her, které diváka navedou na přemýšlení o vážných věcech
a současně téhož potměšile ponoukají k smíchu.
Nebojte se, že asi 90 minut trvající představení s jednou přestávkou vás
bude o něčem přesvědčovat. Nabídne vám jeden lidský příběh který,
jak už tak bývá, je občas k radosti a jindy k pláči. Vám ale udělá jen
radost z toho, že jste nezůstali pasivně dřepět doma, ale byli u toho
a nasmáli se. Ostatní budou jen litovat o co přišli až jim povykládáte
o tom jaký ta Milena uměla na jevišti udělat fičák. Menší děti bude lépe
nechat doma, na ty je Koule tematicky složitá, ale ty starší klidně vezměte s sebou, minimálně lyžák v Beskydech se jim bude líbit.

Michal Heger, Štěk & spol., z.s.
(více informací o hře a souboru na www.kelc.cz – v rubrice Zpravodaj)
11

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

únor 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
V lednu jsme s 28 dětmi strávili týden na lyžařském kurzu s Eskimákem na Trojáku. Počasí
bylo velmi proměnlivé, instruktoři veselí a děti velmi učenlivé. Odměnou pro děti po závěrečných „závodech“ byly diplomy, medaile a také to, že se na ně hrdí rodiče i prarodiče přijeli
v pátek podívat. Fotodokumentaci naleznete na našich webových stránkách. Děti, které na
Troják nejezdily, využily napadlý sníh k bobování na školní zahradě.
Všichni se těšíme na „DĚTSKÝ KARNEVAL“, kterým nás budou provázet „Klauni na volné
noze“. Termín je 16. února a ponese se v pohádkovém duchu. Ve školce malujeme princezny,
prince, které použijeme na vyzdobení kulturního domu. Pozvání platí i na večer. Přijďte se
s námi pobavit na „ŠIBŘINKY – KARNEVALOVOU ZÁBAVU“ se skupinou TakzatruP!
Více info k těmto akcím se dozvíte na plakátech. Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly, rodičům za pomoc při organizačním zajištění a TakzatruP za skvělou večerní zábavu.
Všechen výdělek z tohoto náročného víkendu půjde na kulturní a společenské akce pro děti.
Během zimních měsíců pozorujeme změny v přírodě. Provádíme pokusy se sněhem a ledem. V únoru budeme hrát hry s pohádkovou tématikou, možná uspořádáme v každé
třídě i velký bál. Těšíme se na poznávání práce dospělých na exkurzích. Společně si užijeme muzikantské dopoledne. Paní učitelky představí dětem tradiční i netradiční hudební
nástroje a uspořádají pro děti koncert, do kterého se děti samozřejmě zapojí! Ve dnech
15. února a 22. února za námi přijede paní Hašová s canisterapeuticky cvičeným pejskem
Amálkou a diskuzí o tom „Co dělat, když … “.
Dne 21. února k nám přijede s pohádkou „Jak víla hledala vločku“ Divadlo Leonka.
Naše paní učitelky připravují děti hravou formou na
bezproblémový přechod z mateřské do základní školy
po celou dobu předškolního vzdělávání. Rodiče byli
seznámeni s doporučujícím materiálem MŠMT vytvořeným odborníky na předškolní vzdělávání: „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Je určen
rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte
a vítají přehled základních dovedností, které má mít
dítě před vstupem do základní školy. Tento materiál naleznete na našich webových stránkách www.
mskelc.cz, na stránkách ministerstva školství. A jako
bonus dostávají rodiče každý týden rozpracovaný jeden z bodů tak, abychom společnými silami stihli vše
procvičit před zápisem do ZŠ, který dovednosti děti
v dubnu ověří zábavnou formou.
Koncem února se budeme těšit na jarní prázdniny
(25. 2. – 1. 3. 2019) a čekat na první jarní kytičky.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Vánoce jsou za námi
Už je sice únor, ale přesto bych se ráda zmínila o vánočním programu Zvonkování, které
proběhlo ve středu 19. prosince 2018. Je to totiž akce, která má u nás ve škole opravdu
velkou tradici a každoročně se těší velkému zájmu jak žáků vystupujících, tak žáků – diváků a v posledních letech má mnoho diváků i z řad rodičů a kamarádů. Hlavní část programu vždy tvoří deváťáci, ale každoročně se k nim přidávají vystupující z dalších tříd.
Letos to byli obojí čtvrťáci, žáci z 5.A a školní sbor. Vystoupení byla různorodá, vtipná,
originální a pobavila zatím rekordní počet diváků, neboť v tělocvičně bylo tzv. „našlapáno“. Kdo přišel později, opravdu si neměl kam stoupnout, ne tak sednout. Bylo to moc
hezké rozloučení s kalendářním rokem a děti i jejich vyučující si zaslouží poděkování za
přípravu i provedení vystoupení.

Žákovský parlament
Ve škole funguje už třetím rokem. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně, své zástupce má
od 4. do 9. ročníku. Každá třída má v parlamentu své dva zástupce. Schůzky se konají
každý první týden v měsíci a jsou na nich přítomny dvě vyučující, které si členové parlamentu zvolili hlasováním na své 1. letošní schůzce v září 2018. Členové na schůzkách
tlumočí názory celých třídních kolektivů, hlasováním se pak návrhy tříbí a rozhoduje se
o výsledku. Oblíbené jsou u našich žáků projektové dny, a proto již na lednové schůzce
ŽP proběhlo hlasování o charakteru jarního projektového dne. Jednohlasně zvítězil tzv.
sportovní den. K projednání požadavků typu „přístřešek na kola, nové žákovské lavice
a židle, automat na jídlo“ apod. se předseda a jeho zástupce setkávají jednou měsíčně
s ředitelkou školy.

Z akcí pro starší žáky
A. školní projekce filmu Úsměvy smutných mužů. Film vypráví příběh o úspěšných mužích, kteří spadli až na samé dno (alkoholové závislosti) a odehrává se nejen v léčebně
pro závislé na alkoholu, ale i na místech, odkud cesta do ní vedla.
Film vznikl na základě stejnojmenného bestselleru spisovatele Josefa Formánka.
B. Cestopisná přednáška s projekcí: „MYANMAR – divoká cesta do barmské říše“
(15. díl projektu Planeta Země 3000), která je neobyčejnou zemí a ve svém nitru ukrývá
mnohá tajemství – dobrodružnou cestu k pavoučím ženám, napínavou výpravu do nitra
nespoutané džungle, duchovní život buddhistických mnichů, dojemné setkání s posledními mořskými nomády, promáčené oslavy nového roku a mnoho dalšího.
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Krmítko
Vloni na podzim jsme si při příležitosti Dne otevřených dveří prošli budovu zámku,
v němž sídlí OU Kelč. Moc se nám tam líbilo a už tehdy jsme si slíbili, že se tam někdy
vrátíme. Proto jsme uvítali návrh naší paní učitelky, která se domluvila s paní ředitelkou
Mgr. Renatou Ryškovou, abychom si společně s žáky zámečnického oboru zhotovili krmítko pro ptáčky.
Domluvili jsme se na středu 16. ledna 2019. Na tento den jsme se všichni moc těšili.
Vybavili jsme se velkou svačinou, někteří pracovním oděvem i vlastním nářadím,
a hlavně dobrou náladou. Když jsme po osmé hodině přišli do zámečnické dílny,
kluci už nás čekali. Měli jsme připravený pracovní stůl, nářadí a na něm materiál na
výrobek. Mezi námi všemi probíhala vzájemná spolupráce. Všichni jsme se snažili
a dílo se nám podařilo. Po čtyřech hodinách práce a snažení jsme odcházeli s krmítkem v náručí a s pocitem dobře vykonané práce. Čas nám rychle utekl. V kolektivu
žáků z OU jsme se cítili velmi dobře a bylo nám s nimi bezvadně. Byl to velmi příjemně prožitý den.
Žáci IV.B
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

III. Tvořivá dílna v OU Kelč
Všechny tvořivé zájemce srdečně zveme na III. Tvořivou dílnu,
konanou v rámci projektu spolufinancovaným ZK,
„Strom a člověk“.
Tentokrát se zaměříme na košikářské tvoření z proutí.
Kdy: 21. února 2019
V kolik: 15:00 hodin
Kde: horní zahradnická pracovna OU Kelč
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

SDH Babice - rekapitulace sezóny 2018
Sezonu jsme zahájili tradičně už 14. dubna prvním závodem na Velikonočním poháru ve Vsetíně. V minulých letech se nám zde vždy dařilo a v roli obhájce prvenství
z předchozího roku jsme šli na start s vysokými ambicemi. Naneštěstí však slibně
rozběhlý útok zastavila individuální chyba, což mělo za následek nedokončený pokus. Ani naše druhé představení o čtrnáct dní později v Kunovicích nedaleko Uherského Hradiště nepřineslo kýžené ovoce v podobě kvalitně zaběhnutého útoku, a tak
nám tedy začátek ročníku nevyšel zcela podle představ. Aby toho nebylo málo, tak se
hned zkraje jara zranil pravý proudař, tudíž jsme museli shánět náhradu prakticky
po celý zbytek roku, což nebyla úplně jednoduchá věc.
Za hlavní sezonní cíle byly vytyčeny soutěže zařazené do Velké ceny OSH Přerov
a Podhostýnské hasičské ligy. Ty odstartovaly již 26. května v Ludslavicích, kde jsme
po pěkně provedeném požárním útoku obsadili druhé místo s časem 17,18. Následné předváděné výkony už tak úspěšné nebyly. V Radíkově znamenal prostřik na levém proudu až 9. místo, v Křenovicích podklouznutí proudaře dokonce až místo
patnácté. Takže zahájení sezony jako z černé kroniky. Jednou z mála světlých chvilek
byl zkušeně zaběhnutý útok v Opatovicích, kdy nám na těžké trati zajistil čas 17,52
první místo. Bohužel další soutěže se nesly v podobném duchu jako ty zkraje ročníku. Hlavním problémem bylo již zmíněné zranění, museli jsme si neustále půjčovat
proudaře, někdy dokonce i oba proudy. K tomu se přidaly ještě individuální chyby
na různých postech. Po několika nezdarech v dalších závodech, hlavně tedy v PHL,
když už nebyla žádná teoretická šance na lepší umístění v celkovém pořadí, bylo demokraticky rozhodnuto, že PHL vypustíme a doběháme alespoň Velkou cenu. Tam
stále žila naděje zabojovat o celkovou první příčku i přes nepřesvědčivé výsledky.
Nakonec jsme však souboj o prvenství prohráli s týmem ze Špiček na předposledním
klání v Provodovicích. Na Velké ceně OSH Přerov jsme tak stejně jako vloni obsadili
celkové druhé místo
Uplynulou sezonu tedy považujeme za neúspěšnou, avšak je zde několik výkonů,
které stojí za vyzdvihnutí, jako například závod Velké ceny v Miloticích, kde jsme
s dosaženým časem 16,59 brali druhé místo. Dále závod Extraligy v Olšovci, kdy
jsme obsadili 3. místo za čas 16,61, a po dvou letech tak opět ochutnali, jaké je to
stát na extraligových stupních vítězů. Bohužel těch šestnáctkových časů bylo velice
málo, další dva se nám podařily ještě ve Stříteži (16,87), a na závěr Velké ceny ve
Špičkách (16,96).
Nastupující podzim přivál už jen závody na 2 B hadice, a to tradiční OCTOBER CUP
na domácí půdě v Babicích, kde se opět po dvou letech sjelo přes 100 týmů z celé
České i Slovenské republiky. V mužské kategorii ovládlo soutěž družstvo z Hrabůvky
s časem 14,02. V kategorii žen se zadařilo Pravčicím, které shodily terče v čase 16,80.
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Náš solidně rozběhlý pokus ztroskotal
až na prostřiku, výsledný čas 16,29 (LP
13,95) stačil pouze na
43. místo.
Největší úspěch sezony jsme si schovali
až na náš poslední závod O putovní pohár
VŘSR konaný v Širokém Dole, což je velice uznávaná a tradiční akce, na kterou
se každoročně sjíždí přes 200 nejkvalitnějších týmů nejen z České, ale i Slovenské
republiky. Jelikož v předchozích dvou letech se nám na tamní betonové dráze vůbec nedařilo, tak očekávání nebyla příliš vysoká. Předvedený útok zakončený časem
14,08 (LP 13,99) se však ukázal jako třetí nejrychlejší a aspoň částečně napravil dojem z loňského roku.
Foto: October cup Babice 2018
Tomáš Hrbáček

HC Komárovice Bulls
Hokejový klub z Komárovic, hrající v AHL3 ve Valašském Meziříčí, vstoupil do své
druhé sezony. Bronzové umístění v premiérové sezoně bylo milým překvapením
a napovědělo, jaké ambice bude mít tým Komárovic letos.
Vstup do letošní sezony proběhl lépe než dobře. První výhry proti Milenovu (6:0),
Rangers (13:6) a Porubě (15:3) jsme zvládli na jedničku. Věděli jsme ale, že pořádně
nás prověří až Kačeři. Loňští finalisti však nehráli v nejlepší formě a my i nad nimi
zvítězili jasným poměrem 9:3. Vloudila se však malá chybička. Jeden z našich hráčů
si nepohlídal registraci v dalších týmech (ve V.M. může hrát pouze za 2 týmy, nikoli
za 3) a tento zápas byl šéfem ligy kontumován. Celou situaci jsme však museli hodit
za hlavu co nejdříve, stál před námi totiž vítěz sezóny 2017/2018 – Zděchov. Ten se
však letos trápí ještě více než Kačeři a utkání s námi absolutně nezvládl. Zděchov
jsme porazili 12:0 a odčinili tak kontumaci předešlého zápasu. Mezi kvalitní týmy
AHL3 patří také Střítež nad Ludinou. Utkání s tímto soupeřem jsme ovšem také
zvládli (6:3) a s jedinou prohrou (kontumací) jsme se usadili na druhé příčce tabulky.
Nejnapínavější zápas prvních kol měl však teprve nastat. Na samém konci první
části nás čekal Noel, jediný zatím neporažený tým, který měl před Komárovicemi
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tříbodový náskok. Výhra by nás posunula na první místo, a prohrou bychom Noelu
zřejmě nechali cestu k celkovému vítězství v základní skupině. Soupeř, kterého jsme
loni okradli o třetí místo, nám měl rozhodně co vracet.
Do zápasu jsme nevkročili nejlépe a hned v druhé minutě jsme prohrávali 0:1. Odpovědět jsme sice dokázali hned v půlce první třetiny, ale soupeř opět skóroval a do
první přestávky si odnášel náskok 2:1. Ve druhé třetině se naše situace nijak nezlepšila, naopak... jeden z našich hráčů byl vyloučen do konce utkání a my museli hrát
dlouhé čtyřminutové oslabení. Celou dobu vyloučení jsme pečlivě bránili a nedali
soupeři možnost skórovat. Ta se však vyskytla půl minuty před koncem druhé části
a tentokrát už Noel nezaváhal. Gólem “do šatny“ zvýšil svůj náskok na 3:1. Ve třetí
třetině se ale Komárovice rozjely. Během dvou minut bylo srovnáno (3:3) a do konce
zápasu jsme přidali ještě tři góly, soupeř už jen korigoval na 4:6. Pět gólů ve třetí třetině nás vyneslo na první příčku celkové tabulky, na které se držíme dodnes.

Zápasy HC Komárovice:
Komárovice : Milenovští Kanci – 6:0
Rangers : Komárovice – 6:13
Komárovice : Poruba – 15:3
Kačeři : Komárovice – 5:0 kont.
Zděchov : Komárovice – 0:12
Komárovice : Potštát – 5:3
Drahotuše : Komárovice – 2:11
Komárovice : Cabot – 7:0
Střítež : Komárovice – 3:6
Kelč : Komárovice – 8:9
Komárovice : Oznice – 9:5
Noel : Komárovice – 4:6
Milenovští kanci: Komárovice – 3:6
Komárovice : Rangers – 11:2
Poruba : Komárovice – 1:11
Komárovice : Kačeři – 4:2

Tabulka AHL3:
Tým
1. HC Komárovice
2. Noel
3. Střítež nad Ludinou
4. HC Kačeři
5. Milenovští kanci
6. HC Oznice
7. Cabot
8. Žlutí pupci Kelč
9. Drahotuše
10. Potštát
11. Rangers
12. Piškoti
13. Zděchov
14. HC Poruba

body
48
48
39
38
33
31
24
22
21
15
15
9
9
8

Ing. Dalibor Plesník
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RŮZNÉ
Program únor:
- Pondělí 4.2.2019 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem
Janem Blešou.“ Za příznivého počasí sáňkování, bobování v parku, hry na sněhu.
V případě nepříznivého počasí bude program v RC Slůně.
- Čtvrtek 14.2.2019 od 9:00 hod. Beseda na téma: Jak na domácnost bez obalu?
Dnes to nezabalíme – Zero Waste: jak vypadá odpad průměrného obyvatele, jak ho
lze zredukovat, jak se provozuje obchod bez obalů a jak se může zapojit každý z nás
a zredukovat počet všemožných pytlíků i u sebe doma a ulevit tak sobě, své peněžence
i planetě Zemi. Furoshiki – japonská metoda balení dárků do látky.
- Pondělí 18.2.2019 „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Kdo si hraje, nezlobí –
pohybové hry, ukazovačky, dětská říkadla.
- Čtvrtek 21.2.2019 od 16:30 hod. – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna
s tatínkem! Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.
25.2.2019 - 1.3.2019 - ZAVŘENO – jarní prázdniny
Úterý 5.3.2019od 9:00 hod. KARNEVAL pro nejmenší a masopustní veselí.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Bc. Veronika Mlčáková www.rcslune.mypage.cz

Lyžařský výcvik Troják
Od 7. do 11. ledna se žáci 1. až 6. tříd zúčastnili již po čtvrté lyžařského výcviku s Eskimákem ve dnech 7.-11. ledna v odpoledních hodinách. Díky příznivému počasí a spoustě
sněhu jak přírodního, tak i umělého jsme si užili týden, na který jen tak nezapomeneme!
I přes pondělní adrenalinový zážitek pří nehodě autobusu, který jsme všichni přežili ve
zdraví, jsme v úterý nastupovali do autobusu sice se smíšenými pocity, ale zato v plném
počtu a odhodlaní strach překonat.
Rozděleni jsme byli do 4 skupin, 3 skupiny lyžařů a 1 silná osmička snowboarďáků, která dala svému instruktorovi pořádně zabrat. Každá skupinka si vymyslela svůj název
a pokřik, který jsme trénovali během celého týdne. Na kopci Trojáku se tak celý týden
proháněli Vločky, Piráti, Žraloci a Snowboarďáci z Kelče. Díky zkušeným instruktorům
i úplní začátečníci už ve středu sjížděli kopec bez problémů. V pátek jsme lyžařský týden
zakončili závody za účasti rodičů a dostali medaile a diplomy.
Prostě jsme ten rok 2019 nemohli začít jinak, než na sněhu!
za lyžaře a snowborďáky Klára Zárubová, 5. třída ZŠ Kelč
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Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Kelči a okolních obcích
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční Tříkrálové sbírky.
Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným
občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 394
skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně
1 576 osob. V Kelči a okolních obcích se koledovalo v sobotu 5. ledna 2019.
Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj.
o 34 454 Kč více než loni).
Z toho v Kelči 70 378 Kč, Babicích 3 617 Kč, Lhotě u Kelče 3 360 Kč, Komárovicích
10 720 Kč a v Němeticích 11 127 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky, které budou použity na přímou finanční
pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále na finanční spoluúčast
na plánované rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které
sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Plánována je výměna elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce podlah včetně položení nových podlahových krytin, vytvoření důstojného
zázemí pro zaměstnance služeb (WC a sprcha) a zateplení celého objektu. Část výtěžku
bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož
úkolem je bezplatně poskytnout na základě vydané poukázky materiální (potraviny,
šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky,
je oprava druhé části komunikačního systému sestra – pacient v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, čímž se zvýší pocit bezpečí obyvatel domova.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům a farnostem za vstřícnost a ochotu při
realizaci této rozsáhlé sbírky. Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček
patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí,
Martina Došková

Poděkování
Manželé Hurtíkovi děkují touto cestou panu Janu Klvaňovi za rychlou reakci a zavolání
pomoci při autonehodě.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Jaroslav Pavlica
Jaromír Plesník
Jindřiška Kutálková

Kelč
Komárovice
Kelč

65 let
Emílie Jiříčková
Petr Tvrdoň
Jan Pilčík
Marie Kutálková
Anna Tvrdoňová

Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Kelč

70 let
Jana Juklová
Jarmila Orlová
Josef Kundrátek

Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Marie Večeřová
Marie Stašová

Kelč
Kelč

Narození
Sebastián Martinák
Daniel Pelc
Lukáš Novák

80 let
Františka Kašparová

Komárovice

81 let
Marie Novotná
Antonín Večeřa
Stanislav Hlavica

Kelč
Kelč
Kelč

82 let
Miroslav Ordán
Františka Hegarová

Kelč
Kelč

83let
Zdeněk Tomášek
Josef Pavlica

Němetice
Kelč

86 le
Ludmila Kohnová

Kelč

97 let
Marta Jiříčková

Kelč

Kelč
Němetice
Kelč

Úmrtí
Ludmila Orlová
Zdeněk Hlavica
Františka Plesníková

88 let
73 let
81 let

Kelč
Kelč
Komárovice

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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Lyžařský kurz MŠ
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