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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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Informace pro spolky:
Termín pro podání žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků v roce 2019 je do
31. 1. 2019. Žádost je nutné podat písemně na předepsaném tiskopise, který je ke stažení
na webových stránkách města Kelč – www.kelc.cz, v rubrice Městský úřad - tiskopisy žádostí a podání.

Platby v roce 2019
- Poplatek za odpad: (OZV č. 3/2012) - splatnost do 30. 6. 2019
Částka činí 480 Kč na osobu a rok.
- Poplatek za psa: (OZV č. 2/2011). – splatnost do 30. 6. 2019
100 Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč v bytovém domě. Za druhého a dalšího psa
základní sazba + 50% navíc.
Povinnost přihlásit psa má každý majitel či držitel psa staršího
3 měsíců! Ohlašovací povinnost platí i v případě odhlášení psa z evidence!
- Nájem za pozemek, zahrádku – splatnost dle smlouvy
Výše nájmu je uvedena ve smlouvě.(složenky se neposílají)
Systém výběru poplatků a nájmů:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se stanoveným
poplatkem (odpad, pes) dle evidence k 1. 1. 2019. S ústřižkem od zaplacené složenky
je nutné se dostavit na městský úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici, kterou
doporučujeme nalepit na nádobu co nejdříve, nejpozději 30.6.2019.
V případě platby za pozemek, zahrádku je výše nájmu a splatnost uvedena ve
smlouvě.
Poplatky lze uhradit:
• Složenkou na poště
• Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím
• Hotově do pokladny MěÚ Kelč – od pondělí 4. 2. 2019
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet
(vyhnete se tak nepříjemnému čekání ve frontě).

Pokladna
Pondělí
Středa

8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin
8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin

Prosím, respektujte pokladní hodiny pro platbu poplatků.
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Odpad - Kam s různým odpadem? A jak správně třídit?
PAPÍR – stále máme problémy s plněním kontejnerů na papír. Jsou většinou velmi rychle
naplněny a pak se shromažďují krabice a papíry kolem kontejnerů, papíry rozfouká vítr,
déšť rozmočí krabice a vypadá to opravdu nehezky. Přitom je to tak snadné – krabice roztrhat, sešlápnout a vložit do kontejneru. V případě, že je kontejner již plný, je možné papíry
odvézt do sběrného dvora.
To, jak bude vypadat naše okolí, záleží opravdu jen na nás.
Jen pro připomenutí, kam s odpadem:
U domů a na sídlišti:
komunální odpad – kontejnery a popelnice (TS VM)
tříděný odpad – papír, sklo, plast, tetrapak – kontejnery a pytle (TS VM)
Na radnici:
tužkové baterie (Ecobat)
inkoustové cartridge a laserové tonery z tiskáren (Sběrný box)
žárovky (Ekolamp)
V obci:
drobné elektro (Elektrowin, Asekol)
textil (TextilEcco)
Ve sběrném dvoře:
vše výše uvedené + objemný odpad, bioodpad, dřevo, sklo, textil, stavební odpad, určité
druhy nebezpečného odpadu
Je dost možností, kam můžeme s odpadem. Není proto důvod, aby se objevovaly černé
skládky, nebo aby se do nádob pro komunální odpad vhazovalo to, co lze vytřídit.
V odpadovém hospodářství nás v budoucnu čekají velké změny. Mysleme ekologicky
a buďme na to včas připraveni.
(MS)
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Svoz odpadů ve městě KELČ - 1. pololetí
Směsný komunální odpad
popelnice 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery 1100 l,
černé pytle
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
Sudý týden: středa - KELČ - část města
Lichý týden: středa - KELČ - část města + místní části

Tříděný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
18.1. 15.3. 24.5.
Tříděný plasty – žluté pytle
9.1. 13.2. 13.3. 10.4. 8.5. 12.6.
Tříděné sklo – zelené, bílé pytle
29.3. 28.6.
Do modrého pytle na papír patří:

Do zeleného pytle
na sklo patří:

Do žlutého pytle
na plasty patří:

noviny, časopisy, školní sešity,
letáky,
balicí papír, počítačový papír,
papírové ubrousky, pytle, spisy,
staré knihy
plakáty, krabice od
bot nebo dárků,
kanc.p.

sklo od zeleniny,
kompotů, láhve od
nápojů, ovocných
šťáv, lihovin, rozbité okenní sklo
(bez drátěného
výpletu), průmyslové sklo, skleněné
střepy,
skleněné obaly,

ČISTÉ
A VYMYTÉ:
plastové obaly od
potravin (PET
láhve), plastové
sáčky, pěnový polystyrén,
fólie, přepravky,
plastové lišty od
elektroinstalace
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Do oranžového
pytle na nápojový
karton patří:
nápojové papírové
obaly od džusů,
mléka, vína,
limonád, sirupů,
ovocných šťáv
apod.
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Kalendář akcí Kelč - rok 2019
(Akce známé k 31.12.2018)

Datum

Místo

Akce

18.1.2019

Kelč – KD

Ples SDH Kelč

26.1.2019

Kelč – KD

Ples Sdružení rodičů ZŠ

2.2.2019

Kelč – KD

Skautský ples

6.2.2019

MěÚ - knihovna

Cestovatelská přednáška-Indie,
Michal Štěpánek

9.2.2019

Kelč – KD

Farní ples

16.2.2019

Kelč – KD

Dětský karneval
a Šibřinky pro dospělé

7.3.2019

Kelč – KD

Kavárna k MDŽ

9.3.2019

Kelč – KD

Myslivecké odpoledne

16.3.2019

Kelč – KD

Divadelní představení KOULE
– DS Štěk Hranice

20.3.2019

MěÚ - knihovna

Cestovatelská přednáška-Turecko,
Michal Štěpánek

23.-24.3.2019

Kelč – KD

Velikonoční výstava

11.4.2019

Kelč – KD

Velikonoční tvořivá dílna + Kavárna

21.4.2019

Kelč – KD

Velikonoční zábava

27.-28.4.2019

Kelč – KD

KIT SHOW 2019 – výstava modelů

30.4. 2019

Kelč-MŠ

Slet čarodějnic – průvod městem

1.5. 2019

Kelč – Areál u KD

Výstava psů

2.5.2019

Kelč – KD

Květinová kavárna

29.5.2019

Kelč – KD

Pasování školáků (MŠ)

18. květen

Kelč – Chmelník

Rybářské závody

6. 6. 2019

Kelč – KD

Letní kavárna
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7.6.2019

Areál chovatelů

Den dětí

červen

Farní kostel

Koncert Hradišťan - nepotvrzeno

29.-30.6.2019

Areál u KD Kelč

XXIII. Kelečské slavnosti

29.-30.6. 2019

Areál chovatelů

Výstava chovatelů

5.-6.7.2019

Kelč – Areál u KD

Výstava psů – soutěžní přehlídka

13.7.2019

Němetice
- výletiště

Němetický country fest

24.8.2019

Kelč – Chmelník

K3 – Kelečský triatlon, součást K5

5.9.2019

Kelč – KD

Kavárna babího léta

září

Klubovna skautů

Pohádkový les

3.10.2019

Kelč – KD

Dýňobraní + kavárna

12.10.2019

Kelč – KD

ParaAkademie

25.10.2019

Kelč náměstí

Lampiónový průvod

28.10.2019

Kelč – Areál u KD

Výstava psů

7.11.2019

Kelč – KD

Podzimní kavárna

14.11.2019

Kelč – KD

Přátelské posezení s důchodci

16.11.2019

Kelč – KD

Divadelní představení

23.-24.11.

Kelč – KD

Vánoční výstava

listopad

Klubovna skautů

Dušičková noc

6.12.2019

Kelč – náměstí

Vánoční jarmark a Mikulášská nadílka

8.12.2019

Kelč – KD

Mikulášská divadelní pohádka

12.12.2019

Kelč – KD

Vánoční tvořivá dílna + kavárna

24.12. 2019

Kelč – náměstí

Živý betlém

26.12.2019

Farní kostel

Štěpánský koncert Scholy Kelč
10
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POZVÁNKA
na pracovní poradu zástupců všech spolků, organizací, sdružení,
osadních výborů místních částí,
která se koná v pondělí 14. ledna 2019 v 18:00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kelči.
Pozvánku s programem rozešleme v nejbližších dnech.
Kulturní komise Rady města Kelč

Myslivecké odpoledne
Všichni kelečští „umělci“ se sejdou na jedné akci, kteří jinak vystupují na různých kulturních a společenských událostech v Kelči.
Můžete vidět:
- Děti Mateřské školy Kelč,
- děti RUTY ŠUTY Kelč,
- děti aerobiku Laďky Bijové,
- sborový zpěv Základní školy Kelč,
- Ruty Šuty Kelč,
- Scholu Kelč,
ale taky myslivecké trubače z Kelče a dechovou kapelu z Kelče pod vedením kapelníka
Vladimíra Kutálka.
Oslovili jsme rovněž TakzatruP, bohužel, nemají volný termín.
Uvítáme i další zájemce, kteří by chtěli zpestřit program svým vystoupením.
Máme na mysli ty, kteří se prezentují svým uměním (cvičení, tanec, hudba, sport…)
mimo Kelč a o jejichž dovednostech nevíme.
O podrobnostech v příštím čísle kelečského Zpravodaje.
Těšíme se setkání.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Nový rok 2019 přivítáme s dětmi ve čtvrtek 3. ledna a zavzpomínáme si na nejradostnější čas Vánoc. Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu se budou moct celý
rok těšit z tvořivého kalendáře, který jsme pro ně s dětmi od září do prosince vyrobili
ve všech třídách.
V pátek 4. ledna budou chodit po školce „Tři králové“ s koledou. Všichni společně
zavítáme do kostela sv. Petra a Pavla v Kelči, kde si prohlédneme pohyblivý Betlém a zazpíváme koledy. Poté už se budeme naplno věnovat zimnímu tématu našeho
Školního vzdělávacího programu s názvem „My se mrazu nelekneme, do přírody
vyběhneme“. Děti budou pozorovat změny v přírodě, hádat, co je schované pod sněhem, pod ledem. Pravidelně budeme sypat ptáčkům zrníčka do krmítka na školní
zahradě. Když nám bude přát počasí, půjdeme bobovat do parku. Hry na sněhu nám
přináší inspiraci pro zimní výtvarnou tvorbu, která radost dětí ze zimy ještě zdvojnásobí. Vyrábíme papírové koule, kreslíme, stavíme sněhuláky a také malujeme obrázky ve sněhu.
Těšíme se na 4. ročník lyžařského kurzu pro děti, který se za příznivých podmínek
uskuteční v termínu od 7. 1. - 11. 1. 2019. S 28 přihlášenými dětmi budeme jezdit
každý den lyžovat na Troják. Kurz proběhne v lyžařské škole Eskimák, v celkovém
rozsahu 12,5 hodin. V pátek pozveme rodiče na závěrečné závody.
Dne 21. ledna přijede za dětmi Divadlo Smíšek s pohádkou „Zimní výlet na hory“.
Takže, i když by náhodou nebyl sníh, rodina Klofáčkovic vyrazí na hory alespoň
v pohádce a příběh dětem povypráví.
Během ledna bude žít naše mateřská škola přípravami na DĚTSKÝ KARNEVAL
a ŠIBŘINKY. Tyto akce se uskuteční v sobotu 16. února 2019 v Kulturním domě
v Kelči.
S organizací této akce nám každým rokem pomáhá Sdružení rodičů, které s mateřskou školou úzce spolupracuje. Chtěla bych poprosit i rodiče, kteří nejsou členy SR,
aby se do organizace těchto akcí zapojili. Výtěžek z Karnevalu i Šibřinek jde zpět do
SR na akce a dárky pro děti. Také letos osloví zaměstnanci mateřské školy a zástupci
z řad rodičů místní podnikatele s žádostí o sponzorské dary, díky kterým se nám
karneval vždy vydařil k velké spokojenosti. Cenu do tomboly uvítáme od kohokoliv.
Všem děkujeme a srdečně Vás zveme.
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 a na webových stránkách.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Soutěže
Konec kalendářního roku je již tradičně měsícem školních kol znalostních soutěží –
olympiád. Naši žáci se pravidelně zapojují do Olympiády z českého jazyka (OČJ) a Dějepisné olympiády (DO). Obě tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd. Tematické
zaměření letošního ročníku DO bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb
Cesty jako tepny civilizace.
Školního kola se účastnilo 10 žáků z 8. a 9. třídy. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Teresa Anna Kubieńová, 2. místo patřilo Patriku Mašlaňovi z 8. ročníku a na 3. místě se
umístila Kristýna Vozáková z 9. třídy. Náročnost této soutěže je vysoká už od školního
kola a soutěžící určitě nevystačí jen se školními dějepisnými znalostmi. Letošní výkony žáků nestačily na postup do okresního kola této soutěže.
Ve školním kole Olympiády v českém jazyce si z celkového počtu 15 deváťáků a osmáků nejlépe vedl Milan Zgažar, Veronika Fabíková a Teresa Anna Kubieńová, všichni
z 9. třídy.
Ukázky příkladů:
DO - Úkol č. 15
Napiš, kdo vykonal tyto cesty:
a) Cesta do Kostnice, odkud se již nevrátil: ______________________
b) Cesta do Polska, která však skončila jeho smrtí v Olomouci: ________________
c) Cesta do Brixenu a zase zpět: ______________________
OČJ – Úkol č. 3:
V češtině existují slova, která vznikla jako zdrobněliny, ale v současné době už mají
samostatný význam, jako například slovo stolička v následující větě: Zubař mi vytrhl
stoličku. Uveďte čtyři zdrobněliny se samostatným významem a užijte je ve slovních
spojeních nebo větách.

Mikulášská a čertovská návštěva
Opět je 5. prosinec a jak je již u nás ve škole letitou tradicí, třídy navštívil Mikuláš.
Letošní deváťáci si připravili své postavy Mikuláše, andělů a čertů v pestrých a velmi
věrných kostýmech a postupně navštívili třídy 1. – 7. ročníku.
Většina dětí byla nadšena, beze známek strachu vítaly Mikulášovu družinu, ale došlo
i na strach a slzičky. Kdo neměl úplně čisté svědomí, byl Mikulášem i čertem řádně
varován. Snad se do příště polepší.
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Beseda se spisovatelem
Jan Sviták je autor několika kniha pro děti a zarputilý propagátor literatury. V současné době pracuje na nové knize s názvem Oliverovo kopyto, ale rád si udělá čas i na své
čtenáře, za nimiž se vydává, nejčastěji do škol.
Jeho Čertovská literární beseda je jako stvořená pro toto „mikulášské“ období, protože kombinace čertů, příběhů a legrace dokáže z pochmurných dnů vytvořit dny plné
kouzel, tajemna a překvapení.
Jan Sviták pro nás není neznámý, svou knihu Čertovo kopyto u nás představil již před
pěti lety, jeho tehdejší posluchači jsou nyní v osmé třídě a dobře si na svérázného
spisovatele pamatují. Už tenkrát se zmiňoval o nápadu na novou knihu a s povídáním
o ní a nejen o ní přijel letos za čtvrťáky, páťáky a šesťáky. Jan Sviták si s dětmi povídal
o tom, proč je důležité číst, jak se píše kniha, jak můžeme rozvíjet fantazii a jak se stát
spisovatelem. Také si chvíli četli z knihy Luciferovo kopyto a v průběhu povídání se
hodně smáli. Úryvky z knihy dokonce vzbudily mezi žáky zájem tuto knížku si zakoupit.

Festival vědy na ISŠ ve Valašském Meziříčí
V letošním roce se v prostorách Integrované střední školy – centrum odborné
přípravy a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
(ISŠ-COP, dále jen škola) konal 2. ročník Vědeckého festivalu. Kromě poutavých
fyzikálních a chemických pokusů v podání pracovníků Světa vědy a techniky z Vítkovic si mohli účastníci této akce (žáci vyšších ročníků základních školy i široká
veřejnost) prohlédnout učebny a dílny školy. Představily se také firmy, s nimiž
škola spolupracuje při přípravě a budoucím uplatnění svých žáků. „Škola chce interaktivní, hravou a zábavnou formou žákům závěrečných ročníků základních škol
i laické veřejnosti poodhalit tajemství vědy a techniky“, komentoval akci ředitel
školy Mgr. Petr Pavlůsek.

Vánoční jarmark
Účast školy na letošním vánočním jarmarku pořádaném Městským úřadem v Kelči
byla dvojí. Na akci vystoupil školní pěvecký sbor dětí 1. stupně vedený Mgr. Marií
Geserichovou a Mgr. Marií Matyskovou a žáci v prodejním stánku školy nabízeli návštěvníkům jarmarku výrobky, které sami, popř. s pomocí rodičů či prarodičů vyrobili.
Výtěžek z prodeje byl věnován Dětskému onkologickému oddělení brněnské nemocnice a zástupcům tohoto oddělení byl předán v sobotu 15. prosince 2018 na Charitativním koncertu v Kulturním domě v Loukově.
PhDr. Pavla Čučková
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Turnaje v miniházené
Letos již potřetí se žáci 2. a 5. ročníku zúčastnili turnaje v miniházené, tzv. Podhostýnské ligy.
Pořadatelem akce je HK Bystřice pod Hostýnem a místem konání Sportovní hala
v Bystřici. Předchází tomu průprava, která začala v říjnu, kdy k nám do školy začal
jezdit trenér Marek Liška z házenkářského oddílu z Bystřice pod Hostýnem a předával
žákům 2. a 5. tříd základy miniházené v rámci hodin TV.
Turnaj v miniházené pro druháky se uskutečnil v úterý 4. 12. 2018 v Bystřici pod Hostýnem. Naši školu reprezentovala dvě devítičlenná družstva z 2. A - Ohniváci a z 2. B
- Rychlíci, ostatní spolužáci z obou tříd jeli fandit. Žáci se na turnaj velmi těšili. Byla
to pro ně velmi přínosná zkušenost, mohli si vyzkoušet, jak na tom ve skutečnosti jsou
a v čem se musí ještě zdokonalit. Soupeři byli skutečně silní, v turnaji hrálo celkem
9 družstev. Naše družstva bojovala opravdu jako lvi, ale není důležité vyhrát, nýbrž
zúčastnit se a zažít radost ze hry. Rychlíci z 2. B se umístili na 4. místě a Ohniváci z 2. A
na 8. místě. Každé družstvo obdrželo diplom a balíček s odměnou.
Mgr. Marie Geserichová

Bílé tygřice kousaly v Bystřici pod Hostýnem
A prokousaly se až ke třetímu místu na turnaji v mininiházené, který se konal 3.prosince v Bystřici pod Hostýnem.
Po delší době se nám podařilo postavit tým nadšených děvčat z pátého ročníku a bylo
to znát. Tým ve složení Tomášková, Šatranová, Vozáková, Šimonová, Capilová, Pajdlová, Vaculová, Kubešová, Zárubová, Křenková vsítil spoustu krásných branek.
A to nám unikla stříbrná pozice o chloupek. V souboji o druhé místo rozhodovaly až
trestné hody. V penaltovém rozstřelu rozhodla až náhlá smrt“,
kterou lépe zvládlo soupeřovo
družstvo. Chybělo trochu štístka, neboť jsme 2x nastřelily tyč.
Pochvalu zaslouží všechna děvčata v čele s nejlepší střelkyní
Terezou Tomáškovou (10 branek) a výbornou brankářkou
Bárou Šimonovou.
Turnaje se zúčastnili také kluci pod názvem Žraloci Kelč.
Skončili sice na nelichotivém
sedmém místě, ale jejich výkon
15
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byl velmi kvalitní. Zejména v útočné fázi, kde naši
ogaři předvedli spoustu nádherných útočných
kombinací zakončených
brankami. V obranné fázi
to bylo slabší, ale to bylo
způsobeno tím, že jsme
v hodinách tělesné výchovy tuto část hry nemohli
natrénovat proti kvalitnímu protivníkovi. Šikovných kluků je stále méně a méně…. I tak nás od postupu do semifinále dělila jediná
branka. V souboji o sedmé místo jsme porazili tým Gucci Gang 8 : 7. Složení našeho
týmu Bruckner( 10 branek), Porazil(15 branek), Tony Vu (7 branek), Valach (6 branek), Machač, Zdráhala, Staněk.
Mgr. Pavel Faltýnek, Mgr. Dana Šatranová

Okresní kolo soutěže Bible a my
V pátek 30.11.2018 proběhlo na Befarku okresní kolo soutěže Bible a my, které organizovala Základní škola Kelč ve spolupráci s farností Kelč. Této soutěže se zúčastnilo
celkem 42 soutěžících z 10 základních škol okresu Vsetín a jedné střední školy. V Kelči
jsme toto okresní kolo organizovali již potřetí. Soutěž probíhala ve dvou kolech. Soutěžící nejdříve napsali test, v němž podle výsledků získali body. Šest nejlepších žáků
z každé kategorie postoupilo do veřejného finále. Zde se k bodům získaným v testech
přičítaly body za správně zodpovězené otázky z finále.
No a jak dopadli žáci naší školy? Adam Tvrdoň, který soutěžil v první kategorii, obsadil 6. místo, Lenka Valuchová za druhou kategorii obsadila 3. místo a Teresa Anna
Kubieńová ze třetí kategorie obsadila 5. místo. Je škoda, že do ústředního kola, které
letos bude v Brně, postupují pouze 2 nejlepší soutěžící z každé kategorie.

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Žáci 9. třídy naší školy se už 7 let účastní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Podařilo se jim za dobu soutěže dvakrát postoupit i do celostátního kola
v Pardubicích.
Začátkem listopadu proběhlo školní kolo soutěže u nás v Kelči a z něho 3 nejlepší
soutěžící postoupili do oblastního kola na SPŠ Hranice. Byli to Thu Thao Hoangová,
Veronika Pavlíková a Vojtěch Pastrnek. Ve středu 12.12. 2018 jsme se tedy vydali do
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Hranic. Téměř jsme se zalekli skutečnosti, že máme soutěžit s dalšími 23 školami, ze
kterých tam byli vždy tři nejlepší chemici. Myslím, že umístění Veroniky Pavlíkové na
16. místě ze 72 soutěžících je pěkná reprezentace naší školy.
Mgr. Marcela Plesníková

Akce 7. tř. – Kateřinská diskotéka
Ve středu 28.11. se naše 7. třída sešla na další akci – Kateřinské diskotéce, kterou pro
nás zorganizovala naše třídní učitelka Kateřina Fabíková. Všichni jsme byli natěšení
a nedočkaví, jaké zážitky nám tentokrát akce přinese. V 16 hodin vše začalo turnajem
ve stolním tenise, u kterého jsme se pořádně zapotili. Poté následovaly různé hry jako
schovka, hledání papírků s čísly, tančení s balonkem přivázaným k noze a mnoho dalších her a soutěží. Akce vyvrcholila diskotékou. Všichni se moc těšíme na další společné setkání.
Veronika Drajsajtlová (žákyně 7.tř.)
Z hodnocení spolužáků:
„Tahle akce byla hodně zábavná, ale moc krátká, příště to musí být tak do 10 večer!!!“
„Super, jako každá akce, moc jsem si to užila. Jen škoda, že jsme nepřespávali.“
„Akce byla super, chtěla bych to každý den.“
A hodnocení třídní učitelky:
Na těchto akcích nejvíc hodnotím to, že nikdo po celou dobu nepotřebuje mobily a že
i v dnešní online době se umíte bezvadně bavit offline. Moc vám za to děkuji. Užila
jsem si to.

SPORT

Kelečská přípravka vybojovala na domácí palubovce druhé místo
Celkem 73 gólů, z toho dvanáct přesných tref malých kelečských reprezentantů a desítky nadšených fanoušků všech generací, kteří rozhodně měli důvod nesčetněkrát
zatleskat pěkným technickým finesám osmiletých až desetiletých fotbalistů. To jsou
jen některá čísla z vydařeného předvánočního turnaje starších přípravek, který se
konal v sobotu 15. prosince v tělocvičně Základní školy v Kelči.
Sportovní setkání osmi týmů z blízkého i vzdálenějšího okolí skončilo právě pro
hráče z Kelče nadmíru úspěšně. Vždyť soubor vedený trenérem Davidem Vlčkem
nenašel přemožitele ani v jednom z pěti odehraných utkání a po závěrečné remíze
s vítězným Ústím u Vsetína si v turnaji vybojoval krásné druhé místo.
Mnohem důležitější než konečné pořadí však byla radost a nadšení, kterou nejen
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kelečská přípravka během Uher cup festivalu, jak zněl oficiální název podniku, projevovala. I pořadatelé turnaje ocenili úsilí, se kterým šli do každého boje například
kluci ze sousedních Polic, byť jejich sedmičlennou skupinku tvořili menší i mladší
kluci, než byla drtivá většina jejich soupeřů.
Fotbalový turnaj s účastí cizích týmů se uskutečnil ve školní tělocvičně v Kelči po
čtyřech letech. Tým pořadatelů tímto velice děkuje za poskytnutí školních prostorů
ředitelce školy Mgr. Zdeňce Hradilové, která pro návštěvníky turnaje nechala otevřít
i balkon nad hrací plochou. Pro úspěšný průběh přibližně šestihodinové sobotní
akce to bylo zcela zásadní.
Poděkování patří také Veronice Strnadlové a Hance Valuchové za práci v kuchyňce
během turnaje, školníkovi Petru Minářovi, správkyni tělocvičny Ladislavě Bijové,
rozhodčímu Martinu Jiříčkovi a všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu turnaje podíleli.
Pozitivní ohlasy přímých aktérů turnaje i jeho návštěvníků slibují, že na další turnaj
fotbalové mládeže se v Kelči nebude čekat dlouho.
Za tým pořadatelů TJ Kelč Pavel Mašlaň
Celkové pořadí turnaje:
1. Ústí u Vsetína
2. Kelč
3. Hranice
4. Valašská Bystřice
5. Nový Jičín
6. Stará Bělá
7. Vítkovice-Svinov
8. Police

Úspěšný fotbalový tým starší přípravky TJ Kelč:
Trenér: David Vlček. Hráči: Tobias Brückner, Vojtěch Rýc,
Jan Orel, Matyáš Valach, Adam Tvrdoň,
Matyáš Vozák, Petr Pavlištík, Vojtěch Stříteský.

Futsal - Amatér Komárovice
Futsalový tým letos vstoupil do své 27. sezony. V letošní sezoně působí 2 týmy. A tým
hraje divizi F, což je třetí nejvyšší soutěž, B tým hraje okresní soutěž.
A tým
1. kolo 4. 11. 2018 Hustopeče - Amatér : FU Kopřivnice 2 : 7 (0 : 2) branky: Kuchař, Bezděk. Těžký začátek soutěže, loňský vítěz základní části byl od začátku lepším
týmem. Hodně držel míč a dobře kombinoval, přesto jsme měli v utkaní pasáže, v kterých jsme se soupeřem drželi krok. Zasloužená výhra FU.
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2. kolo 18. 11 . 2018 Hustopeče - Amatér : KFV Roub Vítkovice 4 : 5 (3 : 4) branky:
Hrdlička 3, Lasovský M. Favorit soutěže přijel v kompletním složení i s exreprezentantem Rodkem. Roub dobře kombinuje, ale vedení se ujímáme my, poté hosté otáčí na
1:3, v závěru poločasu srovnáváme skóre, ale 10 sekund před konce půle inkasujeme
gól do šatny. V druhém poločase Roub odskakuje na 2 branková vedení, zbytek utkaní
jsme lepší, ale tyče a naše střelecká nemohoucnost znamenají další prohru.
3. kolo 24. 11. 2018 Kopřivnice - Jokerit Kopřivnice : Amatér 4 : 2 (0:0 ) branky:
Kuchař, Bezděk .Jokerit je prvních 10 minut aktivnější , postupně jsme hru vyrovnali
a začali soupeře přehrávat, opět ale neproměňujeme šance, kterých je dost. Po přestávce začínáme tlakem, kdy gól visí na vlásku, ale nic z toho, naopak Jokerit dvěma góly
získává zápas na svou stranu.
4. kolo 1. 12. 2018 Hustopeče - Amatér - Top Dogs Nový Jičín 7 : 6 (3 : 3) branky:
Hrdlička 2, Kuchař 2, Bezděk 2, Křenek. Třicátá sekunda a prohráváme 0:1. Ze zápasu
se stává přestřelka, kdy se soupeři střídají ve vedení. V závěru utkání odskakujeme
o dvě branky a Dogs už stačí jenom snížit. Zápas nahoru dolů se spoustou šancí na
obou stranách se divákům musel líbit.
5. kolo 9. 12. 2018 Hustopeče - Amatér : Oskarol Orlová 6 : 4 (3 :3) branky:
Kuchař 2, Křenek 2, Žingor 2. Vyrovnané utkání, ve kterém soupeř neustále dotahoval
. V první půli za stavu 2:0 Oskarol nás přitlačil na naší polovině a srovnal. Druhý poločas jsme dobře bránili, už jsme soupeře do šancí moc nepouštěl a dovedli utkání do
vítězného konce, což nebylo vůbec jednoduché. Kvůli velké marodce jsme hráli pouze
v šesti hráčích, kluci to odjezdili, jak se říká až na krev.
B tým
1. a 2. kolo 18.11 2018 Hustopeče - Amatér : Křen Frenštát 7: 5 ( 4:2) branky:
Hradil 2, Landa 2, Hudáček 2, Jiříček. Zasloužená výhra nad zkušeným Křenem.
Amatér : FK Hodslavice 2 : 4 (1 : 2) branky Hradil, Hudáček. Nováček soutěže nás
přehrál důrazem a ve hře jeden na jednoho
3. a 4. kolo 9. 12. 2018 Hustopeče - HSK Huslenky : Amatér 3 : 7 (2 : 2) branky:
Hradil 2, Burda 2, Juršták 2, Vedral. Po vyrovnaném poločase jsme začali proměňovat
šance a druhé vítězství bylo naše.
Amatér : Fru Fru Vsetín 3 : 8 (2 : 4) branky Juršták Vedral, Burda. Fru Fru podalo
dobry výkon, ale my jsme mu vítězství usnadnili špatným bráněním.
5 a 6 kolo 16. 12. 2018 Zubří - Horní Bečva 4 : 2 (1 :1) branky : Foukal,Plesník, Hradil, Pitrun. Proti běhavému soupeři jsme museli o výsledek bojovat až do konce. Náš
výkon nebyl optimální, z naších chyb soupeř neustále hrozil.
Jethro Zašová : Amatér 2 :5 branky Foukal 2, Plesník,Landa, Juršták . V tomto utkání
podal mančaft velmi dobrý výkon, od začátku jsme dobře bránili a nepouštěli Jethro
do šancí. Soupeř hrozil střelbou z větší vzdáleností. Výsledek mohl být ještě výraznější,
spoustu šancí jsme neproměnili.
František Foukal
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Jiří Janošek – zimní příprava
Vážení,
od posledního článku už uběhla dlouhá doba a já mám pro vás spoustu informací.
Po mistrovství Evropy do 23 let jsem lehce oddechl a znova začal trénovat. Po volnu
jsem se zúčastnil několika závodů, na kterých jsem se cítil dobře. Avšak poté nastala
spousta změn ve vedení Dukly Brno. Na schůzi mi bylo řečeno, že nemám výsledky,
když jsem se ohradil, že tento rok jsem byl na 4. místě na Evropě do 23 let, odpověděli
mi, že 4. místo nikoho nezajímá. Tímto mi srazili plat na polovinu. Cítil jsem nenávist,
ale ta mi přinesla velkou motivaci do tréninku.
Od té doby se změnila spousta věcí k lepšímu. Jeden z hlavních důvodu, proč se momentálně zlepšuji, je ten, že moje tělo se dokázalo vyrovnat s prodělanou nemocí. Nyní
se cítím opravdu lépe. Pociťuji, že jsem silnější jak na kole, tak i v posilovně. Důkazem
toho je, že jsem si dal osobní rekord na wattovém přístroji. Momentálně se připravuji
na závody, ještě před Vánoci ve švýcarském Grenchenu, poté po novém roce v Belgii
a Francii. Na tyto závodu se těším, protože má výkonnost se zvedla a je nejlepší za poslední dva roky, kdy jsem se trápil. Jsem velice rád, že se mi podařilo takhle posunout
ve výkonnosti.
Momentálně mé tréninky probíhají v posilovně a na trenažeru. Trénujeme také ve Vídni na dřevěném oválu, kde jezdím lepší a lepší časy. Na trénincích se cítím ve vetší
pohodě, a proto se mi jezdí s takovou lehkostí. Těším se na závody, kde se zase mohu
ukázat, zvlášť teď, když to má šmrnc.
Děkuji také Vám, že se mnou nadále spolupracujete a podporujete mne.
Jiří Janošek, Němetice

Trénink pevných startů v Brně na velodromu.
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Amatérská liga kuželek
S příchodem podzimních měsíců a dlouhých zimních večerů nezaháleli kuželkáři
amatérské kelečské ligy. Dvakrát týdně se odehrávají velmi vyrovnané zápasy mezi
osmi týmy, které s sebou přinášejí i pozoruhodné výsledky některých účastníků, ale
i emočně vypjaté momenty. S koncem roku mají za sebou nadšení amatéři podzimní
část a čeká je krátká vánoční přestávka k odpočinku a získání nových sil do dalších
bojů.
Nejlépe se v podzimní části amatérské ligy vedlo týmu Ohnivý dech, který díky svým
vyrovnaným výkonům z devíti zápasů osmkrát zvítězil. V těsném závěsu se drží Hasiči
Kelč se ztrátou dvou bodů a třetí místo prozatím obsadili Střelci Kelč, jejichž velkou
oporou (a zároveň jeden z lídrů tabulky jednotlivců) je dlouholetý kuželkářský matador pan Antonín Pitrun. Na prvním místě v tabulce jednotlivců prozatím kraluje Karel
Ovčačík ml.z týmu Skalička. Mezi ženami si nejlépe vede Irena Stříteská, reprezentující hasiče, kterou následuje Zdeňka Kolečková z týmu Kolečkovic a Ludmila Stašová
z kelečských hasičů.
Jak týmová tabulka, tak tabulka jednotlivců je prozatím velmi vyrovnaná a v mnohých
utkáních rozhodovaly poslední „hody“. Budeme se proto těšit jakou formu si do utkání
přinesou účastníci po vánočních prázninách.
Pořadí Tým

Kol Výher

Remíz Proher

Skóre

Průměr Body

1

Ohnivý dech

9

8

0

1

62 : 28

845

16

2

Hasiči Kelč

9

7

0

2

60 : 30

839

14

3

Střelci Kelč

9

5

0

4

50 : 40

790

10

4

Zámrsky

9

4

1

4

35 : 55

766

9

5

HOP TROP
KLADERUBY

9

4

0

5

42 : 48

778

8

6

Skalička

9

3

1

5

45 : 45

792

7

7

Dolina

9

3

0

6

32 : 58

754

6

8

Kolečkovic

9

2

0

7

34 : 56

794

4

https://sites.google.com/site/akuzelkykelc/tabulky
JK
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Již čtvrté rozsvícení vánočního stromku v Komárovicích
Byl pátek 7. prosince a v Komárovicích se stále letos neukázal Mikuláš. Nechal nám
vzkaz, že má letos dva dny zpoždění, protože nemůže do Komárovic trefit. A tak jsme
se všichni sešli v 16:30 hodin na okraji Komárovic a s lucerničkami jsme došli k vánočnímu stromku, abychom jej společně rozsvítili a dali signál mikulášské družině.
V 17:00 hodin proběhlo slavnostní rozsvícení stromku, následně jsme společně zapálili
prskavky a čekali, jestli už Mikuláš Komárovice vidí, nebo ne. Přece jen jsme se dočkali
a především děti. Krátce před půl šestou hodinou dorazila skupina čertů a s ní Mikuláš
s andělem. Celé pozdní odpoledne se podávalo malé občerstvení ve formě svařáku,
čaje, bramboráků. Slibujeme, že se příští rok polepšíme a připravíme více svařáku.
Děkujeme všem zúčastněným a děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací tohoto
podvečeru. Věříme a těšíme se, že se zase společně před Vánocemi všichni setkáme.
Za SDH Komárovice Eva Foukalová

RŮZNÉ

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
6. ledna 2019 – neděle od 9:00 - 11:00
22. února 2019 – pátek od 16:00 - 17:30
29. března 2019 – pátek od 16:00 - 17:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek (ceník, podmínky výdeje) naleznete na webových stránkách města Kelč: http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/ nebo ve vývěsce u Hasičského domu.
2) Kurz pro získání prvního rybářského lístku (pro děti i dospělé):
Písemnou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15.ledna 2019 na adresu: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč, 756 43 Kelč.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště a telefonní
číslo (doporučujeme uvést i emailovou adresu). Do kurzu se mohou přihlásit děti, které
v roce 2019 oslaví minimálně 8 narozeniny. Kurz proběhne během února a března 2019.
Termín zahájení kurzu (vč. doplňujících informací) bude zájemcům oznámen písemně.
Upozornění: kurz proběhne jen v případě dostatečného počtu uchazečů.
Pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, klid a spokojenost po celý nový rok 2019 Vám přeje
za výbor ČRS, z.s., MO Kelč,
Ing. Jaroslav Orel
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Tříkrálová sbírka 2019 Kelč
Charita opět po roce vyšle do všech
měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu
o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2019.
V rámci koledy je možné přispět od
kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci.
Koleda se uskuteční ve dnech 4. – 5. 1. 2019.
Každý, kdo by se chtěl do koledování zapojit, je srdečně zván.
Koordinátorem ve vaší obci je Iveta Minářová, tel. 776 746 341
Koordinátorem za Charitu je Tereza Olejníková, tel. 603 549 682
V roce 2019 chceme z vašich darů uhradit rekonstrukci vnitřních prostor budovy na
Zámecké pro lidi bez domova, poskytnout přímou pomoc potřebným, zajistit provoz
Centra sociálně materiální pomoci a pořídit dekontaminační přístroj pro Charitní
dům ve Valašské Bystřici.
Děkujeme za vaši přízeň a podporu.

Tříkrálové koledování není jen sbírka
První lednový víkend u vás opět zazvoní Tříkráloví koledníci. Proč vlastně? Abyste přispěli do pokladniček? Ano, ale nejen to!
Zkuste se zeptat svých babiček a dědečků. Zajisté zavzpomínají na minulé časy, kdy
děti i dospělí převlečeni za Tři krále s papírovými korunami v dlouhých bílých košilích
a s pochopitelně začerněnou tváří třetího krále, chodili dům od domu, zpívali koledy
a na dveře či rám oken psali svěcenou křídou C + M + B a letopočet. Za svou koledu
a přání štěstí, zdraví a dlouhých let dostávali od hospodářů dobrou odměnu.
To, že Charita již od roku 2000 pořádá Tříkrálovou sbírku, je jen navázáním na starobylou lidovou tradici. Pokud otevřete dveře svých domovů koledníkům, přijměte především Boží požehnání, které tyto děti přinášejí. Psaní písmen K, M, B na dveře vašich
příbytků znamená vlastně zkratku slov: „Christus mansionem benedicat“ neboli Kristus
žehnej tomuto domu. Požehnání, přání dobra nám pomáhá, abychom se po celý rok navzájem měli rádi, abychom si dokázali odpouštět, abychom byli citliví k potřebám druhých, abychom byli opravdově šťastní. To je něco velkého! To je důvod, proč Charita pořádá Tříkrálové koledování. Vzpomeňme si na to, až Tři králové zazvoní u našich dveří.
Tereza Olejníková, pastorační asistentka
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Sbírka pro dětskou onkologii Brno
Vážení a milí,
chtěla bych vám všem moc poděkovat za to, že máte srdce na správném místě. Jsem
moc pyšná na to, že právě v Kelči jsou tak úžasní lidé a já mám tu možnost být mezi
vámi.
Letos jste do pokladniček vložili celkem 23.793 Kč. Z toho velké poděkování patří ZŠ
Kelč, která přispěla částkou 5.500 Kč a panu faráři, který donesl z nedělní mše
8.341 Kč.
Celkem se vybralo nádherných 231.078 Kč. Za 12.500 Kč jsem koupila dětem 50 ks
povlečení, které jsem 20.12.odvezla na onkologii, 40.000 Kč dostal 3letý Jonášek
Brázdil ze Záříčí a za zbytek opět koupím monitor životních funkcí.
Děkuji vám i za nádherou atmosféru, kterou jste vytvořili na koncertě a z celého
srdce vám přeji klidné a požehnané svátky vánoční a spoustu radosti a zdraví v tom
roce novém.
S úctou a láskou Pavlína Blahová
(sbírka pro onkologii Brno)

Poděkování Charity
Pečovatelská služba v Kelči uspořádala 27.11.2018 posezení se seniory v prostorách
místního Befarka. Přítomní hosté si mimo jiné vytvořili adventní kalendáře ve tvaru
srdce, které si ozdobili, a ve kterých byla uložena slova povzbuzení na každý den.
Sešlo se 17 hostů. Seniorům jsme rovněž předali vánoční přání, která byla vyrobena
žáky Základní školy v Kelči.
Všem dětem ze ZŠ Kelč děkujeme za krásná přáníčka, která všechny obdarované
velmi potěšila.
Martina Došková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
65 let
Richard Chvatík
Alena Pařízková
Karel Bechný
Irena Menšíková

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

70 let
Eva Strnadlová
Božena Hradilová
Jaroslava Marečková
Ludmila Tomášková

Kelč
Komárovice
Lhota
Babice

75 let
Antonín Pitrun
Antonín Jiříček

Kelč
Němetice

80 let
Helena Pitrunová
Jindřiška Hlochová

Kelč
Kelč

87 let
Jaromír Plesník

Komárovice

88 let
Marie Novosádová
Jan Kohn
Jan Vaculík

Němetice
Kelč
Kelč

89 let
Marie Jiříčková

Kelč

94 let
Anna Pavlíková

Komárovice

Narození
Jan Klodner
Viktorie Hegarová
Vít Perutka

Němetice
Kelč
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 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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ŽIVÝ BETLÉM
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