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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ
ze 17. zasedání Rady města Kelč dne 13. 8. 2019.
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2019 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy kuchyňského bloku
v MŠ Kelč“ se zhotovitelem stavby Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 5 smlouvy o dílo na akci „Oprava krovu a střechy sýpky
v Kelči“ se zhotovitelem stavby H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín , IČ: 25835661
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje smlouvu č. 8800091703_1/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení „PREL A Kelč-Babice, STL plynovod
a přípojka, VN Točenka Babice u Kelče“ na pozemcích parc. č. 114/3, 175/4, 175/11
a 606/1 v k.ú. Babice u Kelče se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
40001 Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu č. SoBS VB_ČEZd_0035_r01v01 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-8001745/VB/002, Kelč,
Babice p. 175/5, Povodí Moravy, NNK na pozemcích parc. č. 175/4, 175/11, 606/1
a 114/3 v k.ú. Babice u Kelče se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Zateplení fasád restaurace Na vršku v Němeticích“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč LARS M+K, s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová, IČ:
48399710.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756
43 Kelč, IČ: 00303925 a LARS M+K, s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová, IČ:
48399710 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Dohodu o pomoci při uplatňování práv z pojištění se společností
RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno, IČ: 48391301 dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Rada schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka do
šachty a vnitřní rozvod vody pro RD v k.ú. Komárovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojky splašková
a dešťová pro novostavbu RD, v k.ú. Kelč-Staré Město a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Plynovodní přípojky pro
v k.ú. Lhota u Kelče a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Kelč-Staré Město, parc. č. 1789 – 1 ks
vrba.W

USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Kelč dne 26. 8. 2019.
•

•

•

Rada schvaluje smlouvu č. 248/C1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „Cyklostezka
Kunovice – Kelč – II. etapa“ – ISPROFOND 5728510122 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada stanovuje plat ředitelkám Základní a Mateřské školy Kelč v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění, s účinností od 1.9.2019.
Rada schvaluje zadat provedení akce „Dodávka a montáž fotbalových střídaček“
Zbyňku Vinklarovi, Kelč 416 dle předložené nabídky a pověřuje starostu objednáním akce.

Městská knihovna Kelč

Svoz odpadů v říjnu 2019

pátek 18. října 2019
ZAVŘENO

plasty – středa 9. 10. 2019

Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,
dne 19. října 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 10. října
2019 na sekretariátu MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte, pokud jste již tak
neučinili.
Hana Tomášková,
matrika
4
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INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Kelč, které se bude konat:
Dne

Od

Do

10. 10. 2019

7:45

19:15

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“
nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html , a to 20
dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude
rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu
prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Přerušení dodávky elektřina se týká těchto popisných čísel a parcel:
509VE, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 245, 247, 248, 249, 25, 250,
252, 254, 255, 256, 257, 259, 26, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 27, 271, 272, 274, 277, 28, 285,
29, 293, 3, 30, 303, 305, 31, 321, 329, 337, 347, 352, 354, 360, 367, 4, 452, 456, 460, 463, 493, 5,
572, 574, 593, 596, 597, 600, 7, 8, 83, 86, 9, parc.č. 159/1, parc.č. 159/11, parc.č. 191/5, parc.č.
211/3, parc.č. ST.17

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Spolek Anděl KELČ
pořádá

BENEFIČNÍ KONCERT PRO ANDĚLA
s názvem
„DOTKNI SE SVĚTLA“
KONCERT se koná 9. listopadu
du

v 16:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči
či
5
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Sluha dvou pánů
Sobota 26. 10. 2019 v 19:00 hodin v KD v Kelči
Anotace:
Klasická divadelní hra – situační komedie Carla Goldoniho z roku 1745,
spadající do specifického žánru commedia dell´arte.
Spolek Neřešto se rozhodl pojmout představení netradičně. Celou hru
věnují stacionáři Jsme tady, o. p. s. z Přerova, který se stará o hendikepované. Každý divák bude mít příležitost podpořit.
Režie: Eva Vašíčková, hrají: Jiří Sváček, Kateřina Winklerová, Eva Štochelová, Radek Hlavica, Petr Pelc, Tomáš Plesník, Lukáš Hegar, Eva Mikulenková, Tereza Gerlová, Lukáš Vašíček.
6
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Během letních prázdnin proběhla v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně. Za tuto investici bych chtěla poděkovat zřizovateli a také všem pracovníkům, kteří se na
této modernizaci podíleli. Poděkování patří i všem zaměstnankyním, které zajistily úklidové
práce. Během září se děti adaptovaly v novém prostředí, seznámily se s novými kamarády
i s p. učitelkami. Ve školce nás s pohádkami na uvítanou navštívila divadélka Smíšek a Koloběžka. Paní učitelky zahrály dětem pohádky v Kašpárkově divadélku. Za dětmi přijelo mobilní planetárium s animovaným příběhem „Život stromů“ motivujícím ke kladnému vztahu
k přírodě a ohleduplnosti k ní.
V tomto školním roce MŠ navštěvuje 84 dětí, po 28 dětech v každé třídě. Z tohoto počtu
půjde 37 dětí k zápisu do 1. třídy. Vzdělávací práci zajišťuje 6 kvalifikovaných učitelek, včetně
ředitelky. V 1. třídě s názvem „Koťátka“ pracují paní učitelky Vladěna Grajová a Ilona Slováková. Ve 2. třídě s názvem „Ježečci“ vykonává práci učitelky p. Jana Perutková /zástupkyně
ředitelky/ a Mgr. Šárka Janečková, ředitelka. Ve 3. třídě s názvem „Berušky“ pracují Bc. Marie
Hlavicová, Dis. a Anna Kutálková. Naše pedagogické řady doplňuje školní asistentka p. Hana
Kovářová. Zdravou a pestrou stravu připravují 2 kuchařky, p. Ivana Štěpánová a Veronika
Orlová pod vedením p. Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování a účetní zároveň. Paní
uklízečka Lýdie Zavadilová se stará o čistotu prostředí.
Provoz mateřské školy je zabezpečen v době od 6:30 do 16:00. Názvy tříd jsou
voleny podle třídních vzdělávacích programů. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Zdravý život plný slunce“, který vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví a do středu zájmu
staví dítě s jeho potřebami a prožitky. Symbolem školky se stalo slunce, které je předpokladem zdravého a radostného života. „Dítě se tak jako slunce stává středem našeho pedagogického vesmíru a jeho potřeby určují oběh planet kolem něj – to jsou
cíle, formy, metody a prostředky potřebné k jeho výchově a vzdělávání“. Jedním
z důležitých aspektů při výchově a vzdělávání dětí je pro učitelky vytvoření přátelské a radostné atmosféry, kde se děti uvolní a cítí se dobře. Upřednostňujeme prožitkové učení,
kdy se děti učí přímými zážitky. Jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem
o ekologickou výchovu s názvem „Mrkvička“. Víčka letos sbírat nebudeme.
Rádi se zapojujeme do dění ve městě. Začátkem měsíce budou děti tvořit výrobky na
Dýňobraní, tanečním vystoupením obohatí program Para Akademie. Dne 19. října přivítají
nové občánky na radnici a 25. října nebudou děti chybět na lampionovém průvodu, kde vystoupí s krátkým kulturním programem.
Dne 4. října přijede za dětmi paní Svobodová s muzikoterapeutickou pohádkou „O šnečkovi“, ve které aktivně zapojí dětí do hry na nástroje. Celý školní rok se ponese „ve zvířecím
stylu“. Plánujeme podzimní výlet do „Obůrky pod Hůrkou v Dolních Těšících“, kde se nám
v loňském roce moc líbilo. Děti se mohou těšit na vyrábění s rodiči „v Podzimníčkově
tvořivé dílničce“, která se uskuteční se 17. října ve všech třídách od 15 hodin. Čeká nás pří8

říjen 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

prava dobrůtek z ovoce a zeleniny, možná i pečení štrůdlu v kuchyňce Základní školy Kelč.
S předškoláky navštívíme prvňáčky 16. října. Každé pondělí a středu budou mít všechny
děti možnost využívat tělocvičnu Základní školy v Kelči pro pohybové aktivity. V týdnu od
14. – 18. října proběhne, podle počasí, „Drakiáda“. Dne 24. října potěší děti Divadlo Rolničky pohádkou „Jak krteček zachránil les“. Aktuální informace naleznete na webových
stránkách a na nástěnkách v jednotlivých třídách.
Krásné podzimní dny přeje
Mgr. Šárka Janečková,
ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Základní škola Kelč zahájila nový školní rok
Dva měsíce letních prázdnin utekly jako voda a v pondělí 2. září 2019 budova školy opět
ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2019 - 2020. V průběhu prázdnin se ve škole pilně pracovalo. Vymalovali jsme některé třídy, nakoupili nový žákovský nábytek, opravili žaluzie, naistalovali nové rolety a provedli další drobné opravy a úpravy.
Kromě toho jsme realizovali projekt Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003794). Dovolte mi, abych Vám v následujících
větách alespoň trochu přiblížila tento projekt a jeho přínos pro naši školu. V prvním patře
školy byla zrekonstruována a plně vybavena odborná učebna. Budeme zde vyučovat chemii,
fyziku a přírodopis. Učebna je vybavena novým žákovským nábytkem, dostatečnými úložnými prostorami, novým učitelským pracovištěm a interaktivní tabulí. Součástí takto vybavené
odborné učebny jsou i nové pomůcky, které zpestří výuku a přiblíží probírané učivo žákům.
V přízemí přístavby školy byla zmodernizována učebna pro výuku předmětu Příprava
pokrmů tzv. cvičná kuchyňka. Naši žáci zde budou vařit, péct a smažit pokrmy u čtyř úplně
nových kuchyňských linek. Každé toto žákovské pracoviště je samozřejmě vybaveno novými elektrospotřebiči a novými kuchyňskými pomůckami a náčiním.Stavebně nejnáročnější
částí byla výstavba výtahu ve „staré“ budově školy. Výtah spojuje všechna patra této budovy a vstoupit do něj můžete ze dvora školy. Dalšími prvky bezbariérovosti jsou dvě plošiny
u schodišť spojujících starou budovu školy s přístavbou. Nedílnou součástí celého projektu je
konektivita školy neboli zvýšení rychlosti a bezpečnosti internetového připojení, modernizace IT techniky ve škole a rozšíření pokrytí bezdrátového internetu.
Poslední částí projektu bylo vybudování 4 vyvýšených záhonů za tělocvičnou školy, které
budou sloužit pro výuku předmětu Pracovní činnosti.
Děkuji zřizovateli za vstřícnost při realizaci tohoto projektu a také všem zaměstnancům
školy, kteří pomáhali např. při stěhování nebo úklidu, který se zdál opravdu nekonečný.
V souvislosti s touto dokončenou akcí bychom Vás tímto rádi pozvali ve čtvrtek 24. říj9
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na 2019 od 13:30 do 16:30 hodin na Den otevřených dveří naší Základní školy. Přijďte si
prohlédnout prostory školy. Zveme všechny rodiče, přátele školy, bývalé i budoucí žáky, veřejnost. Těšíme se na Vás!
Nyní ještě krátce k novému školnímu roku. V letošním školním roce se v naší škole učí
288 žáků, z toho 152 žáků na prvním stupni a 136 na druhém stupni. Do první třídy nastoupilo 25 prvňáčků.
Na závěr mi dovolte do nového školního roku popřát všem hodně štěstí, pohody ve
škole, spokojenosti s dosaženými výsledky a především pevné zdraví. Ať se nám školní rok
2019/2020 vydaří.
Mgr. Zdeňka Hradilová,
ředitelka školy
Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto
2. 3. - 8. 3. 2020 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 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. Hlavní
prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

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.
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Volitelné a nepovinné předměty
4. ročník

Dopravní výchova

6. ročník

Základy administrativy

7. ročník

Základy administrativy

8. ročník

Informační a komunikační technologie
Konverzace v AJ
Sportovní hry

9. ročník

Seminář z matematiky
Seminář z chemie
Konverzace v AJ
Sportovní hry

Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.

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
MLÉKO DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL. Žáci mají k dispozici
nápojový automat.Pokračujeme ve spolupráci se ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském
Meziříčí. 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.

Informační systém
Používání elektronických třídních knih a elektronickou komunikaci s rodiči žáků 1. stupně budeme zajišťovat s programem EDOOKIT.
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O „Sportuj ve škole“
Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“. Před či
po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky
ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších
her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Takto by se mohl charakterizovat projekt, jehož lekce probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu na školních sportovištích zdarma. Projekt
„Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol
celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů,
která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.
Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné
pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit
pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě! U nás ve škole se
tento projekt rozjíždí právě nyní a jeho garantem a zároveň trenérem a učitelem bude učitel
tělesné výchovy Bc. Adam Hrdlička.
Více na https://www.sportujveskole.cz.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Opékání 8.- třídy
Ve čtvrtek 12.9. měla naše třída již tradiční opékání. Ve vestibulu jsme se rozdělili na
dvě skupiny, ve kterých jsme
pak celou cestu až na Chmelník (náš cíl) hráli tzv. šipkovanou. Jedna skupina vyšla
dřív, dělala šipky pro druhou
skupinu a občas někde zaznačila nějaký úkol (poděkovat učitelkám v mateřské
škole, jak nás před mnoha
lety vychovávaly - děkujeme ještě jednou, ve třech
domech poprosit o toaletní
papír, jinde vynést odpadky,
nebo třeba udělat mašinku
a zpívat „Jede, jede mašin12
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ka“). Lidé se na nás občas dívali všelijak, ale my jsme si to náramně užili. Na Chmelníku
jsme hráli různé hry jako např. buldoci, schovka naruby aj. Na zpáteční cestě se skupinky
prohodily a zase jsme hráli šipkovanou až ke škole, kde jsme na školním dvoře opékali.
Večer jsme byli sice hodně unavení, ale spokojení šťastní, moc jsme si to užili. Děkujeme
naší paní učitelce Fabíkové za další akci, kterou pro nás připravila.
Lenka Valuchová,
Pavla Trávníčková ( 8.tř.)

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Zámek a Podzámčí ožívá novým školním rokem
S nastupujícím podzimem je spojen nejen návrat žáků do školních lavic, ale také
sklizeň nejrůznějších zemědělských plodin. Pod názvem „Dým bramborové natě“
se ukrývá enviromentální aktivita žáků OU Kelč, kterou jsme zrealizovali hned první
týden školního roku 2019/2020.

Současná mládež, bydlící ve městech, zpravidla neví, jakým způsobem se základní zelenina nebo okopaniny pěstují. Proto jsme s žáky zahradnického oboru na jaře,
v rámci odborné výuky, brambory ručně tzv. „pod motyku“ vysadili. Během jejich
vegetace jsme je ošetřovali, okopávali a sbírali mandelinky. Nyní počátkem září nastala doba sklizně. Skupina nejsilnějších žáků pod vedením pana učitele brambory
pluhem vyorávala a ostatní žáci bramborové hlízy vybírali, třídili a ukládali do bedýnek. Během této činnosti jsme společně probírali význam lokálních zdrojů, význam
půdy pro obživu a její hospodárné využití. Mnohé např. udivilo to, že brambory jsou
čtvrtou nejdůležitější potravinovou surovinou. Celou akci „Dým bramborové natě“
završilo společné pečení brambor v ohni a připomenutí tradic našich předků, které
jsou s tímto obdobím spojovány.
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Bohužel, přes veškerou naši snahu o přiblížení faktu, že dříve, než se brambory
dostanou do obchodů, musí je někdo zasadit, okopávat a sklidit, se našla skupina
žáků, která tento způsob získávání potravin považuje za něco nepřirozeného. Uvědomili jsme si, jak velký je odklon této generace od přírody a že bychom s tím měli
něco dělat.
Pavla Honešová
Koordinátor EVVO

SPORT

Kuželky
XII. ROČNÍK TURNAJE TJ KELČ
Turnaj se uskutečnil ve dnech 26. 8. až 1. 9. 2019 ve dvou kategoriích, a to registrovaní
a neregistrovaní hráči. Jednotlivci nebo čtyřčlenná družstva proti sobě nastoupila ve hře 100
HS. Celkově se zúčastnilo 15 registrovaných a 4 neregistrovaná družstva.
Pořadí na stupních vítězů bylo následovné:
Registrovaná družstva:

Neregistrovaná družstva:

Registrovaní jednotlivci muži:

Registrovaní jednotlivci ženy:

Neregistrovaní jednotlivci:

1. SPARTAK PŘEROV
2. JANDÍK TEAM
3. TATRAN LITOVEL
1. OREL HRANICE
2. ŽELEZNIČNÍ UZEL PŘEROV
3. OREL LICHNOV
1. JANDÍK DAL.
2. DIVILA JIŘÍ
3. PYTLÍK MICHAL
1. VLČKOVÁ MARKÉTA
2. LEDVINOVÁ A.
3. STEHLÍKOVÁ
1. DADÁK LUKÁŠ
2. VINKLAROVÁ DOMINIKA
3. ŠISTKOVÁ JARMILA

KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍN 2019/2020
Po úspěšné loňské sezóně jsme se rozhodli setrvat v přeboru Zlínského kraje a vydat
se za obhajobou.
1. kolo se odehrálo 6. 9. 2019 v domácí kuželně proti Slavičínu „B“. Zápas jsme zvládli
přímo skvěle, a to výhrou 7:1. Nejlepším hráčem se ten den stal Petr Pavelka (452 kuželek).
2. kolo proběhlo 13. 9. 2019 ve vsetínské kuželně proti TJ Zbrojovka Vsetín „B“. V této
14
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kuželně se nám statisticky daří asi nejméně, a tak to bohužel i zůstalo. Prohráli jsme 7:1. Náš
nejlepší hráč a jediný, který připsal bod, byl Antonín Plesník (428 kuželek).
MEZIOKRESNÍ PŘEBOR NOVÝ JIČÍN, PŘEROV, VSETÍN 2019/2020
1. kolo jsme hráli 5. 9. 2019 v kuželně v Novém Jičíně proti TJ Frenštát pod Radhoštěm.
Zápas jsme bohužel prohráli 4:2, ale nejlepším hráčem zápasu se stal náš Jiří Janošek (405
kuželek).
2. kolo se konalo 12. 9. 2019 v domácí kuželně proti KK Lipník nad Bečvou „C“. Ani
tentokrát se nám nepodařilo soupeře porazit, ale chybělo k tomu jen sedm kuželek. Konečný
výsledek byl tedy 2:4. Naším nejlepším hráčem byl opět Jiří Janošek (419 kuželek).
Zdeněk Chvatík

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Kněžna sv. Ludmila
Beseda o jedné z nejzajímavějších ženských legend naší historie
Neděle 6. října 2019 v 11:00 hodin
v kapli sv. Ludmily v Babicích.
******************************************************************************************
Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech.
I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála
u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy.
Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci
za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním
moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.
15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti Tunnou
a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku
spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé zemi.
Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu
ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život
15
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byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie
si vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako
starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.
Spolek Svatá Ludmila 1100 let
Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje
památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění
svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce
2021.
Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce
skoro po celém světě. Rozhodli jsme se proto připravit
projekt Svatá Ludmila 1100 let, který bude této světice
hoden. A v rámci příprav na toto výročí tak také připomenout její slávu.
Projekt Svatá Ludmila 1100 let je zastřešen stejnojmenným spolkem. Jeho zakládajícími
členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky.
Spolek je však otevřen všem dalším zájemcům, kteří se chtějí na projektu spolupodílet. Staňte
se jeho členy! Budeme rádi, pokud se rozhodnete na projekt finančně přispět či se zapojit do
příprav.
Můžete se také jednotlivých akcí osobně zúčastnit. Projekt Svatá Ludmila 1100 let si
zaslouží nadregionální, celonárodní a snad i nadnárodní pozornost.
Zdroj: www.svataludmila.cz
Město Kelč a místní část Babice se do toho projektu aktivně zapojily – první akcí je přednáška či beseda v Babicích dne 6.10.2019.
(MS)

Svatoludmilská pouť v Babicích
Letos byla Pouť Sv. Ludmily v Babicích netradičně rozdělena na dva víkendy.
Poutní mše svatá se konala v neděli 15. 9. 2019 od 10:15 hodin v kapli sv. Ludmily v Babicích a přátelské posezení v sobotu 21.9. 2019 od 16:00 h na hasičském cvičišti v Babicích.
Ale i přes tuto skutečnost byla účast vysoká.
Na sobotním setkání se o zábavu postarala cimbálová muzika BAČA. Bylo veselo! Zpívalo se a tančilo, pilo a hodovalo. Poděkování patří také Mysliveckému spolku BOŘÍ za uvaření
16
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výborného zvěřinového guláše. Děti se zabavily na skákacím hradě a naučné stezce.
Celé sobotní odpoledne se neslo v pohodovém přátelském duchu a není tedy
divu, že navzdory chladnému počasí, se
akce nakonec protáhla až do pozdních
nočních hodin.
za OV Babice
Eva Drechslerová

Rozloučení s prázdninami v Komárovicích
Jako v předchozích letech jsme se poslední prázdninovou sobotu 31. srpna rozloučili
v Komárovicích s prázdninami. Z letních prázdnin mají největší užitek především děti, a tak
bylo tohle rozloučení směřováno především pro ně. Připravili jsme si pro ně řadu disciplín,
které byly bodovány či stopovány na čas. Většina disciplín prověřovala fyzickou zdatnost,
šikovnost a trpělivost soutěžících, vzhledem k blížící se škole došlo i na procvičení hlaviček dětí pomocí připraveného vědomostního kvízu. Po sečtení bodů došlo k vyhodnocení
těch nejúspěšnějších. Aktivně se celého programu zúčastnilo kolem 14 dětí a některé z nich
neúnavně absolvovaly kolečko disciplín několikrát za sebou. Počasí nám přálo na jedničku
s hvězdičkou.
Za SDH Komárovice
Eva Foukalová

RŮZNÉ

XXIX. Skautský tábor 2019
Letos jsme si místo pro tábořiště vybrali Suchou Loz. Na louku svítilo slunce
v podstatě celý den, takže bylo krásně teplo a všichni jsme se opálili. Nadšených děti
přijelo asi 50 a vedoucích bylo kolem 15, řekla bych, že tedy ideální počet.
Téma - Pán prstenů, všechny tři díly vyplnily 10denní táborový program. Naše
putování tedy začalo v hobitím městečku a postupně jsme se přes nejrůznější boje
a nástrahy dostali až do Mordoru, kde se odehrál velký boj a mezitím nejmladší táborníci společně s Frodem a Samem zničili prsten. Hned na začátku jsme byli svědky
vzniku Společenstva prstenu, které s námi putovalo celou cestu. Setkali jsme se také
s Gandalfem, který nám byl po celou dobu ochráncem a rádcem.
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Téma je již trochu staršího rázu a měli jsme malinko obavy, že ho děti nebudou
už znát a nebude je bavit. Trochu jsme téma upravili. Skvělou zpětnou vazbou bylo,
když se děti u jídla bavily o tom, co se děje a doptávaly se na děj vedoucích.
Slavnostním vyvrcholením tábora byl určitě slib, na který byli přizvání i starší skauti. Letos byl opravdu rekordní počet dětí, co splnily podmínky nováčkovské
zkoušky a mohly tak přistoupit ke slibu. Bylo tedy rozhodně co oslavovat při velkém
táboráku s opékáním špekáčků, hadů a zpíváním písniček s kytarou.
Tábor hodnotíme jako úspěšný, jelikož dětí jelo opravdu hodně a vedoucích, kteří
si najdou čas je taky stále více. Dokonce jsme se letos obešli i bez větších úrazů, potkala nás pouze odřená kolena, pár klíšťat, spálená ramena a obličeje.
Nyní nám zůstávají už jen nezapomenutelné vzpomínky a fotky a už teď se těšíme
na příští rok a vymýšlíme nové místo k postavení tábora.
Barbora Hlavicová,
Skauti Kelč

Program říjen
•

Úterý 1.10.2019 od 9:00 hod. Hýbánky pro nejmenší - veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí.

•

Pondělí 7. 10. 2019 od 9.30 hod "Na slovíčko s otcem Janem Blešou." Podzimní
tvoření z přírodního materiálu. Ukazovačka: „Ježek a jablíčko“.
18
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•

Úterý 15.10.2019 od 9:00 hod. Společná podzimní procházka s pouštěním
draků. V případě nepříznivého počasí bude otevřena herna RC.

•

Sobota 19.10.2019 od 9:00 hod. BEFARKO Kelč Ekologický úklid a praní –
praktický workshop. Na tuto akci je nutné se přihlásit: hakykralova@gmail.com
nebo na tel. 731 588 912

•

Pondělí 21.10.2019 od 9.30 "Na slovíčko s otcem Janem Blešou." Společná
modlitba růžence v kostele sv. Petra a Pavla. Poté program dle počasí na farním
dvoře nebo v Befarku.

•

Úterý 29.10.2019 17:00 hod. – 19:00 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna s tatínkem! Určeno dětem do 3 let a jejich tatínkům.

Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc.Veronika Mlčáková
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči, Němeticích, Komárovicích, Lhotě a Babicích, milí farníci, léto
roku 2019 je historií, na začátku podzimních dní, které nám letos připomenou třicáté výročí
studentských a pak celospolečenských protestů, které vedly ke změně režimu, vás chci pozdravit
a přidat několik ohlédnutí za uplynulým čtvrtletím a několik pozvánek do nadcházejících dní.
Ve farnosti probíhají letní měsíce ve znamení týdenních pobytů mladých, kterých se
v areálu fary vystřídaly na tři stovky. Už tradičně bývá na úvod prázdnin Farní příměstský
tábor, letos se děj hlavní soutěže věnoval svatému Václavovi. Novým příspěvkem do prázdinových aktivit byla Prázdninová univerzita Karla IV. Opět formou příměstského tábora
si týden před začátkem školního roku třeťáci a čtvrťáci zkusili, jaké to bude, až budou jednou
„studovat na univerzitě“, a tak se nenásilně připravili na návrat do školních lavic.
Na poslední srpnový den jsme po domluvě s pracovníky městského úřadu a farářem družební obce Ladce připravili farní zájezd na Slovensko. Protože se ve farním kostele v Ladcích
chystala slavnost udělování svátosti biřmování, zahájili jsme výlet, na radu otce Josefa, návštěvou
slovenského národního betléma v Rajecké Lesné. Po prohlídce jsme pokračovali Rajeckým údolím do obce Čičmany se svérázně zdobenými dřevěnicemi, kde nás na oběd přijali v exercičním
domě. V družební obci Ladce jsme si nejprve prohlédli farní kostel zasvěcený Božímu milosrdenství, dokončený a vysvěcený v roce 2016. Místní duchovní správce nás dále provázet nemohl,
ale jeho farníci, zaměstnanci cementárny, doprovodili účastníky zájezdu na nově vybudované
modlitební místo v nejvyšší části stále aktivního vápencového lomu. Větší část poutníků zvolila
výstup z části pěšky a prošla si křížovou cestu. Mši svatou jsme slavili za dar lásky a odpuštění.
Obdivovali jsme jak výhled do údolí řeky Váh, tak i podivuhodnou mladou historii místa a jeho
vyzdobení ostatky světců. S vděčností našim hostitelům jsme se vrátili přes Púchov na Moravu.
Blíží se měsíc říjen, vyhlášený papežem za mimořádný misijní měsíc – srdečně zvu všechny
zájemce ke slavení Misijního mostu modlitby v pátek 18.10. od 21 hodin ve farním kostele. Už
druhou říjnovou neděli budeme slavit hody v Kelči s poděkováním za úrodu a při této příležitosti přijaly pozvání misijní sestry, které u nás po léta působily, a budou ve farním kostele vést modlitbu svatého růžence 13.10. od 9:30. Po mši svaté je možné se s nimi setkat během farní kavárny.
Brzy také začne setkávání zpěváků farního pěveckého sboru, který doprovází dvě slavné
vánoční bohoslužby. Budeme se velmi těšit, pokud se další ochotní zpěváci přidají k této ušlechtilé formě trávení volného času a službě Bohu i lidem. Za všechny zpěváky a účastníky zvu
nové sboristy, kteří se mohou přihlásit u paní Ludmily Porazilové nebo přímo na první páteční
zkoušce v půli října na faře.
Papež František napsal křesťanům a všem lidem dobré vůle dopis ke světovému dni modliteb za stvoření, ve kterém vybízí k reflexi našeho každodenního životního stylu: „mladí lidé nám
připomínají, že Země není majetek ke zničení, ale dědictví, které je třeba zachovat.“ Aby i vás
čerpání z dědictví víry přivádělo k děkování za dar života a k prohloubení naděje ve vítězství
lásky, Vám ze srdce přeje
o. Jan Bleša,farář
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
Říjen 2019
Konečně nadešla polovina října a v nabídce se objevují prostokořenné
ovocné stromky.
Vysazujeme od poloviny října a skončit můžeme až se zamrzlou půdou. Jedině broskvoně, ořešáky a meruňky jsou choulostivější a potřebují
před mrazy zakořenit, proto neotálíme až do zámrazu.
Při výběru sazenic sledujte především zdraví kořenů, přičemž každý stromek by měl mít
rovný kmen s jednou hlavní větví a alespoň třemi větvemi postranními. Kořeny před výsadbou zkrátíme a namočíme na několik hodin do vody. Jestliže máme méně kvalitní půdu,
vykopeme jámu kolem jednoho metru širokou, hlubokou 60 až 70 cm. Spodek jámy můžeme
porýt a pohnojit organickým hnojivem. Ke kořenům vysazovaného stromku si připravíme
sypkou jemnou ornici bez hnojiv, zlepšíme ji přidáním kompostu nebo zahradnického substrátu. Dáme pozor na to, aby stromek nebyl nasazen roubovaným místem pod úroveň půdy.
Po stranách dáme zeminu s průmyslovým hnojivem, nezapomeneme na zastřihnutí, kůl,
ochranu proti okusu a zálivku.
Výsadbu prostokořenných růží lze od podzimu do jara provést kdykoli, kdy není půda
zamrzlá. Výhodou podzimní výsadby je půda vyhřátá létem a dostatek vláhy, růže tak do jara
dobře zakoření. Na konci měsíce je čas na vysazení česneku. Na stejné místo ho vysazujte
nejdříve po pěti letech. Před výsadbou česnek rozdělte na stroužky a sadbu namořte proti
houbovým chorobám a háďátku zhoubnému.
Trávník v průběhu října sekejte již velmi zřídka a porost ponechte vyšší. Velmi nízký
porost by mráz snadno poškodil. Pro správné zimování je třeba změnit hnojivo za podzimní.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

Zahradní centrum slaví 25 let
V Zahradním centru naproti Deze momentálně finišují
s přípravami oslav. Jako dík svým zákazníkům připravili víkendovou slavnost v prostorách prodejny. Co si máme představit pod nabídkou našlapaného programu pro děti i dospělé
jsme se zeptali Filipa Klímy, majitele společnosti.
Zahradní centrum má 25 let a vy jste si připravili pro své
zákazníky víkendovou oslavu, na které budete dárky rozdávat
vy, je to tak?
Ano, ve dnech 4. – 6. října 2019 slavíme čtvrtstoletí a jako dík
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jsme pro naše zákazníky nachystali bohatý program a řadu příjemných překvapení.
Můžete být konkrétní?
Samozřejmě! V pátek mezi 18. a 22. hodinou u nás vystoupí např. kapela LÁŽO PLÁŽO
a sváteční atmosféru dne podpoří Boca Fuego se svou ohňovou show.
Pátečním programem jste nasadili vysokou příčku! Čím zákazníky překvapíte v sobotu a neděli?
Během celého víkendu čeká naše zákazníky celá řada překvapení, které bych nechtěl dopředu prozrazovat, ALE na sobotu a neděli plánujeme také velmi zajímavý program. Během
obou dnů se mohou návštěvníci např. inspirovat floristickou show Mirky Fojtů. A mysleli
jsme také na děti – mimo kreativního tvoření, malování na obličej, soutěží a her se již nyní
mohou těšit na balónkového klauna. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na bohaté občerstvení.
Mimo programu bude možné v Zahradním centru i nakupovat, že? Co všechno si
mohou u vás zákazníci pořídit?
Celoročně máme v nabídce široký sortiment pokojových i venkovních rostlin a zahradnických potřeb, zákazníci mohou vybírat z mnoha dekorací, součástí prodejny je bohatě zásobený food koutek s jedlými dárky, víny, čaji, kávou, kořením a v neposlední řadě nabízíme
rozvoz květin po Valašském Meziříčí ZDARMA.
Mgr. Petra Mrovcová
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

Dušičkové věnce
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INZERCE
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English Courses in Kelč

Do you want to start learning English? A
re you a begginer with no knowledge of this language? Then come and join us!
We start: 07.10.2019 at 5.30 - 6.30 p.m.
Chcete se začít učit anglický jazyk? Jste úplní začátečníci bez znalosti tohoto jazyka?
Pak se přidejte k nám!
Začínáme: 07.10.2019 v 17:30 – 18:30 h
----------------------------------------------------------------Are your kids 5-6 years old? Do you want them to start learning English? Then come
and join us!
We start: 08.10.2019 at 3.45 - 4.15 p.m.
Je Vašim dětem 5 -6 let? Chcete, aby se začaly učit anglicky? Pak se přidejte k nám!
Začínáme: 08.10.2019 v 15:45 – 16:15 h

Bližší informace a přihlášky na čísle 737 617 785.
Těším se!
Dana Navrátilová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Jarmila Hlavicová
Marie Hrňová
Ludmila Viznerová
František Pastrnek
65 let
Vlastimil Skýpala
Marta Leinertová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Lhota
Němetice

70 let
Ludmila Srkalová

Kelč

75 let
Helena Vlčková
Marta Ševčíková

Kelč
Němetice

80 let
Jindřiška Pavlůnová

Babice

82 let
Marie Plesníková

Komárovice

83 let
František Hýža

Kelč

85 let
Ludmila Stašová

Kelč

Narození
Antonín Chrástecký

Kelč

Sňatky
Petra Kotíková * Petr Nuc
Hana Kunovská * Jaroslav Rada
Patricie Plesníková * Dalibor Plesník
Zdeňka Beková * Zdeněk Freiss
Mgr. Petra Gábová * Radek Herman

Úmrtí
Marie Horáková
Zdeněk Orel
Vlastimil Gába

96 let
93 let
49 let

Kelč
Kelč
Babice

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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