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LADOVSKÁ ZIMA
Sobota 23. listopadu od 13:00 Kulturní dům Kelč
Neděle 24. listopadu od 10:00 Kulturní dům Kelč

JEDINEČNÉ DEZERTY
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
NEZAPOMENUTELNOU CHUŤ KÁVY
UNIKÁTNÍ VÝSTAVU
HORKÉ NÁPOJE A SVAŘÁK
VIZÁŽISTKU Z MARY KAY
PROGRAM OD 15:00 HODIN OBA DVA DNY

Svými výrobky přispějí děti z Mateřské školy Kelč.
Budete mít také možnost zakoupit různé vánoční výrobky, perníčky, keramiku,
zdobené baňky, šperky, pletené košíky, sýry a mnoho dalšího…
Na výstavě si budete moci zakoupit oblečení pro děti značky BLONKI.
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píšu tento úvodník by bylo vhodné připomenout dvě události, které se staly
určitým mezníkem v dějinách našeho státu.
První událostí je vznik samostatné republiky 28.října 1918. Je určitě vhodné si připomenout výročí, kdy se Češi a Slováci po dlouhých stoletích dočkali samostatného státu, vzniklého na rozvalinách zbídačené Evropy po právě skončené 1. světové válce. Jen stěží si dokážeme
představit útrapy a strádání obyvatel v právě vzniklém mladém státě, a přesto naši předkové
v čele s prvním prezidentem T. G. Masarykem dokázali, že mají nejen Evropě, ale celému světu co nabídnout. Právě v říjnu 1918 byly položeny základy naší samostatnosti a tím započalo
i demokratické směrování naší země. Jak řekl T. G. Masaryk: „Svět stál a stojí na práci, ne na
náladě, svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou“. Možná právě z Masarykova
odkazu bychom si měli vzít příklad, poctivě žít a pracovat.
Další milníkem našich dějin je listopadová sametová revoluce. Pro některé z nás je to
dávná historie, jiní ani nechtějí věřit, že od osudových listopadových událostí uplyne už
dlouhých třicet let. Od listopadu 1989 žijeme ve svobodné společnosti, na jejímž začátku byl
nenásilný převrat vyprovokovaný brutálním zásahem komunistické moci proti pokojné studentské demonstraci v Praze na Národní třídě. Listopadové události, v jejichž čele stál Václav
Havel, byly dalším klíčovým momentem pro formování českého národa. I lidé v tehdejším
Československu spojeni společnou touhou po svobodě se tak připojili k tisícům dalších lidí
ve střední a východní Evropě, kteří si přáli lepší život pro sebe a své děti. 17. listopad chápeme
jako den, kdy si připomínáme nově získanou svobodu a demokracii. To ovšem nelze brát
jako samozřejmost, tyto ideály je potřeba chránit, hlídat a pečovat o ně.
I v tomto úvodníku bych vás rád informoval o akcích, které se nám podařilo v Kelči zrealizovat. Zlepšili jsme podmínky pro žáky základní i mateřské školy. V mateřské škole jsme
v hospodářském pavilonu zrekonstruovali kuchyň, na ni navazující obslužné prostory a sklady a vybavili prostory novou kuchyňskou technologií, novou vzduchotechnikou včetně rekuperace tepla, a to vše za 3,9 milionu korun. V základní škole jsme prostřednictvím tepelně
technických úprav, které spočívaly v zateplení severní štítové zdi a v zateplení půdy historické
budovy, snížili energetickou náročnost budovy. Součástí těchto prací byla i instalace automatického systému měření koncentrace CO2 v učebnách. Tato investice nás stála zhruba jeden
milion korun. Na akci čerpáme dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 40
%. V letních měsících nešlo přehlédnout ani stavební úpravy na přístavbě a historické budově
radnice, které spočívaly v zateplení půdy budovy, ve výměně zbývajících oken a dveří historické budovy i přístavby a v zateplení fasády a střechy přístavby radnice. Samostatnou akcí
byla rekonstrukce původní plynové kotelny městského úřadu z roku 1997. V rámci těchto
tepelně technických úprav městského úřadu se proinvestovalo celkově 4,3 milionu korun.
I na tyto investice je čerpána 50 % dotace z Operačního programu životní prostředí. V srpnu
byla dokončena oprava druhé třetiny střechy památkově chráněné historické sýpky řádově
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za 1 milion korun, na kterou jsme v letošním roce čerpali dotace jak z ministerstva kultury,
tak z podpory Zlínského kraje, a to v součtu 600 tisíc korun. V říjnu jsme dokončili výstavbu
chodníku na Bystřické ulici, která byla zahájena v loňském roce. Těsně před dokončením je
zateplení fasády restaurace v Němeticích za 790 tisíc korun a odstranění havarijního stavu
mostu přes mlýnský náhon v Komárovicích za 820 tisíc korun. Na obnovu mostu se nám
podařilo získat dotaci poskytovanou ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 70 %. Naší letošní největší investiční akcí je právě dokončovaná realizace druhé etapy cyklostezky mezi
Kunovicemi, Kelčí a Lhotou u Kelče, řádově za 9,7 milionu korun, která je podpořena 85 %
dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Při pohledu z okna je zřejmé, že podzim je již tady a příroda se chystá na zimní odpočinek. Všem nám, kteří ještě nemáme zazimované zahrady a zahrádky, držím palce, abychom
tyto přípravy na zimu stihli. A všem ostatním přeji, ať co nejklidněji a nejlépe prožijí čas do
období konce roku.
Ing. Karel David, starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 29.8.2019
•
•

•

•

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření
č. 6/2019 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ: 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 75501 Vsetín,
sestávající z vodohospodářského majetku specifikovaného ve znaleckém posudku č. 419589/2019 zpracovaném soudním znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je oceněn uvedeným znaleckým posudkem na
částku ve výši 11 257.000, - Kč. Za nepeněžitý vklad se městu Kelč vydá 11.257 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie bude
1.000, - Kč.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje Smlouvu o upsání akcií č. VaK/104/2019 dle ust.
§ 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) mezi městem Kelč a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
a to ve znění, jak je přiloženo.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžního vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., dle
§ 19 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), a to ve znění, jak je přiloženo.
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Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 219/2 zahrada o výměře 47 m2 v k.ú.
Kelč-Nové Město odměřeného z pozemku p.č. 219 podle geometrického plánu č. 653–
1127/2017 ze dne 15.2.2018, zhotovitel Ing. Libor Michna – Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí, do vlastnictví města Kelč, od vlastníků pozemků za kupní
cenu 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 2023/96 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 75 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město odměřeného z pozemku p.č. 2023/11 v geometrickém plánu č. 690-25/2019 ze dne 15.3.2019 zhotovitel GEODETICKÉ PRÁCE, Ing.
Michna a Ing. Palát, s.r.o., 40. pluku 1351, Valašské Meziříčí panu Z. H. za kupní cenu
200,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní o prodeji pozemku p.č. 1772
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Kelč-Staré Město panu A.V. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Kelč dne 23.9.2019.
•
•
•

•

•
•

•

•

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 7/2019 dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje novelizovaný Organizační řád Městského úřadu Kelč s účinností od
1.9.2019.
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. UZSVM/OVS/2123/2019-OVS na přeložku podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci akce „VN
Točenka, Babice u Kelče – rekonstrukce“ na pozemcích parc. č. 621/13 a 621/15 s Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dohodu o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Kunovice – Kelč - II.etapa“ k umístění SO 401 Přeložka CETIN
s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
3-Žižkov a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči spolku Rodinné
centrum Slůně, z.s., Kelč 241 na pořádání „Burza dětského oblečení“ dne 25.9.2019.
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přeložku podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci akce „VN Točenka, Babice u Kelče – rekonstrukce“ na pozemcích parc. č. 177/1, 177/2 a 177/3 s J. H. a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přeložku podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci akce „VN Točenka, Babice u Kelče – rekonstrukce“ na pozemku parc. č. 114/2 s M., a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby kanalizační přípojky na pozemku
parc. č. 677/7 v k.ú. Němetice ke stavbě „Novostavba RD, parc.č. 402, Němetice“ se sta5
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vebníkem Z.B. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada revokuje své usnesení č.39/6 z 14.1.2019 tak, že schvaluje Řád veřejného pohřebiště
města Kelč dle předloženého návrhu a po předchozím souhlasu KÚ Zlínského kraje ze
dne 9.9.2019 pod č.j. KUZL 57454/2019.
Rada vyhlašuje záměr pachtu zemědělského pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Babice u Kelče
o výměře 0,6139 ha.
Rada schvaluje smlouvu č.B84871 o poskytování služeb elektronických komunikací (připojení k síti internet) pro Obecní dům v Komárovicích č.p.37 se společností INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 75501 Vsetín, IČ: 25352288 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada města schvaluje podání žádosti k projektu „Stavba chodníku podél silnice III/4392
v obci Kelč“ spolufinancované z Místní akční skupiny Kelečsko – Lešensko – Starojicko,
z.s. z výzvy „IROP – Bezpečnost dopravy“ s vazbou na výzvu IROP č. 53: „Udržitelná
doprava – integrované projekty CLLD“. Rada města schvaluje spolufinancování ve výši
5 % z celkových uznatelných výdajů při předpokládané výši 1 900 000,- Kč
Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 314/80 v k.ú. Kelč-Staré Město.

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Kelč dne 14.10.2019.
•
•

•

•

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 8/2019 dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 711–2 o propachtování zemědělských
pozemků v k.ú. Kelč-Staré Město, Kelč-Nové Město, Babice u Kelče, Komárovice, Lhota
u Kelče a Němetice se společností KELEČSKO a.s., Kelč 269 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8007191/002 na rekonstrukci stávajícího vedení NN v rámci
akce „Kelč, rekonstrukce z DTS VS_5513, NNV, NNK“ na pozemcích parc.č. 33, 2023/9,
2024/5, 162/1, 2023/12, 795/1, 799/2, 802/6, 803/1, 2023/3, 41/1, 2025/1, 2023/9, 41/7,
992/2, 43, 41/9, 2023/92, 44, 991/1 a parc. č. st. 456 v k.ú. Kelč-Nové Město s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 6 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.

Svoz odpadů v listopadu 2019
Plasty pátek 8. 11. 2019
papír,tetrapak středa 13.11.2019
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Přátelské setkání občanů obce Ladce a města Kelč
V rámci projektu přeshraniční spolupráce se obě obce podílely na společném projektu s názvem Za zajímavostmi města Kelč a obce Ladce. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Fondu malých projektů. Výstupem tohoto projektu bylo vytvoření naučné stezky v Kelči, seznámení s poutním místem na hoře Butkov v Ladcích, vytvoření
společné brožury a dvě setkání občanů obou obcí.
V sobotu 14.9.2019 se konal workshop v obci Ladce a skupinka návštěvníků z Kelče
měla možnost blíže poznat partnerskou obec. Vedení partnerské obce v čele s panem
starostou Ing. Janem Koyšem se postaralo o program, během kterého jsme navštívili
kulturní dům, obecní dům, mateřskou školu a kostel v centru obce. Poté jsme absolvovali výstup na horu Butkov, prošli jsme Křížovou cestou až na samotný vrchol, kde nás
čekal nádherný výhled do celého okolí. Protože nám přálo počasí, byl výhled naprosto
skvělý. Celý areál Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na nás příjemně zapůsobil
a zanechal v nás hluboké zážitky. Před odjezdem jsme se ještě krátce zastavili v salaši, kde
jsme si mohli zakoupit výrobky z ovčího sýru. Bylo nás ale hodně a před námi se v salaši
vytočila spousta návštěvníků, tak ne každý měl to štěstí něco koupit.
Následující sobotu 21.9.2019 jsme na občany z obce Ladce čekali my, Kelečané
a v čele s panem starostou Ing. Karlem Davidem jsme je provedli po naší nové naučné
stezce. Dopoledne to byl malý okruh, prošli jsme pěšky všechna zastavení a v odpoledním programu jsme autobusem přejížděli z pod Strážného k rybníku Chmelník, přes
dolinu a Valchu zpět na náměstí.
V obou obcích se průvodního slova ujali oba starostové a s upřímným nasazením
seznamovali hosty s historií i současností obcí, s cíli i dopady zmiňovaného projektu,
a hlavně s plány obou obcí v podobných akcích pokračovat a poznávat tak hlouběji obě
obce.
Na Slovensku nás provázel i nový pan farář, který krásně hovořil nejen o poutním
místě na hoře Butkov a kostele Božieho milosrdentsva v obci, ale i o čistotě duší a morálce a odpovědnosti každého z nás. V Kelči se zapojila paní Anna Vykopalová, která
se ujala slova v muzeu bratří Křičků a krátce pohovořila i o dýmkařství v Kelči a paní
Mgr. Michaela Rýdlová Pavelková, která velice poutavě mluvila o historií obou kostelů
v Kelči. Po cestě jsme se zastavili v Muzeu motorek u Stříteských, kde jsme měli prohlídku i se zajímavým výkladem pana Stříteského. Návštěva byla velice příjemným zpestřením celé procházky, což nejen muži ocenili.
Na obou stranách a po celou dobu jak v Ladcích, tak i v Kelči panovala velice příjemná atmosféra, skvělá nálada a pohoda. Při společném obědě se vedly družné hovory,
navazovala přátelství, padaly návrhy na další společné či výměnné akce.
Takhle si představujeme přátelská setkání – pohoda a klid a NO STRESS.
Všem, kteří se zapojili a pomohli s organizací, obsluhou, či se jen zúčastnili, moc
děkujeme.
Za celý tým Martina Schybolová
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Přátelské posezení s důchodci
čtvrtek 14. listopadu 2019 v 16 hodin
v Kulturním domě v Kelči
program:
* úvodní slovo
* vystoupení dětí z MŠ Kelč a Dechové muziky Kelč
* večeře
* volná zábava při živé hudbě – hraje Radek Kňura
Těší se na Vás vedení města, kulturní komise
a zaměstnanci MěÚ Kelč.
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Koncert pro ONKOLOGII
Vážení a milí,
rok opět utekl jak voda, začíná podzim a pro mě příprava na 5. Vánoční koncert,
spojený, jako každoročně, se sbírkou.
Letošní sbírka pro Dětskou onkologii Brno a 4letého Jonáška Brázdila začíná
14.11.2019 a končí Vánočním koncertem 14.12.2019 v Loukově v KD od 15hod., na
který vás co nejsrdečněji zvu.
Zapečetěné pokladničky budou na stejných místech jako v minulých letech. Jsem
moc pyšná na to, že vám nejsou lhostejné osudy nemocných dětí a že každým rokem
díky vám všem můžu dát peníze přímo do rodiny a pořídit víc přístrojů a potřebných věcí pro onkologicky nemocné děti. Za to vám z celého srdce děkuji.
Přeji vám všem krásné podzimní dny a těším se na vás
S úctou a láskou
Jednatel za obec Loukov Pavlína Blahová
HRACH – Divadelní spolek Hrachovec

S tvojí dcerou NE!
Sobota 9. listopadu v 18:00 hodin
Kulturní dům v Kelči
Vtipně napsaná komedie autora Antonína Procházky pojednává o tom, jak to
vypadá, když se začne preventivně řešit krize středního věku.
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ParaAkademie 2019
Dne 12. října 2019 proběhla v Kulturním domě v Kelči ParaAkademie. Tato akce byla
pořádána ve spolupráci s RUTY ŠUTY KELČ a městem Kelč. 17 ročník ParaAkademie se
nesl v rytmu country, proto jsme zvolili téma „TENKRÁT NA ZÁPADĚ“, a to proto, že naši
klienti mají rádi western, rádi sedí u táboráku, poslouchají trampské písničky. A tak jsme se
rozhodli pro toto téma, aby i klienti mohli strávit zábavné odpoledne podle svých představ.
Pro diváky měli naší klienti připravené krátké představení LIMONÁDOVÝ JOE, které se všem moc líbilo.
Pozvání přijaly i tyto soubory: La Quadrilla Brno, Kentucky Nivnice, Parkr Prosenice, TS Coloredo Přerov. Všechny podoby country tanců byly nádherné jedinečné a nezapomenutelné. A nejen tance, ale také kostýmy byly krásné. Diváci byli nadšeni. Těmto
souborům patří obrovské díky, že se rozhodly podpořit právě tuhle akci.
K tanci a poslechu zahrály hned dvě skupiny Gympleři a Country Míza … s hudebníky byla domluva jedna báseň, hned, jak se dozvěděli, že jde o charitativní akci, neváhali
ani minutu a přislíbili účast…
Jedno velké díky patří country souboru RUTY ŠUTY, spolupráce s nimi byla skvělá.
Taneční vystoupení bylo nádherné a celkový přístup velmi pozitivní. Jsme rádi, že je nám
tento soubor nakloněn a má pro postižené lidi otevřené srdce. Ještě jednou děkujeme
Veronice Jandové a Veronice Ježíkové a budeme se těšit na další spolupráci.
Chtěla bych taky poděkovat Mateřské školce Kelč, že na naší akci vystoupila.
Poděkování, patří všem, kdo se na akci podíleli a nějakým způsobem pomohli. Velké
díky patří taky našim partnerům, sponzorům a městu Kelč. Chci poděkovat všem, kteří
na naši akci přišli a podpořili nás. Budeme se na vás těšit při naších dalších společných
akcích.
Krásné podzimní dny přeje Hana Šivicová a celý spolek Anděl

Připravujeme
Pátek 6. prosince 2019 – Vánoční jarmark na náměstí + Mikuláš
Vánoční strom v Kelči na náměstí bude svítit už 1. prosince, což je první adventní neděle. Mikuláš k nám zavítá v pátek 6. prosince, kdy bude probíhat Vánoční jarmark.
Pokud budete chtít podpořit třetí ročník Vánočního jarmarku a obohatit vánoční trh
prodejem svých výrobků, výtvorů či jiných zajímavých kousků, přihlaste se na MěÚ v Kelči.
Třeba právě Vy uděláte tak radost a pomůžete ostatním s výběrem dárků pod stromeček,
s dekorací či inspirací pro výzdobu domácností. Vítáme i děti, které by se chtěly takto zapojit.
Budeme se těšit na hojnou účast. Společně při svařáku, vystoupení dětí ze školky i školy
a za doprovodu kapely RK Band Hranice se naladíme na blížící se vánoční svátky.
Mikulášské balíčky budou dětem předány po předložení žetonu, který bude k vyzvednutí
na MěÚ v Kelči od pondělí 25.11.2019 (pouze pro děti narozené od 1.1.2007).
12
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Pomalu se loučíme s podzimem a naplno začínáme vnímat měnící se přírodu
a její přípravu na zimní spánek. V listopadu seznámíme děti s pranostikami a počasím, pro toto období tak typickým. Přiblížíme dětem život volně žijících zvířat a ptáků. Děti budou dramatizovat pohádky o zvířátkách. Čeká nás také bohatý kulturní
program!
Dne 4. a 8. listopadu čeká děti ze tříd „Ježečků a Berušek“ vzdělávací program
„Společně a bezpečně“. S pomocí obrázků se seznámí se správným chováním ke
psům, abychom předešli možným nebezpečným situacím. Součástí programu je přítomnost canisterapeutického psa, Aničky. Hry pro děti budou zaměřené nejen na
jemnou motoriku (zapínání obojků, rozeznávání barev, česání), ale také na hrubou
motoriku (podlézání pod psem, překonávání překážek a další).
Dne 5. listopadu se uskuteční informační schůzka pro zájemce o lyžařský kurz
s Eskimákem (MŠ, ZŠ), který nás čeká v lednu. V letošním školním roce opět nabízíme možnost „Čtení pohádek dětem“ po obědě. Tímto zveme rodiče i jiné rodinné
příslušníky do školky! Dne 13. listopadu pojedou všechny děti poprvé na výlet do
kina ve Valašském Meziříčí. Zhlédnou pásmo večerníčků „Jak postavit sněhuláka“.
Dne 14. listopadu potěší někteří předškoláci svým vystoupením kelečské důchodce
při společném setkání v Kulturním domě v Kelči. Pod vedením p. uč. A. Kutálkové
a M. Hlavicové se děti naučily tanečky, které babičkám a dědečkům zatančí. Letošním velkým tématem jsou zvířátka. Dne 15. listopadu přijede paní Svobodová za
dětmi se vzdělávacím programem „Buďme všichni kamarádi“. Jedná se o program,
kdy si děti z II. třídy „Ježečků“ a III. třídy „Berušek“ vyzkouší řadu kompenzačních
pomůcek pro děti s handicapem. Zkusí si, jaké je to jezdit na ortopedickém vozíku,
nevidět a jít s bílou holí, nebo se dorozumívat znakovou řečí. Zjistí, jak se maluje
nohama, k čemu slouží tzv. hladinka a vyzkouší si i hračky pro nevidomé.
Konec listopadu věstí začátek adventu, což znamená vánoční náladu. Zúčastníme
se Vánoční výstavy pořádané Občanským sdružením Anděl. Dne 27. listopadu přijede za dětmi oblíbené Divadélko Smíšek s pohádkou „Čert a Káča“. Poslední listopadový pátek před dobou adventní prožijeme tvořivě. Paní učitelky si s dětmi vyrobí
ve všech třídách adventní věnečky, na kterých budeme postupně rozsvěcovat svíčky.
Dne 3. prosince se budou děti fotografovat na fotografie s vánočním motivem.
Dne 6. prosince se na naše představení můžete těšit v programu při Vánočním jarmarku na náměstí v Kelči.
A pak už se budeme těšit na zimu a na Vánoce.
Mgr. Šárka Janečková,
ředitelka Mateřské školy Kelč
13
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Výuka na dopravním hřišti
Všichni žáci navštěvující čtvrtou třídu přicházejí na podzim poprvé na dopravní
hřiště, aby se v praxi seznámili se základními dopravními předpisy. Znalosti dětí
bývají při první podzimní návštěvě dopravního hřiště trochu slabší. Malí školáci
se sem vrátí ještě na jaře. Do té doby se všechno stihnout doučit ve škole v rámci
dopravní výchovy. Pak by už měli umět dodržovat všechny dopravní předpisy na
jedničku s hvězdičkou.

Zájmová činnost
Již několik let na naší škole působí pěvecký sbor. Vždy na začátku školního roku
se provádí nábor nových členů, většinou z řad prvňáků, ale hlásí se také děti starší.
Sbor i letos vedou vyučující 1. stupně – Mgr. Marie Geserichová a Mgr. Marie Matysková.
Od letošního školního roku obnovil svou činnost kroužek Angličtina pro nejmenší, do kterého docházejí děti z 1. a 2. třídy. Vede ho Mgr. Anna Kuchaříková.
Dále pokračuje činnost kroužku Mgr. Ivety Stržínkové Hra na zobcovou flétnu.
Nově přihlášené děti se seznámí s hudebním nástrojem, učí se číst noty, zkoušejí
jednoduché melodie a písničky, ti zkušenější si mohou troufnout i na něco složitějšího a společně pak mohou připravovat vystoupení např. na školní vánoční koncert,
na vystoupení pro občany Kelče (setkání s důchodci), na akci Vítání občánků apod.
Vyučující ZUŠ Valašské Meziříčí Mgr. Martina Vadelová a pan Jiří Stodůlka vedou obory hry na dechové nástroje a klavír a v Privátní škole J. Nechanického se
zájemci učí nebo už zdokonalují ve hře na kytaru.
Rodiče dětí, které mají nějaké logopedické problémy, mají možnost je přihlásit
do logopedického kroužku. Ten vede Bc. Anna Hlavicová.
Tradičně svou činnost zahájil kroužek aerobiku pod vedením paní Vlaďky Bijové.
Děti mohou také navštěvovat kroužky školního klubu a záleží na nich, zda si
vyberou kroužek se sportovním zaměřením nebo kroužek ručních prací, kroužek
„modelář“, kroužek vaření či práci na počítači. Aktuální nabídku kroužků najdete
na webových stránkách školy nebo na nástěnkách přímo ve škole. I letos mohou děti
docházet do kroužku deskových her.
Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok připravovat jednorázové
akce pro žáky, a to sportovního nebo společenského charakteru.
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Přírodovědný klokan
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP
v Olomouci.
Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior
(I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených
možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.
V naší škole měla tato soutěž letos 37 řešitelů a nejlepšími byli nakonec Jakub
Tvrdoň z 9. třídy, Marek Menší a Lenka Valuchová z osmého ročníku.

Burza práce a veletrh středních škol
Cílem akce je propojit informovanost široké veřejnosti o nabídce oborů středních škol, především z okresu Vsetín, s pracovními nabídkami řady firem z tohoto
regionu a také podpořit dlouhodobě nedostatkové profese na trhu práce.
Akce je tedy určena nejen žákům základních škol, kteří volí své budoucí povolání, jejich rodičům a pedagogům, ale i lidem, kteří hledají zaměstnání nebo se
zabývají otázkou své kariéry. Cílem je ukázat, v jakých oborech je v současnosti na
trhu práce nedostatek kvalifikovaných absolventů a jakým směrem je tedy vhodné
se při výběru střední školy orientovat, a usnadnit tak práci rodičům a žákům devátých tříd při tak zásadním kroku v jejich životě. Tato akce se konala ve Vsetíně
v Domě kultury.

Spolupracujeme …
… již několikátým rokem s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou
J.A. Komenského v Praze. Na základě této spolupráce získáváme cenné materiály
k významným výročím československých dějin, a to v elektronické podobě. Záleží
pak na nás, jak s nimi naložíme, zda je použijeme jako prezentace na interaktivních
tabulích, či vytiskneme a uspořádáme výstavu. Letos na podzim si takto připomeneme 80. výročí od úmrtí studenta Jana Opletala a s ním uzavření vysokých škol
na území tehdejšího protektorátu Čechy – Morava. Na příští rok chystáme velkou
výstavu v souvislosti s 350. výročím úmrtí Jana Amose Komenského.
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Halový turnaj v Zašové
Ve čtvrtek 17. října se naši kluci zúčastnili okrskového kola v halové kopané. Po
snaživém výkonu s bilancí jednoho vítězství, dvou remíz a dvou porážek zůstali za
branami postupu do okresního kola.
Velkým problémem našeho týmu bylo vstřelit branku. Za celý turnaj jsme vsítili
pouze tři, a to se vyhrávat opravdu nedá.
Naše výsledky:
ZŠ KELČ - ZŠ SALVÁTOR
1:0
ZŠ KELČ - ZŠ ZAŠOVÁ
0:0
ZŠ KELČ - ZŠ VYHLÍDKA
0:0
ZŠ KELČ - ZŠ ŠAFAŘÍKOVA
1:2
ZŠ KELČ - ZŠ KŘIŽNÁ
1:4
Vítězem turnaje se stala ZŠ Zašová.
Složení našeho týmu: Jaroslav Policar, Daniel Kubla, Jakub Tvrdoň, Tadeáš Hlavica, Adam Menšík, Roman Hloch, Denis Kunovský, Václav Stříteský a Adam Škařupa.
Mgr. Pavel Faltýnek

Naše lípa č. 2
2. listopadu 2018 jsme na školní zahradě zasadili Lípu Republiky.
Byla to jedna z řady akcí, kterými
jsme si vlastně celý podzim loňského
roku připomínali 100. výročí vzniku 1. československého státu. Lípa
hezky roste a letos na podzim se
její nedílnou součástí stala pamětní
deska s textem, který bude nadlouho
připomínat výročí, k němuž se její
zasazení váže. Jsme opravdu rádi, že
jsme u toho mohli být.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy
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Jiří Janošek: „Chci se připravit na mistrovství světa“
V červenci, po vrcholovém závodě, jsem dostal volno. Bylo to nějakých 15 dní a musím
říci, že jsem se na kolo i těšil. Začali jsme soustředěním na horských kolech v rakouské obci
Bad Kleinkirchheim obklopené oblými uklidňujícími vrcholy Nockberge a solidním převýšením. Počasí nám přálo a teplota každý den vystoupala na 23 stupňů. Nejdelší trénink sčítal
5 hodin a 42 minut se ziskem nadmořské výšky 2 161 m. K závěru soustředění jsme se stihli
vykoupat i v přírodních jezerech jako je Wörthersee a Millstätter See.
Po příjezdu jsme se hned vrátili na dráhové kolo. Byla to změna, protože na horském kole
jsou převody lehčí a na dráhovém kole se volí převod těžší. Jako první jsem měl závody v Prostějově. Závody to byly super, obsadil jsem 7. místo v keirinu. Cílem toho závodu nebyl vytyčený výsledek, ale spíše se zase opět „rozzávodit‘“ po volnu.
Další závody byly přibližně před třemi týdny, kdy jsme vyrazili společně do Varšavy na
závody 1. kategorie. Závodili jsme tři dny, na programu byl sprint, keirin a teamsprint. Na
úvod prvního dne jsme se v teamsprintu umístili na 5. místě. Další den se jel sprint, kde jsem
nepostoupil. Postupovalo pouze 12 nejlepších jezdců. Poslední den byl kerin, zde jsem dokončil závod na 10. místě.
Minulý týden jsme se vydali na závody Vídně. První den byl na programu sprint, kde
jsem se přiblížil k osobnímu rekordu o 0,10 setin sekundy. S výkonem jsem byl spokojen.
Svou kvalifikaci jsem spouštěl v 11:00 hodin a končil jsem závod až 19:30, mezitím jsem odjel
8 jízd sprintu, kde jsem se dostal do finále sprintu o 1. až 2. místo, ale na nejlepšího jsem nestačil. Celkově jsem bral tedy 2. místo ve sprintu na GP Vienna. V keirinu, který následoval po
sprintu, jsem obsadil celkové 6. místo, ale bylo to opravdu na hraně, protože už jsem byl dost
unavený ze sprintu.
Všechny tyto závody byly úspěšné. Cílem závodu bylo přiblížit se k mým osobním rekordům, což se povedlo. Momentálně trénuji dál, chci se připravit na své první mistrovství světa
v elitě, které se bude konat v Berlíně 21. 2. 2020. Disciplína, již mám teď v hlavě, je 1 km s pevným startem, ve které jsem juniorský šampion. Pokud ještě počasí dovolí, budu se připravovat
na brněnském velodromu na otevřené betonové dráze. Později budeme dojíždět do Vídně,
kde je krytý a dřevěný velodrom a ten je nezbytný
pro naši přípravu. Nedílnou součástí mé přípravy
je ještě vytrvalost na silničním kole a posilovna na
rozvoj síly a dynamiky. Další část mé přípravy je
mentální, kterou budu rozvíjet u sportovního psychologa. Všechnu tuto přípravu dělám pro sebe
a jsem si jist, že do ní půjdu na 110 %. V hlavě
mám zafixované jen jedny závody…
Jiří Janošek
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
V září pokračovala ,,Kelečská střelecká liga 2019“ dvěma závody, a to dne 1.9.2019 čtvrtým
kolem a dne 29.9.2019 pátým kolem soutěže.
Výsledky 4. kola:
• Jiří Michalčák (Poruba - Skalka) s nástřelem 559bodů (z 600 možných)
• Jindřich Viliš (Tos - Lipník nad Bečvou) s nástřelem 551 bodů
• Filip Skotnica (Poruba - Skalka) s nástřelem 548 bodů
Výsledky 5. kola:
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 561bodů (z 600 možných)
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 542 bodů
• Jaroslav Ptáček (AVZO Val. Klobouky) s nástřelem 542 bodů
Závěrečné 6. kolo -,, Finále“ proběhlo na střelnici SSK Kelč dne 20.10. 2019 a na stupních
vítězů se umístili:
Výsledky 6. kola:
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 545 bodů (z 600 možných)
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 542 bodů
• Jaroslav Ptáček (AVZO Val. Klobouky) s nástřelem 542 bodů
Soutěž ,,Kelečská střelecká liga“ sestává z šesti závodů (šesti kol) ve střelbě z malorážkové
sportovní pistole na 2x30 ran (30 ran přesná a 30 ran otočná terčová střelba). Třetí kolo ,,Cena
Kelče“ a šesté kolo ,,Finále“ jsou soutěže dotované věcnými cenami. Do celkového vyhodnocení ligy se započítávají jen ti střelci, kteří se zúčastnili nejméně tří libovolných kol soutěže
a závěrečného ,,Finále“(6. kola soutěže).
Celkové vyhodnocení soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2019“- stupně vítězů:
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 2193 bodů (z 2400 možných)
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 2169 bodů
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 2158 bodů
Velké poděkování patří vedení SSK Kelč, všem jeho aktivním členům a v neposlední řadě
i všem sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2019“
a zároveň se tak podíleli na propagaci střeleckého sportu i města Kelče v rámci našeho regionu
a jeho širokého okolí.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2019“ včetně jejího celkového vyhodnocení a další informace pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil
(SSK Kelč 0464)
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FOTBAL
Muži utnuli nepříjemnou šňůru, starší žáci přezimují v čele tabulky
Fotbalový podzim dospěl do své závěrečné fáze a většina kelečských kategorií
už tuto první soutěžní část sezony 2019/2020 uzavřela úplně. Začátkem listopadu
ještě dohrávají poslední zápasy dorostenci a také muži. Už nyní se ale dá říci, že
právě tým mužů z Kelče prožil podzim jako na houpačce.
Muži
Jako bonboniéra. Nikdy nevíš, co právě ochutnáš. Slavnou hláškou z kultovního
filmu Forrest Gump by se dala charakterizovat většina podzimních zápasů kelečského A týmu. Svědčí o tom výsledky a často i výkony na hřišti. V září například
suverénní vítězství Kelčanů 3:0 nad do té doby neporaženou rezervou Valašského
Meziříčí, jenže už o týden později jednoznačná prohra 1:4 v Podlesí. Tato porážka
odstartovala negativní sérii čtyř porážek v řadě, ve kterých Kelč inkasovala celkem
šestnáct gólů. Nepříznivou šňůru utnuli svěřenci Dana Šuláka až v říjnu na Juřince,
odkud přivezli tři body po výborném výkonu a výsledkovém obratu z 0:2 na konečných 4:2. Tuto výhru pak potvrdili také o týden později na domácí půdě. Proti
mladému týmu z Valašských Klobouk předvedli 19. října opravdovou kanonádu
a soupeře rozdrtili 8:0. Týmu po jedenácti odehraných zápasech patřila osmá příčka ve čtrnáctičlenné tabulce I.A třídy.
Dorost
Kelečští dorostenci hrají opět hodně náročnou krajskou soutěž, kde se o každý
bod vede skutečně tuhá bitva. Kluci se prakticky bez dorazového ročníku 2001,
tedy v zastoupení mladších hráčů narozených mezi lety 2002 až 2004, perou statečně. Přitom vstup do sezony jim vůbec nevyšel a po čtyřech úvodních kolech neměli
na kontě jediný bod. Pak je ale nakopl poctivý výkon proti Hulínu (6:0), na který
mohli navázat v Jarcové a proti Kateřinicím. Bohužel z těchto zápasů brali vždy jen
po bodu. V říjnu si pak vítězně poradili s Nedašovem a následně zvítězili i v Bystřici pod Hostýnem. Až hosté z Holešova si po delší době 20. října odvezli z Kelče
všechny tři body. Ne nadarmo se o dorostu obecně říká, že z hlediska setrvání
hráčů u fotbalu je tato kategorie klíčová. V Kelči naštěstí kluci na zápasy i tréninky
chodí v poměrně velkém počtu. V porovnání s minulou sezonou docházku výrazně
napravili. V jedenácti zápasech svěřenci nového trenéra Lukáše Vadela nasbírali
jedenáct bodů a průběžně obsadili dvanácté místo ve skupině, která čítá čtrnáct
mužstev.
Starší žáci
Na rozdíl od dorostenců mají starší žáci svůj dorazový ročník (2005) bohatě
obsazený. V okresní soutěži si v již ukončené podzimní části vybojovali vedoucí
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pozici, která jim náleží zcela právem. Za sedm zápasů nasázeli do sítě soupeřů
celkem 35 gólů a až na jednu výjimku všechna utkání vyhráli. Hráče z Kelče výborně doplňují přespolní kluci, kteří dojíždějí z Němětic, Kladerub nebo Choryně.
Společně utvořili výbornou partu, kterou dlouhodobě vede trenér Marek Chvatík.
Mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka
V nové sezoně má Kelč zastoupení i v těchto zbývajících kategoriích, což pro
obce naší velikosti rozhodně není pravidlem. Ale například hráčů ve skupině
mladších žáků není mnoho, a tak všichni musejí dbát na pečlivou účast nejen na
zápasech, ale také na tréninku. Od poctivé přípravy se pochopitelně odvíjejí také
výkony a výsledky v mistrovských kláních. Na skóre se ale v těchto soutěžích a kategoriích příliš nehledí. Hráči také nejsou pod tlakem případného sestupu. Vyjma
mladších žáků se rovněž vcelku pochopitelně nesepisují žádné tabulky s výsledky
zápasů.
I během zimní přestávky odehrají kelečští fotbalisté několik turnajů či přípravných utkání. Ať už ve školních tělocvičnách, nebo třeba na umělé trávě pod širým nebem. Herní praxe, a tedy přímá konfrontace se stejně starými hráči z jiných
týmů, je totiž nejen pro malé fotbalisty to nejdůležitější.
Pavel Mašlaň

Kuželky
Meziokresní Přebor – Nový Jičín, Přerov, Vsetín
3.kolo:
20.9.2019 se odehrál zápas v Hranicích na Moravě. Kelečskému týmu se tentokrát
vůbec nedařilo, jelikož pouze jeden hráč zapsal výsledek přes 400 shozených kuželek,
a to na výhru nestačilo. Výsledná prohra bohužel činila 0:6.
4.kolo: 26.9.2019 se bojovalo v naší domácí kuželně proti TJ Spartak Bílovec. Kelč
„B“ podala excelentní výkony. Jmenovitě Josef Chvatík 425 kuželek, Jiří Janošek 428
kuželek, Stanislav Pitrun 407 kuželek (osobní rekord), Antonín Pitrun 445 kuželek
(nejlepší výkon čtvrtého kola Meziokresního Přeboru). Těmito skvělými výsledky Kelečáci letos poprvé vyhráli 5:1.
5.kolo: 2.10.2019 v Novém Jičíně hrálo „Béčko“ proti TJ Nový Jičín „C“. Výsledek tohoto kola byl poměrně výjimečný, protože většina našich hráčů těsně prohrála,
a přesto si domů odváželi bod za remízu 3:3 kvůli lepšímu celkovému náhozu.
6.kolo: 10.10.2019 v domácím utkání proti týmu TJ Nový Jičín „B“ se na nás opět
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usmálo štěstí a stačily nám jen průměrné výsledky na poražení soupeře. Utkání tedy
skončilo úspěšně 5:1.
7.kolo: 18.10.2019 se naši hráči vydali poměřit své síly s TJ Odry „C“. Zapas se
pro nás bohužel nevyvinul dobře a skončil prohrou 5:1, kdy nám na remízu chyběly pouhé čtyři kuželky. Kelč „B“ tudíž zaujímá po sedmém kole celkově šesté místo
v tabulce.
Zlínský Krajský přebor
3.kolo: 20.9.2019 TJ Kelč „A“ proti KK Kroměříž. Bohužel jsme toto kolo nedokázali dotáhnout do vítězného konce. I přes poměrně slušné výsledky všech hráčů
ovládli zápas soupeři 3:5.
4.kolo: 27.9.2019 proběhlo utkání opět v domácí kuželně, tentokrát proti doposud neporaženému soupeři TJ Sokol Machová „B“. Proti silným protihráčům jsme
měli opravdu štěstí, jelikož jsme předvedli o něco málo horší výkony než v předešlém
kole, a přesto zápas skončil v náš prospěch 6:2.
5.kolo: 5.10.2019 jsme si jeli napravit reputaci do kuželny ve Vsetíně, kde jsme
se utkali s SC Bylnicí. Celý tým podával výborné výkony, ale dva nejsilnější soupeře
jsme nedokázali porazit. To však na výsledek nemělo vliv a toto kolo jsme s náskokem
přes sto kuželek vyhráli 2:6.
6.kolo: 12.10.2019 se konalo derby proti TJ Valašskému Meziříčí „B“ v jejich čtyř
dráhové kuželně. Tento napínavý zápas začínal lépe pro Val.Mez., když po první odehrané dvojici lehce vedli, ale toto prvenství jim dlouho nevydrželo. Třetí dvojici kelečských hráčů stačilo už jen udržet malý náskok. S trochou štěstí se tak i stalo, a to
vše zásluhou Tomáše Vybírala a jeho letošního nejlepšího výkonu 472 kuželek. Kelč
„A“ vyhrála o pouhé dva kolky 6:2.
7.kolo: 18.10.2019 přijel do kelečské kuželny tým TJ Zbrojovka Vsetín „C“. Všichni naši hráči hráli skvěle, a tak jsme celkem snadno vyhráli 6,5:1,5. Kelč „A“ tedy po
sedmém kole zaujímá celkově čtvrté místo v tabulce.
Příští zápasy na Kelečské kuželně:
08.11.2019
14.11.2019
22.11.2019
28.11.2019

pátek
čtvrtek
pátek
čtvrtek

17:00
16:30
17:00
16:30

TJ Kelč „A“
TJ Kelč „B“
TJ Kelč „A“
TJ Kelč „B“

_
_
_
_

TJ Slavia Kroměříž
KK Hranice
TJ Gumárny Zubří
TJ Nový Jičín „C˝
Zdeněk Chvatík
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RŮZNÉ

Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči, Němeticích, Komárovicích, Lhotě a Babicích, milí farníci,
letos uplynulo třicet let od událostí, které v naší zemi otevřely možnost volby životního stylu a projevení názoru na věci veřejné bez obavy z postihu v zaměstnání nebo při
studiu dětí. Dotazovaní čtyřicátníci a starší občané oceňují možnost bez omezení cestovat
po světě, beze strachu se ozvat. Na druhou stranu ubylo jistot a byl by klam zakrývat, že
zbylo mnoho i neuspořádaného a neopraveného za tři desetiletí života ve svobodě. Snadněji se jistě spraví omítka či plot než sklony lidského srdce k pasivitě, úzkoprsosti a závisti.
Na tváři našeho města i na farních budovách došlo k mnoha změnám, které máme
denně na očích. Otec František Král dokázal v devadesátých letech vykonat velké stavitelské dílo, když s velkou účastí brigádníků opravil postupně farní chrám, faru, kapli v Babicích, a ještě pod vedením města byl opraven filiální kostel svaté Kateřiny, kde proběhl
rozsáhlý archeologický průzkum.
V současné době vnímám jako důležité připomenout oběti bývalého režimu, jak to ve
svém filmu naznačil pan režisér Vojtěch Jasný. Vznikla tak myšlenka umístit do prostoru
před farním kostelem Lavičku Václava Havla a k ní přidat pamětní desku se jmény pátera
Františka Mikulky, Františka Slimáčka a dalších vězněných v padesátých letech, kteří se
provinili jen tím, že nebyli loajální k režimu po roce 1948.
Instalace Lavičky Václava Havla je zatím předmětem úvah, zato dva koncerty na připomínku listopadu 2019 jsou už pevně přislíbené. Proto Vás srdečně zvu na dušičkový
večer v sobotu 2.11. na koncert Slávka Klecandra a kytaristky Evy Henychové a na nedělní
odpoledne 17. listopadu ve 14 hodin na pásmo Za nebeskou branou, které zahraje a zazpívá sbor Valašský Vojvoda z Kozlovic a sólisté ze Štramberka a Kopřivnice.
Požehnaný dušičkový čas a blížící se advent přeje o. Jan Bleša, farář

Dominik Stříteský vítězem XTG Opel Adam Cupu
Šest startů = šest vítězství – takto by se dal opět vystihnout dosavadní průběh sezóny před
posledním závodem, kterým bude 56. ADAC 3-Städte-Rallye 2019 18. – 19.10.2019 v německém Freyungu. Tato soutěž ale už nemůže nic změnit na tom, že se posádka Dominik Stříteský
a Honza Mikulík stala vítězi letošního ročníku poháru XTG Opel Adam Cup v rallye!
První tři letošní soutěže tohoto poháru jsem zmínil v předchozím článku, nyní připojím
Dominikovy komentáře na soutěže následující. Čtvrtou soutěží letošního ročníku XTG Opel
Adam Cupu byla 40. Invelt Rally Pačejov 2019: „Rychlostní zkoušky 40.Ivelt Rally Pačejov
byly proti loňsku jemně pozměněné. Určitou výzvou bylo počasí, které si s námi cely den zahrávalo. Náš čas na mokré 6 RZ, a hlavně na předposlední sluncem zalité 7 RZ, který byl třetí
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nejrychlejší ve třídě 6, ale potvrzoval, že nám na této soutěži, až na lehčí srážku se srnkou ve
zmiňované RZ 6, všechno vycházelo – vítězství ve všech RZ v rámci Opel Adam Cupu mluví
za vše. Problémy s geometrií přední nápravy, se kterými jsme se potýkali na minulé soutěži,
se nám podařilo na testu úspěšně vyřešit, takže nejenom poslední rychlostní zkoušku jsme
jeli v naprosté pohodě, a dovezli tak auto do cíle celé – pouze s malým šrámem na pravém
předním blatníku od oné srnky“.
Pátou soutěží byla 49. Barum Czech Rally Zlín 2019, kde se do poháru započítávala páteční a sobotní etapa soutěže. Posádka shrnula soutěž takto: „Už při najíždění nám bylo jasné,
že je to, co se týče náročnosti, soutěž úplně jiná než ty, které jsme dosud absolvovali. Dlouhé
a náročné RZ, hodně vytahaného bordelu apod. Nicméně i s tímto jsme se dokázali popasovat
a vyhráli všechny RZ. Všem jsme doslova uletěli a od poloviny soutěže jsme si jeli svůj vlastní
závod. Všechny problémy se nám vyhnuly, a tak nic nebránilo našemu dalšímu vítězství.“.
Šestou soutěží byla německá Rallye Erzgebirge v okolí města Chemnitz, která v kalendáři nahradila zrušenou 40.Rally Příbram. Na této soutěži nahradil na sedadle spolujezdce
pracovně vytíženého Jana Mikulíka Ondřej Krajča. Dominikův komentář: „56.ADMV Rallye Erzgebirge byla mou první zahraniční soutěží a také první s Ondrou Krajčou, se kterým
jsme v minulosti absolvovali pouze krátký test – vše ale fungovalo na jedničku. Její tratě byly
ty nejnáročnější, na kterých jsem měl možnost doposud startovat. Vše bylo ještě umocněno
deštivým a chladným počasím, které ve výsledku způsobilo, že se jednalo spíše o šotolinový
než o asfaltový závod. Tempo bylo od samého začátku soutěže velmi vysoké i proto, jelikož
jsme závodili nejen s našimi tradičními soupeři z českého Opel Adam Cupu, ale i se soupeři
z německého ADAC Opel Rallye Cupu. I přesto, že se mi povedlo v průběhu soutěže vyrobit
spoustu chyb, jednalo se o velmi krásný závod s pěkným výsledkem – vždyť prohrát při prvním startu v podobných podmínkách po 133,49 závodních kilometrech o 12,8 sekundy se
zkušeným Finem, který na šotolině vyrostl, asi
nejde nazývat jinak“.
Gratuluji posádce i celému týmu k obrovskému úspěchu, kterým vítezství v poháru
bezesporu určitě je! Zvláště když uvážíme, že
se jednalo o první Dominikovu kompletní sezónu v rallye, kde, vyjma Pačejova, startoval
na všech soutěžích poprvé…
Chtěli bychom poděkovat za podporu
všem našim partnerům, mezi něž patří i město Kelč – bez nich by nebylo možné tento sport
provozovat a tohoto výsledku dosáhnout!
Další informace je možné najít například
na webové stránce:
https://www.ewrc-results.com/profile/175578-dominik-stritesky/
Petr Stříteský
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
Listopad 2019
Listopad – než zalezeme do brlohu
Ještě sázíme!
Až do doby, než půda promrzne, je stále nejlepší čas na vysazování stromů a keřů. Nejlevněji pořídíte prostokořenné dřeviny (s „nahými“ kořeny) nebo rostliny s kořenovými
baly. Tak se vysazuje většina ovocných stromků, ale i větších stromů. Podzimní výsadba je
výhodnější z hlediska vlhkosti půdy – nemusíte mít strach, že vám stromek na jaře uschne,
protože už bude mít náskok v zakořenění.
Začátek měsíce je ideální pro výsadbu zimní cibule, jarního zelí a česneku. Stroužky by
neměly přijít do země dřív, než se teplota půdy ustálí pod 9 °C. Jen tak účinně předejdeme
hnilobě česneku – fusariu. Proti této chorobě neexistuje žádné mořidlo, a tak je pozdní
výsadba česneku jedinou účinnou obranou. Do konce měsíce je třeba stihnout vysázet cibuloviny (především tulipány a narcisy i všechny druhy lilií).
Zimujeme
Okrasné trávy svažte, aby nevymrzla báze rostliny. Stálezelené
a jehličnaté dřeviny před příchodem mrazů důkladně zalijte! Vodou nešetřete – nejméně 10 l na
rostlinu. Růže přihrňte zeminou
a přikryjeme chvojím, hortenzie
zasypejte listím do výšky 40 cm
a překryjeme chvojím. Choulostivější druhy můžete zakrýt bílou
netkanou textilií.
Trávník posečte na 3–4 cm,
shrabejte listí a přihnojte hnojivem s větším podílem draslíku,
který ovlivňuje růst kořenů, podporuje tvorbu drnu, zlepšuje odolnost proti houbám a vymrzání.
Vápníme zpravidla 1x za 3 roky.
Vápník zlepšuje drobivou strukturu, schopnost provzdušnění půdy
a zabraňuje kyselé půdní reakci.
Jindra Zvěřinová, vedoucí
úseku zahrada, Zahradní centrum
Valašské Meziříčí
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Program listopad:
• Pondělí 4.11.2019 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem
Blešou“. Tradiční dušičková vycházka na hřbitov, sraz v 9. 30
u kostela.
• Čtvrtek 7.11.2019 od 9:00 hod. Podzimní tvoření - budeme malovat a vyrábět s využitím listí, kaštanů a jiných přírodních materiálů.
• Úterý 12.11.2019 v 9:00 hod. Hýbánky pro nejmenší - veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí.
• Čtvrtek 14.11.2019 Barevné podzimní tvoření s EKOLÍNOU – přírodní, ekologická,
nedráždivá. Děti si ji zamilují a hodiny a hodiny si s ní hrají. Cvičí tak jemnou motoriku,
posilování svalů přes hnětení a míchání. www.ekolina.cz
• Pondělí 18.11.2019 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“. Podzimní recepty jak na nachlazení a kašel - bylinková zahrádka, s dětmi si zkusíme vyrobit sypaný čaj.
• Čtvrtek 21.11.2019 od 9:00 hod. Veselé zavařování - budeme lepit koláže, lahve zdobit
otisky a vyrobíme si barevný zavařovací nálev.
• Úterý 26.11.2019 v 9:00 hod. Hýbánky pro nejmenší - veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí.
• Čtvrtek 5.12.2019 v 9:00 hod. Nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL s nadílkou pro všechny hodné děti! /Na tento program je nutné se přihlásit na emailu: rcslune@seznam.cz
Bc.Veronika Mlčáková

Před sto lety se narodila v Kelči, nyní žije v Písku
Františka Častoralová – rozená Bravenná se před 100 lety v měsíci říjnu narodila v Kelči,
jako druhorozená ze čtyř sester – Marie Tvrdoňová, Jindřiška Skýpalová a Ema Veselá. Nyní
žije v útulném rodinném domku v Písku.
V roce 1954 se provdala do jižních Čech za Tomáše Častorala. Svého budoucího manžela
poznala v Novojičínské nemocnici, kde paní Františka pracovala jako zdravotní sestra a on byl
pacient. Od poloviny padesátých let žili společně v Písku. Dlouhé roky až do důchodu paní
Častoralová pracovala jako sálová sestra na chirurgii v písecké
nemocnici. Svůj život shrnula do jedné věty: „Nikdy jsem se
nebála žádné práce a bavilo mě pomáhat lidem.“
Na rodný kraj a Kelč stále vzpomíná. Vzpomíná např. na
to, jak bydleli ve staré škole. Na pana kardinála Františka Tomáška, který v té době působil jako kaplan v Kelči. Jako mladá
dívčina si chodila často půjčovat knihy na faru, kde se s ním
setkávala, ale také i její tři sestry. Moravu ráda navštěvovala.
Ve svém věku je stále čiperná, dokáže si poradit ještě se spoustou věcí, s domácností jí pomáhá neteř i pečovatelky z oblastní charity a pravidelně ji navštěvují také její přátelé.
I. Skýpalová
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Prodej vánočních stromků
Nabízíme k prodeji vánoční stromky.
Stromky nutno objednat předem na níže uvedeném telefonním
čísle.
NABÍDKA:

SMRK
SMRK PICHLAVÝ
BOROVICE
JEDLE BĚLOKORÁ
JEDLE KAVKAZSKÁ

250Kč/kus
400Kč/kus
350Kč/kus
350Kč/kus
od 550Kč/kus

Prodej denně od 7.12. do 20.12. v době od 13:00 do 17:00 hod.
Na adrese Libor Nehyba
Lhota u Kelče 51 vedle obecního úřadu
Telefon:732 148 169
Čištění Bája
Nabízím čištění interiérů aut, sedacích souprav, čalouněného nábytku
a koberců malých rozměrů.
K čištění používám stroj značky Kärcher
telefon:
e-mail:
FB:

776096013
barunkaorlova@seznam.cz
Čistění Bája
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Jan Polášek
Marie Pajdlová

Kelč
Kelč

65 let
Václav Pikna
Stanislav Kurejko

Němetice
Kelč

70 let
Anna Románková
Iva Stříteská

Kelč
Kelč

75 let
Milena Slavíková
Josef Klimek

Kelč
Kelč

80 let
Blažena Vinklarová
Stanislav Gillar

Kelč
Komárovice

81 let
Bohuslava Plesníková

Lhota

82 let
Irena Libosvárová

Kelč

87 let
Věra Janošková

Kelč

94 let
Vlasta Orlová

Kelč

Narození
Isabelle Schybolová

Kelč

Sňatky
Dana Konieczná * Alois Staroň
Šárka Večeřová * Marek Janečka

Úmrtí
František Plesník
Anna Vozáková
Jan Voldán
Petr Pavlištík

66 let
98 let
81 let
67 let

Kelč
Němetice
Babice
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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