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Kronika města Kelč (1996) (přepsáno)
Slova Vojtěcha Jasného:
Drazí rodáci,
Při dnešním návratu z Ameriky, kde žiju, po 39 letech nepřítomnosti, se
ptám, kde je domov, vskutku? A cítím, že odpověď je:
Domov je, kde jsou naše rodné kořeny, dětství, tradice rodičů, prarodičů,
Moravy, Československa.
To je pouto ze všech nejsilnější, které si nesu s sebou, ty kelečské kořeny.
Kdybych je neměl, ztratil bych vlastní identitu. A s těmi kořeny jsem dělal
„Touhu“, „Kocoura“ a „Rodáky. A dá-li Bůh, dílo inspirované Kelčí bude
pokračovat v dalších filmech.
Mějte se rádi, držte pohromadě lidi poctiví a dobří a ti, kteří závidí a pomlouvají třeba jednou pochopí, když dnes jejich duševní vývoj na to nestačí.
Nalezl jsem tu tolik dobrého a dojmy jsou velmi silné. Mám Vás ale všecky
rád a Bůh Vám pomáhej.
Váš rodák, který šel celým světem a vrací se další prací.
Kde bude nakonec, rozhodne osud a trochu jen já sám.
Štěstí, zdraví a poctivost
Vojtěch Jasný
Kelč 26. května 1996

Dne 15. listopadu 2019 pan Vojtěch Jasný
navždy odešel z pozemského života
v nedožitých 94 letech.
Rozloučení proběhlo v sobotu 23.11.2019
v sále Městského divadla ve Zlíně.
Věnujme mu tichou vzpomínku
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Je před námi prosinec, poslední měsíc v roce. Nastává jedno z nejkouzelnějších
období roku, čas Vánoc. Je to období, kdy na nás dýchne ten zvláštní hřejivý pocit
pohody, klidu a vzájemného porozumění. Doufám, že tak jako každoročně se i letos
sejdeme na kelečském náměstí na Živém betlému a společně se připravíme na příchod Ježíška.
Chci vám nejen svým, ale i jménem celé radnice a zastupitelů popřát klidné
a spokojené prožití Vánoc, hodně zdraví, štěstí a splnění všech i těch nejtajnějších
přání a také úspěšný vstup do nového roku a co nejvíce pohodových dnů v nastávajícím roce 2020.
Ing. Karel David,
starosta
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ
z 21. zasedání Rady města Kelč dne 4.11.2019.
•
•

•

•

•

•

•

Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.9.2019 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.č.
2051/68 a p.č.2051/88 v k.ú. Kelč-Nové Město v rámci stavby „Stavba chodníku podél
silnice III/4387 v obci Kelč“ a stavby „Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci
Kelč – 2.část“ s vlastníkem pozemků Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČ: 70891320 („povinný“) a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860 (příspěvková organizace jíž
byly pozemky svěřeny k hospodaření) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí Lhota, Babice“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Ivo Hradil, Vodoprojekt, Havlíčkova
234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 61595888.
Rada schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění nakládání s odpadem s TS Valašské
Meziříčí, s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje smlouvu o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639
00 Brno, Štýřice, IČ: 28358589 dle předloženého návrhu na zpracování digitálního povodňového plánu 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. Němetice, parc. č. st. 122, p.č. 715–1 ks smrk
pichlavý, 1 ks jabloň.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Oprava komunikace Komárovice od státní cesty k RD č.p. 39“ o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou podal uchazeč VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1,
IČ: 03181936 a schvaluje uzavření smlouvy.

Informace o omezení provozu:
Městská knihovna Kelč
pátek 06.12.2019
23.12.2019 – 03.01.2020
ZAVŘENO

Městský úřad Kelč
úterý 31.12.2019
ZAVŘENO
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Svoz odpadů
v prosinci 2019
Plasty středa 11.12.2019
Sklo
pátek 13.12.2019

Sběrný dvůr v Kelči
středa 25.12.2019
středa 01.01.2020
ZAVŘENO

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - společnost oznamuje
změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2020:
Bez DPH

Včetně 15 % DPH
do 30.4.2020

Včetně 10 % DPH
od 1.5.2020

Vodné

43,50

50,03

47,85

Stočné

33,30

38,29

36,63

Vodné + stočné

76,80

88,32

84,48

Cena v Kč/m3

Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2019 stavy svých vodoměrů, protože
budou stanoveny technickým propočtem.

Česká pošta Kelč informuje
Z důvodu vánočních svátků budou změny splatnosti důchodů, a to takto:
Důchody splatné 20.12. budou vypláceny 19.12.
Důchody splatné 22.12. budou vypláceny 20.12.
Důchody splatné 24.12. budou vypláceny 23.12.
Alena Klvaňová,
vedoucí pobočky Kelč

Odstranění havarijního stavu mostu v obci Komárovice
Město Kelč v současné době provádí obnovu mostku přes Komárovický potok v rozsahu prací pro odstranění havarijního stavu tohoto objektu. Dokončení realizace akce je
naplánováno již v tomto roce. Díky této akci dojde ke znovuotevření mostu pro automobily.
Projekt „Odstranění havarijního stavu mostu
v obci Komárovice“ byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj
6

prosinec 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Finanční úřad pro Zlínský kraj,
Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí upozorňuje:
31. ledna 2020
Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně v osobě poplatníka (např. koupí, darem, dědictvím) nebo ke změně okolností rozhodných pro stanovení
daně (např. změně výměry /včetně změny výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu/ nebo druhu pozemku, užívání zdanitelné stavby /nebo její části/, nástavbě
o další nadzemní podlaží, zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přístavbou), je poplatník
povinen podat daňové přiznání a daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období.
Daňové přiznání by neměli zapomenout podat nejen poplatníci, kteří v roce 2019
nově nabyli do svého vlastnictví nemovitou věc, taktéž poplatníci, kteří nemovitou věc
darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu
(pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání, pokud
všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad
písemné oznámení o této skutečnosti).
Došlo-li tedy během roku 2019 ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí či
okolností, rozhodných pro stanovení této daně, termín pro podání daňového přiznání je 31. ledna 2020.
Tiskopisy daňových přiznání
- je možno vyplnit elektronicky na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz)
v nabídce „Elektronické podání pro Finanční správu“ -> „Elektronické formuláře“
-> „Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně“)
- jsou k dispozici ke stažení ve formátu Adobe PDF (www.financnisprava.cz) v nabídce
„Daňové tiskopisy“
- lze získat na územních pracovištích finančních úřadů
Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Poplatníkům se zřízenou službou „zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím e-mailu“ správce daně každoročně před splatností první splátky daně
zašle kompletní informace s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu,
obsahující údaje o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení
daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Žádost (PDF, interaktivní) ve věci zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem vč. informací o této službě:
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5559_1.pdf?201812050828
Ing. Hana Lešťanská, ředitel odboru, Odbor majetkových daní, Finanční úřad pro
Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
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Dne 21.11.2019 zemřel pan Ing. arch. Otakar Tvrdoň,
rodák z Kelče a čestný občan města Kelč.
Čestné občanství města Kelče bylo panu Otakaru Tvrdoňovi uděleno dne 3.5.2009 za jeho
celoživotní práci na popularizaci novodobých
dějin svého rodného města Kelče formou jejich
literárního zpracování s výtvarným doprovodem.
Odešel člověk, jehož články obohacovaly po
celá léta náš Zpravodaj a díky kterým jsme
mohli blíže poznávat místa v Kelči, životy významných osobností i důležité okamžiky v dějinách našeho města.
Pan Otakar Tvrdoň se narodil 22. 1. 1931
v Kelči. Absolvoval Palackého gymnázium ve
Valašském Meziříčí. V roce 1955 promoval na
fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Po vysoké škole nastoupil jako urbanista (odborník v plánování a výstavbě měst a v územním plánování) na odbor
výstavby Krajského národního výboru v Ostravě. V roce 1968 odešel pracovat jako
projektant do urbanistického střediska Stavoprojektu v Ostravě. Od roku 1977 do
roku 1989 byl technickým náměstkem na Útvaru hlavního architekta města Ostravy.
Žil v Ostravě.

S panem Otakarem Tvrdoněm
se naposledy rozloučíme
v sobotu 7. prosince 2019 v 11 hodin
bohoslužbou slova v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči.
Poté budou jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu
na místním hřbitově.
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Koncert pro dětskou onkologii Brno
Sobota 14.12.2019 v 15:00 hodin
Kulturní dům v Loukově
Vystoupí vynikající kytarista pan Miloš Pernica a děti ze Základní školy Loukov.
Vánoční charitativní koncert zakončí veřejnou sbírku pro dětskou onkologii Brno
a malého Jonáška Brázdila ze Záříčí.
Váš finanční dar může pomoci. Pokladničky jsou v prodejně U Kubů, na radnici
a v kostele sv. Petra a Pavla.
S úctou a láskou Pavlína Blahová,
jednatel za obec Loukov

MIROSLAV DONUTIL – CESTOU necestou
Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil Vás navštíví se svojí show Cestou
necestou.
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na
cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají
Donutilových přátel či kolegů.
V Kelči ve středu 22. ledna 2020 v 19:00 hodin v KD v Kelči.

Plesy v roce 2020 –
Kulturní dům Kelč
11.01.2020 – Ples SR při ZŠ Kelč
17.01.2020 – Ples SDH Kelč
25.01.2020 – Ples Skautského střediska Kelč
01.02.2020 – Maškarní ples MŠ Kelč a poté Šibřinky
08.02.2020 – Farní ples
14.02.2020 – Ples MS Kelečsko

Kulturní akce leden – únor 2020
22.01.2020 – Miroslav Donutil „CESTOU necestou“
– KD Kelč 19:00 hodin
22.02.2020 – divadelní představení „Nový začátek“
– DS Ventyl Hranice – KD Kelč 19:00 hodin
11

Živý betlém
Úterý 24.12.2019
ve 12:00 hodin
Náměstí Kelč
Štěpánský koncert
Scholy Kelč
Čtvrtek 26.12.2019
v 15:00 hodin
Kostel sv. Petra
a Pavla v Kelči
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
V adventním čase se rychle blíží vánoční svátky a s nimi i kouzelný pohádkový
čas. Konec roku je na dohled. Již v listopadu jsme přispěli svými výrobky na Vánoční výstavě Občanského sdružení Anděl. Nyní budeme na adventních kalendářích
odpočítávat zbývající dny do příchodu Ježíška a postupně si také zapálíme všechny svíčky na vyrobených věnečcích. Naladěni vánoční atmosférou si děti vyzkouší
různé tradice patřící k Vánocům. Rozkrojíme jablíčko, pustíme lodičky, hodíme
papučí. Děti upečou cukroví nejen z plastelíny, ale i z těsta. Perníčky provoní celou
školku už na začátku prosince. Sladkou vůni doplní ještě vůně jehličí stromečků.
Děti si je nazdobí ozdůbkami, které s nimi v každé třídě vyrobily paní učitelky. Dne
3. prosince se budou děti fotografovat na fotografie s vánočním motivem.
Ve čtvrtek 5. prosince nás ve školce navštíví Mikuláš v doprovodu hodného čerta
a kouzelného anděla. Mikulášská trojice si poslechne písničky i básničky a anděl
dětem rozdá balíčky. V pátek 6. prosince budou děti ze tříd „Ježečků“ a „Berušek“
tancovat na Mikulášském jarmarku. Dne 10. prosince půjdou děti do kulturního
domu na představení Čert a Káča, které napsala Božena Šimková.
Srdečně Vás zveme dne 12. prosince na vánoční pohádky, které Vám děti zahrají
na vánočním posezení ve školce. V odpoledních hodinách rádi pohostíme všechny
rodiče, prarodiče i sourozence.
Dopoledne 17. prosince zahrajeme dětem pohádku „Krtek a Vánoce“. V pohádce se vystřídají všichni zaměstnanci MŠ a budou pomáhat Krtkovi připravit pro
kamarády krásné Vánoce. U stromečku si společně zazpíváme koledy a rozdáme
dárečky, které nám zůstanou ve školce, ale i ty, které si děti odnesou domů.
V období vánočních prázdnin od 23. prosince – 3. ledna 2020 bude MŠ uzavřena.

Dne 1. února 2020 se po DĚTSKÉM KARNEVALU
S KLAUNEM HOPSALÍNEM uskuteční
ŠIBŘINKY – KARNEVALOVÁ ZÁBAVA se skupinou TAKZATRUP.

V ten kouzelný vánoční čas, ať přání se vyplní každému z Vás.
Děti i dospělí v zázraky uvěří, lásku i štěstí naleznou u dveří.
Za celý kolektiv bych Vám chtěla popřát krásné Vánoce a do nového roku vše dobré.
Mgr. Šárka Janečková,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Volba povolání – přijímací zkoušky 2019/2020
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Termíny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 14. dubna 2020, 2. termín: středa 15. dubna 2020.
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020, 2. termín: pátek 17. dubna 2020.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory
vzdělání na dny:
1. termín: středa 13. května 2020, 2. termín: čtvrtek 14. května 2020.
Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů
vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31.
ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona.
V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška
koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou
přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
Podrobné informace naleznete na www.zskelc.cz v části Poradenství.
Další informace můžete také nalézt na http://www.msmt.cz ,

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku
21. listopadu 2019 jsme pro zájemce z řad rodičů žáků 9. ročníku připravili schůzku
zaměřenou na přijímací řízení, na volbu dalšího studia, možnosti uplatnění v praxi apod.

Podhostýnská liga v miniházené
V měsíci říjnu skončila série hodin v miniházené pro žáky 1. stupně (druháky a páťáky).
Na hodiny průpravy a tréninků navážou turnaje v bystřické sportovní hale, na konci listopadu turnaj pro druháky a v 2. prosincovém týdnu turnaj pro žáky 5. tříd.
14
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Beseda s policistou
Nprap. Bc. Vladislav Malcharczik, tiskový mluvčí Policie ČR Vsetín, si pro naše žáky 5.
a 8. ročníku připravil besedy na zajímavá témata. V obou případech se jednalo o akce s preventivním doporučením, jak se nestat obětí protiprávního jednání. Mladší žáci si vyslechli
informace o možném nebezpečí při elektronické komunikaci a z evaluačních dotazníků vyplynulo, že je zaujaly především příklady z praxe, dále pak informace o tom, jak se bezpečně
chovat na sociálních sítích, jak se chránit před zneužitím osobních údajů, v čem spočívá
nebezpečí prozrazení osobních údajů na sociálních sítích.
Starší žáci se dozvěděli důležité informace o trestní odpovědnosti mladistvých, kladně
hodnotili vysvětlení rozdílu mezi slovy krádež x loupež, musím x nesmím, dále pak zdůraznění významu zodpovědnosti za vlastní jednání apod.
Většina žáků se vyslovila pro opakování takové akce.

Podzimní aktivity ve 3.B
Ani jsme se nenadáli a je tady listopad. Díky dlouhodobému pěknému počasí jsme si ani
neuvědomili, jak ten čas rychle utíká.
Měsíc září jsme nazvali měsícem vlaštovek. Léto se vystřídalo s podzimem a my jsme
zase usedli do školních lavic. Opakovali jsme, co jsme se doposud naučili, a zvykali jsme si
opět na školní povinnosti. Kreslili jsme, malovali a z papíru vyráběli nejrůznější výtvarnou
technikou ovoce a zeleninu. Vyhlásili jsme „Velkou třídní čtenářskou soutěž“. Zavedli jsme si
každý svůj čtenářský deník, do kterého si zapisujeme názvy přečtených knih. Tento stručný
záznam je vždy doplněný obrázkem. Dne 28. září jsme si vyprávěli o sv. Václavovi, patronu
české země.
Měsíc říjen byl ve znamení papírových draků, kteří rejdili při dobrém větrném počasí po
obloze. Pozorovali jsme, jak podzim mění přírodu. Jeden den jsme věnovali tzv. podzimnímu projektu, ve kterém jsme shrnuli naše pozorování. Během dne jsme si zpívali a recitovali básně a říkadla s podzimní tématikou. Společně jsme na internetu vyhledali základní
informace o ježkovi, abychom si odpověděli na otázku z jedné básně „Kam se ježek v zimě
schoval?“ Udělali jsme si o tom zápis. Víte, že dospělý ježek východní má sedm tisíc bodlin?
Poté jsme si ježka obkreslili podle šablony, vybarvili a nalepili papírové bodliny. A to vše
připevnili na velký barevný podklad. Těmito obrázky jsme si pak vyzdobili třídu. Práce nás
bavila a měli jsme z ní radost.
Na konci října jsme si připomněli 101. výročí založení Československa. Na zahradě jsme
zkontrolovali, jak roste naše lípa, kterou jsme vloni společně vysadili na počest stých narozenin republiky. Naučili jsme se píseň Ach, synku, synku.
Měsíc říjen vystřídal měsíc listopad. Zahájili jsme ho písničkou
„Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“. Nazvali jsme ho měsícem listů, které se
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nám mezitím krásně vybarvily a na sluníčku zářily nejrůznějšími barvami. Také jsme si je
vyzkoušeli nakreslit a namalovat. V prvouce jsme si povídali o Kelči. Využili jsme pěkného
počasí a vyšli jsme si na vycházku. Obešli jsme náměstí, nahlédli jsme do kostela Sv. Kateřiny, vstoupili jsme za dveře radnice, prohlédli jsme si domy a hradby našeho (kdysi) zámku,
nyní OU Kelč.
Zjistili jsme, že 8.11.2019 se zde bude konat Den otevřených dveří, tak jsme se tam vypravili. Bylo zajímavé procházet se starobylou budovou. Překvapily nás kamenné rámy oken
a dveří. V jedné ložnici byl i kamenný erb. Prohlédli jsme si internát, jídelnu, podle vůně
jsme poznali, kde mají kuchyň. Nahlédli jsme do tříd, kluboven a odborných učeben. Nejvíce nás zaujala cvičná prodejna. Byla tam opravdová pokladna se čtečkou čárových kódů.
Zkoušeli jsme nakupovat i prodávat. Zjistili jsme, jak je dobré umět správně počítat. Za odměnu jsme dostali krabičku s překvapením a nazdobený perníček.
Stihli jsme se ještě podívat do zámečnické dílny, kde zrovna pracovali s nůžkami na
plech. Protože náš vymezený čas utíkal jako voda, nedostali jsme se do zahrady. Tak možná
příště.
Mgr. Zdeňka Havranová
a třída 3.B

Bible a my
Na konci října u nás ve škole proběhlo školní kolo letos již 27. ročníku soutěže Bible
a my. Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to v kategorii žáků 4. a 5. třída (17 + 32), kategorii
žáků 6. a 7. třída (43 + 34) a kategorii žáků 8. a 9. třída (27 a 24 ).
Jedná se o soutěž postupovou vyhlašovanou MŠMT vždy na začátku školního roku, takže již nyní víme, že první dva nejlepší řešitelé postupují do kola okresního.
To proběhne 29. listopadu 2019 v Kelči na Befarku. Základní škola se bude podílet na
organizaci tohoto okresního kola.
Nejlepší řešitelé letošního školního kola jsou:
I. kategorie - 1. místo: Dominik Valíček, 5.A, 2. místo: Gabriela Indruchová, 4. tř., 3. místo:
Monika Pospíšilová a Alžběta Radová, 5.B
II. kategorie – 1.- 2. místo: Adam Tvrdoň, 6.A a Mikuláš Valíček, 7.B, 3. místo: Kateřina
Střítežská, 6.A a Kristýna Pajdlová, 6.B
III. kategorie – 1. místo: Antonín Jiříček, 9. třída, 2.místo: Lenka Valuchová, 8. třída, 3.místo:
Patrik Mašlaň, 9. třída.

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
…a to mezi žáky 9. ročníku. Letos to byli po zvládnutí školního kola Patrik Mašlaň, Jan
Vlček a Markéta Ševčíková. Všichni tři postupují do oblastního kola, které se bude konat
v prosinci v Hranicích.
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Vlastivědná vycházka páťáků
Se svými učiteli a spolužáky jsme se vydali na vycházku po Kelči. Vyučující nás vybavili
pracovními listy a my do nich doplňovali informace podle toho, na jakém místě Kelče jsme
se zrovna nacházeli a co jsme při tom poslouchali. Bylo toho opravdu hodně nového, o kostele, o tzv. kapli padlých, o náměstí, o tom, kde stála stará škola, … jedna zajímavost vedle
druhé. Moc se nám to líbilo a na jaře bychom měli pokračovat, tentokrát po okolí našeho
města. Hodnotíme jako super akci!
Sabina Tvrdoňová a Amálie Machačová, 5.A

Modrá krev
Vystoupení Modrá krev se konalo
v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči a bylo
o Anežce České, od jejíhož svatořečení uplynulo letos 30 let.
Vystoupení se mi líbilo. Bylo dobře
promyšlené, mluvené slovo bylo veršované a vhodně ho doplňovaly písničky. Myslím si, že všichni, kdo se pátečního představení
zúčastnili, se o Anežčině vcelku pohnutém životě dozvěděli něco nového.
Marie Sváčková, 9. třída

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2019 a trvají do pátku 3.ledna 2020.
Vyučování v novém kalendářním roce začne v pondělí 6. ledna 2020.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
Konec roku 2019 se blíží mílovými kroky. Nastává čas adventu, doba očekávání a příprav na Vánoce. Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům Základní školy Kelč
za jejich práci, kterou ve prospěch naší organizace v tomto kalendářním roce odvedli, a také
našim žákům za jejich přístup k výuce a k reprezentaci školy na veřejnosti.
Ráda bych také poděkovala za dobrou spolupráci našim partnerům – především zřizovateli školy Městu Kelč, jmenovitě Ing. Karlu Davidovi, zastupitelům a zaměstnancům
městského úřadu. Děkuji pracovníkům referátu školství Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, členům Sdružení rodičů Základní školy Kelč, představitelům obecních úřadů okolních obcí i všem sponzorům školy
a obchodním partnerům.
Závěrem bych chtěla Vám všem i Vašim blízkým popřát příjemně prožité vánoční svátky
a úspěšný vstup do roku 2020. Ať Vás provází zdraví, štěstí a dobré zprávy
Mgr. Zdeňka Hradilová
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Projekt „Jsem FIT“
V Odborném učilišti Kelč probíhal po celý rok 2019 preventivní projekt „Jsem FIT,“ který byl spolufinancován z prostředků
Zlínského kraje a jehož cílem bylo motivovat žáky k přijetí odpo„Příspěvek ZK“
vědnosti za své zdraví. V rámci tohoto projektu proběhlo několik
Realizovaný účel je spoluaktivit, ať už pro žáky nebo pro pedagogy, které měly zúčastněné
financován z prostředků
informovat o zásadách zdravého životního stylu jako základní
Zlínského kraje
normy pro vlastní život.
Žáky jsme se snažili inspirovat prostřednictvím pestrých aktivit jako například: ,,(Z)
važ si sám sebe“, kdy žáci zjišťovali svůj BMI index a diskutovali pak na téma ,,Co můžu
změnit?,“ zajímavé byly ukázky netradičních pohybových aktivit ,,Jak se dřít a nesedřít
aneb cvičíme s ničím,“ které lze realizovat kdekoliv. Velmi zdařilá byla i akce ,,Vaříme
zdravě a chutně,“ kde jsme s žáky připravovali méně známé pokrmy zdravé kuchyně.
V teoretické části žáci absolvovali zážitkový program s odborníky ze společnosti
KAPPA HELP na téma ,,Chceme dobře vypadat“ a součástí byl i seminář pro pedagogické pracovníky, který byl realizován stejnou společností a zaměřen na poruchy příjmu potravy.
Jako každý rok i letos se v rámci tohoto preventivního projektu uskutečnil třídenní
pobytový kurz pro 20 žáků 2. ročníků v chatě Čerňava na Tesáku. Celé tři dny jsme se
věnovali aktivitám vedoucím nejen ke zdravému životnímu stylu, ale také k upevňování
vztahů mezi spolužáky a třídními učiteli. Společný pobyt jsme zahájili dopoledne 25. září
výšlapem po turistické značce z Rajnochovic na Tesák, a už po prvním kilometru bylo
zřejmé, že naši žáci turistiku příliš neprovozují a pobyt v přírodě byl, k našemu údiv, pro
většinu z nich něco, s čím nemají téměř žádné zkušenosti. Odpolední programy vždy
připravili vedoucí kurzu a jejich náplní byly nejrůznější kolektivní a skupinové hry, které
odpovídaly zaměření kurzu. K naší radosti se všichni bez výjimky s chutí a nadšením
zapojovali. Druhý den jsme absolvovali turistickou vycházku po zelené značce na svatý
Hostýn. Cesta byla dlouhá, ale zpestřena zábavnými aktivitami, počasí nám přálo a všichni byli úžasní. V podvečer proběhlo několik tvůrčích her, z nichž nejoblíbenější jsou každoročně Manekýni. Vylosované skupiny žáků byly aktivní, nápadití a módní přehlídka
byla na vysoké úrovni.
Součástí hodnocení projektu je i názor žáků, proto na konci pobytu vyplňovali evaluační dotazník. Z takto získaných údajů vyplynulo, že pro 95 % žáků splnil pobyt jejich
očekávání a 60 % jich ohodnotilo celý kurz známkou 1, což nás jako organizátory samozřejmě velmi těší!
Ing. Hana Tomková,
metodik prevence
18
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FOTBAL
Fotbal na kelečském trávníku má na pár měsíců utrum, ovšem hráči ve všech
našich kategoriích rozhodně nezahálejí. Důkazem jsou zimní halové turnaje či přátelská utkání na umělé trávě. Ale ještě na začátku listopadu dohrávali své mistrovské
zápasy muži i dorostenci.
Muži:
Tým kelečských mužů uzavřel podzimní část sezony na osmém místě, tedy uprostřed tabulky. Před jarními odvetami nasbíral osmnáct bodů. Druhá polovina ročníku ale bude ještě hodně zajímavá, protože tabulka je kolem Kelče hodně nahuštěná
a každá výhra nebo prohra může jakýkoliv celek posunout do jiných pater. Rozhodly
o tom také poslední zápasy, které se odehrály první listopadový víkend. V něm Kelč
přivítala lídra soutěže I.A třídy z Valašské Polanky.
Kelč – Valašská Polanka 1:3 (0:2)
Hosté přijeli do Kelče v pozici jasného favorita, za celý podzim ztratili jen osm
bodů. A brzy svou kvalitu potvrdili. Měli totiž výborný vstup do utkání a už po
čtyřiceti minutách vedli o dvě branky. Každý fotbalista ví, že dvougólové vedení po
prvním dějství může být zrádné, ovšem naši hráči ani ve druhé půli dlouho nedokázali své šance proměnit. Ujal se až brejk Davida Jiříčka, který s přehledem zakončil
rychlou akci. Bohužel v závěrečné desetiminutovce na srovnání skóre nedošlo. Brzy
po obdrženém gólu totiž Polanka svou výhru pojistila třetím gólem. Také domácí
hráči sportovně uznali, že bodový export na Vsetínsko byl zasloužený.
Dorost:
Není mnoho týmů, které by na podzim naše dorostence vyloženě přehrály. Kluci
dokázali hrát vyrovnané zápasy s předními celky, bohužel i v utkáních se sousedy v tabulce často dopláceli na jednoduché chyby v defenzivě a špatnou střeleckou mušku.
Důkazem jsou zápasy ve Fryštáku, Jarcové nebo Chropyni, kde i soupeři hovořili o pořádné klice, když zvítězili v utkání, v němž proti Kelči tahali po většinu času za kratší
konec. Naši dorostenci odehráli poslední podzimní zápas doma proti Velkým Karlovicím a konečně se k nim přiklonilo štěstí aspoň v penaltovém rozstřelu. V tabulce jim
náleží dvanácté místo ze čtrnácti, ale i tady může každá výhra znamenat velký vzestup.
Kelč – Velké Karlovice 2:1 po pen.
Dobrý začátek zápasu podtrhla 10. minuta, kdy po faulu na unikajícího Dana
Kublu uviděl jeden z hostujících beků červenou kartu. Velké Karlovice, které přijely
19

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

prosinec 2019

v roli favorita, se od té doby zatáhly, a zejména ve druhé půli balony především
nakopávaly na rychlé útočníky. Do vedení šla přece jen Kelč, když se trefil nejlepší
střelec mužstva Tomáš Kubeša. Vzápětí si ale kluci nepohlídali náběh na „nevinné“ autové vhazování a přišlo vyrovnání. Kelč mohl do vedení znovu poslat Ondra
Pavlištík, ale v jasné pozici minul. Hráči Velkých Karlovic tahali čas, mnohdy zbytečně polehávali na trávníku, ale i díky benevolenci rozhodčího si bod z Kelče odvezli. V penaltách už ale kraloval brankář Jakub Novosad a bonusový bod po remíze
tak přece jen zůstal v domácím prostředí.
Starší žáci:
Starší žáci hledali těžko v okresní soutěži konkurenci a zaslouženě vedou průběžnou tabulku.
Kluci ale ještě po mistrovské části podzimu odehráli kvalitní zápas proti Hranicím. V přátelském utkání na umělé trávě v Hranicích porazili Kelčané svého soupeře o dvě branky 3:1. Začátkem listopadu se pak střetli také s Valašským Meziříčím.
Proti meziříčskému týmu U14, tedy většinou kluků z ročníku 2006, zcela zaspali
úvod střetnutí a po dvaceti minutách prohrávali 0:4. Pak ale skóre vyrovnali, k obratu ale nakonec nedošlo, nakonec přeci jen domácímu protivníkovi podlehli 4:6.
Bonbónkem na závěr byl listopadový výjezd do Olomouce, kde se naši kluci
v přáteláku postavili hráčům ročníku 2007 ze slavné Sigmy Olomouc. Tentokrát
byl kvalitativní rozdíl obou mužstev markantní a do Kelče jsme si nakonec odvezli
vysokou prohru 1:9. I tak ale budou naši hráči jistě vzpomínat na zápas proti mládežnickému týmu, který hraje v této kategorii prakticky nejvyšší soutěž na Moravě
a v tabulce obsadil druhé místo.
Co se chystá?
Na brzké zimní turnaje se těší zástupci i našich mladších kategorií. Mladší žáci
jedou 7. prosince na tradiční halový turnaj do Zašové, mladší přípravka se ve stejný
den představí na turnaji v tělocvičně ve Všechovicích. Starší přípravka od listopadu
každou sobotu pořádá takzvané triangly, kdy do kelečské školní tělocvičny přijíždějí dva týmy z okolí a během tří hodin mezi sebou odehrají řadu vzájemných zápasů.
I mimo fotbalová hřiště se v našem klubu i přes zimu připravuje spousta akcí.
Tou nejbližší je veřejně přístupná valná hromada TJ Kelč, která se uskuteční 14.
prosince 2019 od 16 hodin v Hasičském domě v Kelči. Na valnou hromadu tímto
zve výkonný výbor TJ Kelč.
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Poděkování:
Děkujeme sponzorům, bez jejichž podpory by chod oddílu byl mnohem složitější.
Jmenovitě jde o: Město Kelč, SPORT SERVIS PS – Ing. Karel Gába, CS STEEL a. s. –
Ing. Tomáš Perutka, Vacula silniční s.r.o. – Ing. Radek Vacula, AKORD Kelč – Radek
Pajdla, Restaurace u Pajdlů – Radek Pajdla, Zdeněk Šatran, Roman Večeřa, Daniel
Pitrun.
Zvláštní poděkování pak patří Vladimíru Volfovi a Tomáši Volfovi za pořadatelskou službu při mistrovských zápasech, Petru Minářovi za vzornou údržbu hřiště
a Zdeňce Minářové za administrativní práce.
Pavel Mašlaň,
vedoucí mládeže fotbal oddílu TJ Kelč

Kuželky
V minulém měsíci kelečští kuželkáři odehráli celkem šest zápasů.
Kelč „B“ porazila KK Lipník nad Bečvou „C“ a následně dvakrát prohrála s TJ Frenštátem pod Radhoštěm a TJ Spartakem Bílovec. Z těchto zápasů bych vyzdvihl výkony Jiřího
Janoška (416 kuželek) a Antonína Pitruna (421 kuželek).
Kelč „B“ aktuálně zaujímá šesté místo v tabulce (3 výhry, 1 remíza, 7 porážek).
Kelč „A“ v posledních třech kolech hrála proti vyloženě těžkým soupeřům. Hned
v prvním utkání proti KK Camo Slavičín „A“ docela nekompromisně prohrála 7:1, kdy
náš jediný bod uhrál Pavel Chvatík (479 kuželek). Další kolo probíhalo proti lídru tabulky
TJ Slavia Kroměříž a doufali jsme, že nás nebude čekat další prohra. Naštěstí byla většina
z nás ve výtečné formě a hned první čtyři hráči uhráli víc než 440 kuželek. Soupeř nás ke
konci sice lehce dotahoval, ale ani jejich nejsilnější hráč neměl svůj den, a tak jsme vyhráli
nejtěsnějším možným výsledkem 4,5:3,5. Nejlepším hráčem tohoto souboje se stal Miroslav Pavelka (468 kuželek). Zatím poslední hra proběhla ve Zlíně, kde jsme bez větších
obtíží vyhráli 6:2, a to i přes soupeřovu taktiku nenamazat dráhy, což nám v důsledku spíš
vyhovuje. Nejlepším hráčem se opět stal Pavel Chvatík (451 kuželek).
Kelč „A“ po desátém kole prozatím zaujímá páté místo tabulky (7 výher, 3 porážky).
Další domácí zápasy v tomto měsíci proběhnou už jen dvakrát (5.12.2019 Kelč „B“),
(6.12.2019 Kelč „A“) kvůli blížícím se vánočním svátkům, na nichž závisí herní přestávka.
Za všechny kuželkáře bych vám tedy rád popřál hezké prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v novém roce.
Zdeněk Chvatík
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Futsal – Amatér Komárovice
Amatér Komárovice vstoupil do své 28 sezony, A tým hraje divizi F, což je třetí nejvyšší
soutěž, B tým působí v okresní soutěži.
1. kolo 3.11. Hustopeče
Amatér : FU Kopřivnice 1 : 2 / 0 : 1/ , Hrdlička
S FU máme hodně zápornou bilanci. Do zápasu jsme šli s tím, že to zlomíme. V 1 půli byl
soupeř lepší, hodně nás podržel gólman Tomečka, ale i my jsme si vytvořili několik šancí.
Druhý poločas jsme odehráli mnohem lépe, FU po signálu odskočilo o dva góly. Brankař
hostí několikrát svůj tým podržel, až ho prostřelil Hrdlička, na vyrovnání bylo dost času, ale
na něj jsme nedosáhli.
2. kolo 9. 11. Hustopeče
Amatér : Beach Boys Odry 7 : 8 / 3 : 1 /, Bezděk 4, Hrdlička, Kuchař, Foukal
1 poločas jsme mohli vyhrát i větším rozdílem, několik šancí jsme neproměnili. Do druhého poločasu Odry nastoupily mnohem agresivněji, dvěma rychlými góly srovnaly. Hra byla
vyrovnaná, ale soupeř byl přesnější v zakončení.
3. kolo 15.11. Příbor
Top Dogs Nový Jičín : Amatér 6 : 9 / 3: 2 /, Bezděk 3, Foukal 2, Kuchař 2, Křenek 2
Do Příbora jsme jeli jen v 6 hráčích do pole, v 7. minutě jsme prohrávali 3 : 0, od této chvíle
jsme hodně zlepšili výkon a dařilo se nám korigovat skóre. V druhé půli Top Dogs vždy vedl
o branku až do stavu 6 : 6, poté jsme šli do tříbrankového vedení, které jsme si pohlídali.
B tým
1. a 2. kolo 9.11. Hustopeče
Medvídci Rožnov : Amatér B 3 : 3 /2 : 2/, Jiříček 2, Plesník
Medvídky jsme přehráli, pouze horší zakončení a nešťastná teč v posledních vteřinách zápasu nás stála vítězství.
Amatér B : Rossi tým Branky 6 : 1 /4 : 1/, Juršták 2, Burda, Jiříček, Vedral, Smolka
Z pozorné obrany jsme vyráželi do rychlých brejků, které se nám daří přesně zakončovat.
3. a 4. kolo 17. 11. Hustopeče
HSK Huslenky : Amatér B 0 : 5 / 0: 3 /, Jiříček 3, Smolka, Nehyba
Utkání jsme měli celou dobu pod kontrolou, HSK se do šancí moc nedostalo, a když už
v šanci bylo, spolehlivě zakročil Hrdlička.
Amatér B : Fru Fru Vsetín 7 : 5 / 3 :2 /, Žingor 4, Plesník, Nehyba, Smolka
V zápase jsme měli více ze hry, ze zabezpečené obrany jsme podnikali rychlé brejky, které
jsme docela proměňovali, potrápil nás jejich útočník, který nám dal 4 góly. Zasloužené vítězství.
František Foukal
22

prosinec 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

HC KOMÁROVICE BULLS
Po loňském triumfu ve třetí hokejové lize ve Valašském Meziříčí postoupil tým HC Komárovice Bulls do vyšší soutěže – AHL 2. Tato soutěž
již za určitých podmínek povoluje start bývalým hráčům, registrovaných
u ČSLH. Na kvalitu soutěže to má obrovský vliv. Stejně jako před dvěma
lety, kdy tým Komárovic nastupoval do AHL 3, to pro něj byla velká neznámá.
Jako první prověřil tým Komárovic Milenov, který se loni krčil na posledním místě tabulky. Zde se však projevila nepřipravenost Komárovic. Soupeř nás přestřílel v poměru 13:3
a došlo nám, že tahle liga se nebude hrát v tempu ligy třetí. Druhý zápas, naopak s loňským
finalistou, už byl o poznání lepší. Utekla nám pouze třetí třetina, ve které už jsme na silný
tým Retofy B nestačili a nakonec Komárovice prohrály 8:4. Ve třetím zápase nás vyzval tým
Typhoon, také nováček druhé ligy, který naopak přišel z AHL 1. Souboj nováčků jsme zvládli
a připsali si první tři body za výhru 5:3. Tohle vítězství nás nabudilo a do zápasu s dvojnásobným vítězem AHL 2 jsme šli se vztyčenou hlavou. Hošťálková vyhrála poslední dva ročníky,
ale kdo by čekal nevyrovnaný souboj, spletl by se. Těsné vítězství Hošťálkové 1:0 napověděl, že
si Komárovice plně osvojily tempo téhle ligy. Následující zápas už to bylo znát zase o něco víc.
Olšovec jsme porazili 5:3 a konečně se vyhoupli na pozici, zajišťující play off.
Šestý zápas byl opět vyrovnaný. Proti Salátům jsme však na konci zápasu ztráceli jeden
gól. Při hře bez gólmana v posledních minutách zápasu jsme však nedokázali vyrovnat.
Soupeř naopak přidal ještě jeden gól a zvítězil tak 4:2. Další dva zápasy sehrál tým HC Komárovice proti týmům ze dna tabulky. Rakov jsme přestříleli 8:2 a Juřinku 10:2. Za víkend
jsme si polepšili o 6 bodů a upevnili si tak místo na postupových pozicích. Předposlední
zápas první části jsme svedli s Bystřičkou, která dlouhodobě patří k nejlepším týmům ligy.
Po zápasech s týmy, kterým se letos moc nedaří, to měl být návrat do reality. Ten se však
nekonal. Bojovným výkonem jsme přehráli i silnou Bystřičku (5:4) a bodově se dostali mezi
týmy, soutěžící o 3.- 8. místo.
Uprostřed tabulky je, jak vidíte
na obrázku, vše otevřené.
Po rozpačitém začátku soutěže se tým HC Komárovice plně
aklimatizoval. Nyní, téměř po
polovině základní části, jsme si
vytvořili nový cíl. Do play off postoupit z co nejvýhodnější pozice
a vyhnout se tak favoritům. Bude
to však dřina a do každého zápasu
musíme dát vše, co umíme.
Ing. Dalibor Plesník
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Lampionový průvod v Němeticích
Přestože mnozí stále vnímají lampionový průvod jako symbol totality, v poslední době se těší znovu velké oblibě. Také my v Němeticích jsme chtěli působivě plápolajícími světýlky oslavit vznik republiky.
Sešli jsme se v sobotu 19. října U Vrbky, odkud jsme pokračovali okolo kapličky
směrem na Kelč a pak zpět na hřiště. Tam už na všechny čekalo občerstvení (čaj
a špekáček pro děti, svařák pro dospělé). Příjemný večer byl zakončen táborovým
ohněm a krásným ohňostrojem.
Děkujeme všem zúčastněným i organizátorům,
rok od roku nás jde Němeticemi víc a víc.
Marcela Oravová
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RŮZNÉ
Program prosinec:- Čtvrtek 5.12.2019 od 9:00 hod. Nás navštíví MIKULÁŠ
A ANDĚL s nadílkou pro všechny hodné děti! Nadílka
se uskuteční v BEFARKU. /Na tento program je nutné se
přihlásit, emailu: rcslune@seznam.cz /
- Úterý 10.12.2019 od 9:030 hod. Hýbánky pro nejmenší – veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí.
- Pondělí 16.12.2019 od 9.30 hod „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Společně si
vyrobíme vánoční ozdobu na stromeček nebo vánoční přání. Vzájemná inspirace –
recepty na pečení, tipy pro výzdobu.
- Úterý 17.12.2019 od 9:30 hod. Vánoční tvoření – vyrobíme si svítící sněhuláčky
a ozdobíme si vánoční stromeček z papíru.
- Čtvrtek 19.12. 2019 od 9:30 hod. Vánoční besídka u stromečku – společná nadílka, zpěv vánočních písní a koled, lidové zvyky a tradice.
Od 23.12.2019 do 3.1.2020 BUDE RC SLŮNĚ ZAVŘENO!!!
Přejeme všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Bc.Veronika Mlčáková

Autobusový zájezd z Kelče – volná místa
Termín: 8. – 9. 5. 2020 - „Rakousko“
Mamutí jeskyně, obří ledová jeskyně, solná jeskyně, vyhlídka 5 prstů,
Oblast Dachsteinu, poblíž Hallstattu - Návštěva jeskyní, výstup lanovkou na vyhlídku
5 prstů (Aussichsplattform „5fingers“), obec Gmunden, jezero Hallstatt.
Ubytování se snídaní v hotelu Lindwurm - v centru městečka Bad Goisern v Solné
komoře. Hotel nabízí lázně, bezplatné Wi-Fi, restauraci a pokoje s balkonem
s výhledem na okolní hory. V restauraci si můžete vybrat z malého à la carte menu.
K dispozici je i snack bar.
Dopravu zajišťuje CK Valaška.
Cena zájezdu: 2950 Kč.
Cena zahrnuje dopravu, ubytování, snídani, pojištění.
Závazné přihlášky a zálohu 1.000 Kč (co nejdříve)
u paní Schybolové – MěÚ Kelč, tel.: 571 665 913, 607 631 204
nebo u paní Bijové, tel: 608 839 762.
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Mary’s Meals – jednoduché řešení hladu ve světě
Mary’s Meals je mezinárodní charitativní organizace, která zakládá školní stravovací programy v nejchudších zemích světa, kde hlad a chudoba brání dětem získat
vzdělání. Myšlenka Mary’s Meals je velice jednoduchá. Poskytnout dětem každý den
jedno vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání. Ačkoliv nám to přijde samozřejmé, že by
děti měly mít co jíst, není tomu tak po celém světě. 61 milionů dětí nechodí do školy
kvůli hladu. Místo toho často žebrají na ulicích, pracují na polích nebo prohrabávají
odpadky, aby byly schopny přežít. V místech, kde funguje program Mary’s Meals, se
zvyšuje počet dětí zapsaných do škol a zlepšuje se jejich docházka a školní výsledky.
Mohou tak jít za svými sny, dále studovat, najít si dobré zaměstnání, ale především
prožít šťastné dětství. Dobré vzdělání navíc není cesta z chudoby jen pro ně samotné,
ale dlouhodobě také pro celou jejich komunitu i stát.
ŠKOLA + JÍDLO = NADĚJE. Jednoduchá rovnice, která funguje.
S Mary’s Meals je velice snadné pomoci. Pouhých 421 Kč nasytí jedno dítě na celý
školní rok. Jak je to možné? Především díky práci tisíců dobrovolníků, a to jak v zemích pomoci, tak i v těch, které tuto pomoc zajišťují. Zejména jsou to matky, které se
každý den střídají při přípravě, vaření a podávání jídla ve školách. Díky tomu může
Mary’s Meals dostát svému závazku, že 93 % všech vybraných prostředků jde přímo
na charitativní účely. Jsou to právě malé skutky lásky každého, kdo se zapojí, které
umožňují růst celého díla.
Hnutí Mary’s Meals založil v roce 2002 Magnus MacFarlane-Barrow ze Skotska,
když začali v Malawi podávat jídlo prvním 200 dětem. Od té doby se Mary’s Meals
rozšířilo do 18 zemí napříč 4 kontinenty a k dnešnímu dni živí každý školní den
1 504 471 dětí. Více o zajímavých příbězích, které provázely vznik a šíření Mary’s Meals popisuje Magnus ve své knize „Bouda, která krmi milion dětí“ a v dokumentárních filmech Child 31 a Generation Hope. Více naleznete na www.marysmeals.cz a na
facebookové stránce Mary’s Meals Česká republika.
Zapsala: Ing. Drahomíra Holubová,
dobrovolnice MM

Poradna Mojra.cz
Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy si neví rady sám se sebou a potřebuje
konzultaci psychologa. Není jednoduché se odhodlat k návštěvě psychologa. Poradna
Mojra.cz je první online poradnou v ČR. Tým tvoří 12 zkušených psychologů. Usilují
o to, aby psychologické služby byly lidem přístupnější, což je díky online řešení možné. Psychologové jsou dostupní stále. Konzultace probíhají telefonicky, emailem, přes
Skype, WhatsApp nebo Viber.
Náš Zpravodaj bude uveřejňovat články z této poradny.
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Poradna Mojra.cz
Vánoce seniorů: Svátky samoty a smutku?
Štědrý den klepe na dveře a většina z nás se těší, jak ho stráví v kruhu rodiny.
Pro někoho však Vánoce nejsou o pojídání cukroví, zpívání koled a radosti. Ano,
mluvíme o seniorech. Abychom byli přesní tak o těch, kteří tráví vánoční svátky
sami, ať už doma, nebo v domě s pečovatelskou službou. Chybí jim to podstatné, co
vytváří ono štědrovečerní kouzlo – rodina.
A tak, snad aby překonali tíživý smutek z osamění, vzpomínají na doby, kdy je
obklopovali ti nejbližší. Na dobu, kdy i pro ně byly Vánoce šťastné a veselé. Bohužel
tyto „cesty do minulosti“ problém nevyřeší. Většinou se totiž namísto pousmání
a zlepšení nálady dostaví o to svíravější stesk a deprese. V důsledku toho staří lidé
uvažují nad hodnotou svého života, vyčítají si, že ještě neodešli ze světa, že jsou
pouze na obtíž a nikoho už nezajímají. A to je rozhodně špatně. Jestliže si tyto negativní otázky pokládáte dennodenně bez ohledu na to, zda jsou Vánoce, nebo běžný
den, může jít o psychickou poruchu a bez pomoci psychologa se neobejdete.
Jak zvládnout vánoční samotu?
V první řadě se snažte nemyslet na to, jaké byly minulé Vánoce, vzpomínky jsou
sice krásné, ale v tomto případě nepomůžou. Pokud máte rodinu, která by s vámi
svátky trávit chtěla, ale vy je neustále odmítáte s tím, že jim nechcete přidávat starosti, změňte to. Pro jednou neberte přílišné ohledy na jejich pohodlí a nabídku
přijměte. Uvidíte, že v kruhu nejbližších se vám o dost zvedne nálada. A rozhodně
si nemusíte dělat starosti s tím, že si nemůžete dovolit drahé dárky. Stačí úplná
drobnost a největší radost určitě uděláte jen svou přítomností. Pokud nemůžete
trávit svátky s příbuznými, nebo jednoduše nechcete opustit své zázemí a své zvyky,
zkuste se domluvit s kamarádkou/kamarádem, který je také o Vánocích sám.
Jste-li aktivním důchodcem, vánoční období na vás působí depresivně a nemáte
s kým byste trávili Štědrý den, zkuste se od tohoto svátku odpoutat. Vyrazte na nějakou příjemnou dovolenou, ať už na hory, nebo k moři. Zbořte konvence, vždyť už
si to opravdu můžete dovolit a na nikoho nemusíte brát ohledy. Nikdy není pozdě
na změnu. Nehledě na to, že mnoho
hotelů nabízí o Vánocích speciální
program od slavnostního menu, po
drobné dárečky a večerní zábavu.
Pokud na dovolenou vyrazit nechcete nebo nemůžete, zkuste zapátrat
po akcích v okolí. Na internetu naleznete různé spolky, které seniorům připravují vánoční večírky apod. Stejně
tak nabízí program i některé domovy
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pro seniory apod. Přijdete tak do kontaktu s lidmi, navzájem si zlepšíte náladu a ve
veselém duchu si můžete dovolit i zavzpomínat na minulost.
Pozor však na jeden podstatný fakt. Ono totiž samota není osamělost. V čem je
rozdíl? Pokud jste sami, napraví to pobyt ve společnosti jiných lidí. Pokud jste však
osamělí, můžete se obklopit davem lidí, a stejně budete neustále pociťovat smutek. Za osamělostí je vždy nějaký podstatný důvod – ať už spory v rodině, nezájem
příbuzných apod. A právě tato osamělost vede k úvahám o dalším smyslu života
a může způsobit vážné zdravotní a psychické obtíže. Jde o pocit, který vás neopouští
po celý rok, avšak o Vánocích je o to intenzivnější.
Proto doporučuji v takovýchto chvílích vyhledat pomoc. Existují různé linky
pro seniory, které jsou dostupné 24 hod., a to i o Vánocích a svátcích. Můžete se tak
rozpovídat o svém trápení a získáte radu, kam se dále obrátit o pomoc. Pracovníci
linek bývají velmi milí, vstřícní a ochotní, proto se nemusíte bát na některou zavolat.
PhDr. Michaela Miechová,
psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na
www.mojra.cz. Použijte slevový kód KELC a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.
cz nebo volejte na +420 731 226 690.

Dobrý skutek
Štědrý den se blíží a ZAHRADNÍ CENTRUM POD KLOBOUKEM (naproti DEZE) opět přispěje na dobrou věc. Celou tržbu ze
Štědrého dne věnuje nadaci ČLOVĚK ČLOVĚKU, která přiděluje
získané finanční prostředky konkrétním lidem – nelehkou životní situaci tak zpříjemní Štěpánkovi a Amálce Pernickým, kteří trpí
těžkým mentálním postižením, autismem a epilepsií a získané peníze použijí jako
příspěvek na úhradu respitních pobytů.
Chcete-li i vy udělat dobrý skutek a přispět na dobrou věc, nakupte v Zahradním
centru Pod Kloboukem na Štědrý den mezi 8. a 12. hodinou. Více informací o charitativní akci naleznete během prosince na Facebooku Zahradního centra.
Mgr. Petra Mrovcová
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Pěstitelské okénko
ze Zahradního centraValašské Meziříčí
Prosinec 2019
Vánoční hvězda je rostlinou z čeledi Pryšcovitých (Euphorbiaceae) a pochází z Mexika a Střední Ameriky. V domovině tvoří letité polodřevnaté keře o výšce 1- 4 metry.
Rostlina je krátkodenní, k založení květů je potřeba krátký den (12hodin
a méně), pak asi za 2 měsíce vykvétá drobnými nenápadnými květy uprostřed růžice barevných (červených, růžových, bílých,…) listenů. Pokud se i příští rok chcete
těšit z těchto barev, musíte od poloviny října pravidelně zatemňovat nejméně na 12
hodin denně (tmavým kornoutem či papírovým pytlem).
Při nákupu a přenášení ji chraňte před nachlazením (zabalit do balicího papíru
a nenechávat dlouho v nevytopeném autě).
Vánoční hvězda vyžaduje v pokojových podmínkách pravidelnou, spíše menší,
zálivku, substrát nemusí být plně nasycen vodou; ideální je pokud je rostlina „polosuchá“, případně když ji plně zalijete, je vhodné, aby měla před další zálivkou
období, kdy substrát zčásti vyschne. Je zcela zásadní, aby byla po zalití přebytečná
voda z podmisky do cca 15minut vylita – kořeny nesmí stát ve vodě. Vánoční hvězda snese lépe občasné mírné zavadnutí než „přelévání“, jehož následkem jí může
odumřít část kořenů.
Ideálním místem pro Vánoční hvězdu je místo blízko oken s dostatkem denního světla. V pokojových podmínkách není potřeba květinu chránit před přímým
světlem. Běžná pokojová
teplota je ideální, současné moderní odrůdy snášejí bez problémů i teploty
chladného pokoje (cca16-18°C), jen je potřeba
úměrně omezit zálivku.
Jindra Zvěřinová,
vedoucí úseku zahrady,
Zahradní centrum
Pod Kloboukem
Valašské Meziříčí
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Dominik Stříteský s Ondřejem Krajčou zvítězili na
56. ADAC 3-Städte-Rallye 2019
Sedmý start = sedmé vítězství! A to nejen v českém XTG Opel Adam Cupu, ale
tentokrát, jako vůbec první česká posádka, dokázali celkově zvítězit v divizi 8, to
znamená ve smíšené klasifikaci českého a německého ADAC Opel Rallye Cupu!
Opět připojuji Dominikův komentář:
„Druhý německý závod byl určitě díky lepšímu počasí snazší. Tratě byly pěkné,
proti Česku určitě mnohem rychlejší. Ale přitom, jaké se jelo tempo na špičce ADAMů, místy až nebezpečné. Na Erzgebirge jsme si ověřili, že můžeme zabojovat o celkové první místo, a protože už v českém poháru bylo rozhodnuto o našem vítězství,
vsadili jsme vše na tuto kartu. Bohužel v pátek jsme zariskovali ve volbě gum (tvrdší
směs pneumatik Pirelli vpředu i vzadu), naštěstí po výměně zadních pneumatik za
měkčí v servisu se nám v druhých průjezdech podařilo ztrátu stáhnout. Když jsme
vyhráli mezi pohárovkami poslední páteční test, byli jsme stále ve hře o prvenství.
V sobotu ráno jsme to tedy zkusili, ale Grégoire Munster a Eerik Pietarinen na
nových pneumatikách nám něco málo vteřin dali. Když naše ztráta na lídra Munstera narostla na více než čtrnáct vteřin, už jsme přemýšleli, že to asi nedáme. Nicméně jsme to nezabalili a když se nám vydařila předposlední rychlostní zkouška,
do poslední jsme šli s tím, že to zkusíme. Buď to dopadne, nebo ne – nakonec jsme
Belgičanovi Munsterovi naložili 11,3 vteřiny a vyhráli o 5,8 sekund! Pocity po vítězství pak byly super. Zakončil jsem skvělou sezonu velmi hodnotným výsledkem.
Přece jen jména Munster a Pietarinen už něco v rallysportu znamenají.“
Gratuluji posádce i celému týmu k obrovskému úspěchu, kterým toto vítezství
je! A také k ohlasu, které vzbudilo nejen mezi odbornou veřejností.
Další informace je možné najít například na webové stránce https://www.
ewrc-results.com/
profile/175578-dominik-stritesky/,
nebo
v článcích https://www.
ewrc.cz/clanek/34351-zlate-louceni-dominika-striteskeho-s-xtg-adam-cupem/
,
https://www.ewrc.cz/
clanek/34420-dominik-stritesky-v-nasledujici-sezone-usedne-do-r2/
Petr Stříteský
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INZERCE
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
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Milada Minářová
Ludmila Srkalová
65 let
Miroslav Červek
Jan Machač
70 let
František Pitrun
75 let
Karel Tvrdoň
Danuše Syryčanská
Alena Gerlová
Jiří Bělocký
82 let
Stanislava Mašlaňová

Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

Františka Grecová
Anna Ševčíková

Kelč
Němetice

83 let
Jaroslava Matějičná
Ludmila Pavelková

Komárovice
Kelč

85 let
Milena Sokolová

Kelč

87let
František Hegar

Kelč

89 let
Ludmila Macháčová

Kelč

Kelč

Němetice
Kelč
Kelč
Kelč

91 let
Růžena Pivodová

Lhota

Kelč

Narození
Adam Strnadel

Kelč

Úmrtí
Vojtěch Jasný
Otakar Tvrdoň

93 let
88 let

Přerov
Ostrava

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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