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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ
Usnesení z 25. zasedání Rady města Kelč dne 15.1.2020.
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – dodávku
„Protipovodňová opatření města Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
podal uchazeč EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 27772179. Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kelč,
se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a EMPEMONT s.r.o., Železničního
vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27772179 dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Oprava krovu a střechy sýpky v Kelči“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
podal uchazeč H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661.
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ:00303925 a H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Rada pověřuje
starostu přípravou a podáním projektové žádosti o dotaci na akci „Oprava krovu
a střechy sýpky v Kelči“ na MK ČR a Zlínský kraj.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Údržba veřejného
osvětlení v Kelči – rok 2020“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Tomáš Srkala ELSAP, 756 43 Kelč č.p.
4, IČ: 76465802.
Rada schvaluje Cenový výměr o stanovení ceny za krátkodobý pronájem
nebytových prostor dle předloženého návrhu s účinností od 1.2.2020.
Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2020 „Pravidla pro používání mobilních
telefonů“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2020 „Provozní řád vozidel města Kelč“ dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje smlouvu č. 9900099617_2/VB o smlouvě o zřízení věcného
břemene stavby plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka, číslo stavby
9900099617“ na pozemcích parc. č. 1321/6 v k.ú. Kelč-Staré Město se společností
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20.000, - Kč panu xxx, , jako
ocenění jeho sportovních úspěchů v dráhové cyklistice v roce 2019 na domácí
a mezinárodní úrovni a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Rada bere na vědomí dohodu o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 993/1 v k.ú.
Kelč-Nové Město – zahrádka č. 21. Rada vyhlašuje záměr pronájmu (pachtu) části
pozemku p.č. 993/1 v k.ú. Kelč-Nové Město - zahrádka č. 21.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Kelč – Nové Město, parc. č. 43 – 1 ks
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borovice černá, k.ú. Kelč – Staré Město, parc. č. 441/3 – 1 ks modřín opadavý, k.ú.
Kelč – Staré Město, parc. č. 439/16 – 1 ks dub letní
Rada schvaluje cenovou nabídku na dodávku příkopového ramene AFM 32080/60F ke stroji Belos a pověřuje starostu objednáním příkopového ramene.
Rada schvaluje cenové nabídky na zpracování územních studií „Územní studie
„U5“ lokalita BI 15“ a „Územní studie „U2“ lokalita BI 304“ od firmy AURatelier
Olomouc, Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc a pověřuje starostu objednáním
obou územních studií.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20.000, - Kč paní xxx, jako mimořádnou
finanční výpomoc v tíživé životní situaci a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.

Pozvánka na vítání občánků – změna termínu
Vážení rodiče,
vítání občánků se bude konat v sobotu dne 14. března 2020.
Hana Tomášková, matrika

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Hlavní jarní úklidový den: 4. dubna 2020
Hlavní podzimní úklidový den: 19. září 2020
Hlavní termín jarních úklidů je naplánován na sobotu 4. dubna 2020, celosvětový
úklidový den pak proběhne na podzim v sobotu 19. září 2020. To ale neznamená, že si
svůj úklid nemůžete uspořádat v jiném termínu, který vám vyhovuje více. Pokud je to
možné, volte prosím datum co nejbližší hlavnímu termínu akce. Tím nám usnadníte
zajištění potřebného materiálu pro váš úklid.
Kdo uklízí
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze
všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských
domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti,
pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně!
Zdroj: www.uklidmecesko.cz
Ukliďme Kelč! Ukliďme místní části!
V Kelči jsou ke dni 24.2.2020 zaregistrovány dva úklidy – Němetice (18.4.) – kontakt
Hana Radová a v Kelči TOM Myšáci Kelč – úklid kolem Juhyně (4.4.)– kontakt Martina
Schybolová. Uklízet bude i Základní škola Kelč. V loňském roce se plánoval úklid
i v Babicích. Přidá se někdo další?
Pokud víte, že se chcete akce zúčastniti i vy, zaregistrujte se přímo přes www.
uklidmecesko.cz nebo se přidejte jako dobrovolníci k některé z již přihlášených akcí.
(MS)
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Svoz odpadů v březnu 2020
Plasty
středa 11. 3. 2020

Papír
pátek 13. 3. 2020

Sklo
pátek 27.3.2020

Finanční úřad pro Zlínský kraj
územní pracoviště ve Valašském Meziříčí oznamuje:
Dne 16. 3. 2020
v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 16:00 hodin
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu
pro Zlínský kraj, Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů
daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání,
převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: Městský úřad v Kelči, 1. patro, velká zasedací místnost Ing. Dagmar
Vondráková, vedoucí oddělení FÚ pro Zlínský kraj – ÚzP ve Valašském Meziříčí

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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RC Slůně Kelč z.s. ve spolupráci s městem Kelč pořádá

BURZU
(jaro-léto)
OBLEČENÍ PRO MIMINKA, MALÉ DĚTI I ŠKOLÁKY, OBUVI,
HRAČEK, SPORTOVNÍCH A JINÝCH POTŘEB

úterý 17. 3. 2020
8:00 – 11:00 a 14:00 – 17:30
středa 18. 3. 2020
8:00 – 11:00
KDE: Kulturní dům v Kelči
ZÁJEMCI O PRODEJ, PIŠTE NA E-MAIL: burzakelc@seznam.cz
NEBO NA TEL. 722 497 604
 PŘÍJEM ZBOŽÍ: pondělí 16. března 16:00 – 17:00 hodin
 VÝDEJ neprodaného zboží: čtvrtek 19. března 16:00-17:00
 Pro děti bude k dispozici dětský koutek
 Přijímáme i oblečení pro děti školního věku!

Kalendář akcí 2020 - změna
Změna termínu pořadu:
„Princové jsou na draka“ – zábavný pořad s Alešem Cibulkou a jeho hosty
Ivanou Andrlovou a Janem Čenským – pondělí 2. 11. 2020
7
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„Pravda“
Divadlo SemTamFór Slavičín
Autor: Florian Zeller
Režie: Jan Julínek

Kulturní dům Kelč – pátek 27.března 2020 v 19:00 hodin
Michelovi leží na srdci jeho dlouholetý přítel Paul. Nedávno přišel o práci, stoná,
ani ten tenis už mu moc nejde – a navíc Michel tak trochu spí s jeho ženou Alice.
Naštěstí mají dokonalý systém, takže na jejich poměr nikdo nemůže přijít, a tudíž
nikomu nepůsobí žádnou bolest, což je nakonec to jediné, na čem sejde, no ne? Jednou ale systém poruší a Michelova žena Laurence, jako by začínala něco tušit. A co
když na všechno navíc ještě přijde Paul? Anebo je to ještě úplně jinak? Michel, který
je vyznavačem lhaní z ohleduplnosti, se najednou musí vyrovnat s tím, že někdo
třeba taky nemusel říct pravdu jemu samému…

***
„Jak bylo, když nebylo“
Režie: Leoš Peteráč

Kulturní dům Kelč – pátek 27.března 2020 v 8:30 hodin
Představení Divadla SemTamFóru pro děti.
Je už to tak na světě zařízeno a každý z nás
to dobře zná. O čem je
řeč? O úplně obyčejných
věcech, jako je strach
z bouřky, k čemu je dobrý oheň, proč je dobré mít
střechu nad hlavou apod.
To všechno nám, malým
a bojácným, dokáže spolehlivě objasnit leckterý
dospělý v našem okolí.
Ale jak to bylo kdysi dávno, když se na světě objevil první člověk, a byl na
všechno úplně sám? Přijďte se podívat na příběh starý jako lidstvo samo, příběh pro malé i velké.
Inscenace je vhodná pro děti od 3 let, mladistvé a každého, kdo má smysl pro
humor. :)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Dne 1. února se uskutečnil „DĚTSKÝ KARNEVAL“, kterým nás provázela
„Hopsalínka“ a večerní „ŠIBŘINKY – KARNEVALOVÁ ZÁBAVA“. Děkuji všem
sponzorům za dary do tomboly, kolegyním i rodičům za pomoc při přípravě i organizačním zajištění a kapele TakzatruP za skvělou večerní zábavu! Všechen výdělek
z tohoto náročného víkendu jde do pokladny Sdružení rodičů při MŠ. Budou z něj
hrazeny kulturní a společenské akce pro všechny děti v průběhu celého roku.
Během měsíce března si budeme povídat o tom, co se děje v trávě. Těšíme se
na příchod jara, pozorování prvních jarních kytiček a ptáčků, kteří se k nám vrátí
z teplých krajin. Zapojíme se do výtvarných soutěží s PEZ – „Sportujeme rádi“,
s BESIP „Nakresli rally“ – „Jinak než autem“ a SH ČMS „Požární ochrana očima
dětí“. Dne 13. března proběhne pro zájemce screeningové vyšetření zraku.
V sobotu 14. března budou předškoláci vítat nové občánky města Kelče na místní radnici.
Dne 17. března přijede do školky „Divadlo Šikulka“ se třemi pohádkami. Připomeneme si, že je březen měsícem knihy a 19. března navštívíme místní knihovnu.
Děti si prohlédnou knížky i časopisy, na vlastní oči uvidí, jak se třídí knihy, aby bylo
v knihovně přehledně. Stále platí pozvánka k nám do školky. V letošním roce nabízíme rodičům, prarodičům i příbuzným možnost přijít přečíst pohádku dětem
po obědě. Výběr knihy necháme na Vás, nebo poskytneme naše pohádkové knížky.
Dne 27. března navštívíme kulturní dům, kde nám Divadlo SemTamFór zahraje pohádku „Jak bylo, když nebylo“. Během měsíce máme naplánovanou návštěvu
hasičské zbrojnice, půjdeme se podívat k panu Hýžovi na výrobu krojové obuvi.
Možná za námi přijedou policisté na besedu. Na apríla si užijeme ve školce ještě více
legrace než obvykle. Uspořádáme totiž „Den naruby“.
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se uskuteční 5. 5. 2020.
Bližší informace se dozvíte v dalším vydání Zpravodaje.
Mgr. Šárka Janečková, ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Plavecký výcvik zahájen
Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat žáci 2. a 3.
ročníku, tzv. zdokonalovací žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se
přihlásily děti 1. třídy.
Škola opět využila možnosti dotace MŠMT z programu Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2020.
Cílem tohoto rozvojového programu je podpořit výuku povinného plavání na
1. stupni základních škol všech zřizovatelů v rámci školní docházky. Účelem dotace je
podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která
bude určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky
plavání a zpět. Výše dotace bude stanovena podle počtu najetých kilometrů z místa
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poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět násobeného počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za 1 km.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo
Okresního kola se letos zúčastnilo 30 soutěžících, konkurence byla veliká a porota velmi
přísná, Přesto se náš žák Antonín Jiříček umístil na krásném 7. místě. Gratulujeme.

Miniházená pokračuje
Děti 3. a 4. tříd začaly s nácvikem a tréninkem miniházené, kterou jim pomáhá zvládat
trenér pan Marek Liška. V jarních měsících si pak děti vyzkouší i turnajové soupeření ve
sportovní hale v Bystřici pod Hostýnem.

Pomáhejme jim přežít – výsledek sbírky
Částka, kterou zašleme na účet sbírky na pomoc australské přírodě sužované a poničené
požáry, činí 8.027,- Kč. Za finanční příspěvek od učitelů a žáků školy upřímně děkujeme.

Školní výstava Jan Ámos Komenský
V letošním roce uplyne 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského, jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným
tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval
se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám
sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho
jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) a Orbis sensualium
pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si označení Učitel národů.
Ve spojovací chodbě mezi 1. a 2. stupněm naší školy je pro žáky, ale i širokou veřejnost
připravena výstava, která je věnována tomuto slavnému Čechovi. Můžete se seznámit s Komenského pohnutým osudem, s filozofickými myšlenkami, s korespondencí, pedagogickými spisy, s nejpřekládanější knihou Labyrint světa a ráj srdce.
Využijte výstavu a seznamte se s Janem Ámosem Komenským. Jste srdečně zváni.

Matematická soutěž “on-line”
V úterý 11.2.2020 jsme se zúčastnili Matematické on-line soutěže Zlínského kraje. Do soutěže se zapojilo celkem 7 třídních kolektivů. Tyto šestičlenné skupiny řešily v omezeném čase matematické úkoly na webovém rozhraní. Skupina osmáků ve
složení Vašek Stříteský, Lenka Valuchová, Pepa Pospíšil, Jirka Novák, Marek Menšík
11
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a Vojta Vozák se umístila na pěkném pátém místě z dvaceti týmů soutěžících v jejich kategorii. V kategorii devátých ročníků skončili kelečští žáci na jedenáctém
místě z šestnácti.

Přihlášky na střední školy předány
Pátek 7.2.2020 byl tak trochu zlomový den pro žáky naší 9. třídy. Pátou vyučovací hodinu jsme jim totiž předali dvě přihlášky na střední školu. Před tím jsme
přihlášky ve škole náležitě vyplnili, aby s nimi zákonní zástupci neměli moc starostí.
Důležité datum je 1.3.2020, do tohoto dne musí být přihlášky odevzdány a zaregistrovány na příslušné střední škole.

Vzpomínka
30. ledna t.r. zemřela ve věku 77 let Mgr. Libuše Vlčková, na kterou si mnozí určitě vzpomenou jako na učitelku českého jazyka a hudební výchovy, ale především
jako na pedagožku zájmového hudebního vzdělávání.
Základní škola KELČ, okres Vsetín
Kelč 229,
756 43 Kelč
Tel/ Fax: 571 641 127
e-mail: zskelc@zskelc.cz

www.zskelc.cz

Zápis
ž á k ů d o 1. t ř í d y
Ředitelství Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,
že zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne

ve středu 15. 4. 2020
00
00
od 13. do 17. hod.
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2014 (včetně dětí s odkladem
školní docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží
svůj OP, rodný list dítěte, průkaz pojišťovny, vyplněný dotazník pro rodiče žáků
1. třídy a ostatní formuláře (dotazník i formuláře budou k dispozici v MŠ, ZŠ a na
internetových stránkách školy, budou k dispozici i na místě konání zápisu).
Mgr. Zdeňka Hradilová
ředitelka školy
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč vás společně se ZO Českého
zahrádkářského svazu Kelč srdečně zve
ve středu 25. 3. 2020
na mezinárodní soutěž žáků odborných učilišť v jarním
aranžování,

Zámecké vázání.
Zavítat na akci můžete do dolních zahradnických pracoven
u tělocvičny od 10:00 do 12:00.
Následnou výstavu prací můžete navštívit v Hasičském
domě v Kelči ve středu 25. 3. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin
a
ve čtvrtek 26. 3. 2020 od 9:00 do 14:00 hodin.
Témata letošního ročníku soutěže:
1) Přízdoba dřevěné bedýnky

2) Velikonoční svícen

Přijďte se jarně naladit a zhlédnout akci
s dlouholetou tradicí.
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SPORT

FOTBAL
Už jen necelý měsíc zbývá do zahájení jarní části aktuální fotbalové sezony. Hráči
už nervózně přešlapují a vyhlížejí okamžik, kdy budou moci po důkladné zimní přípravě vyběhnout na přírodní trávu. I na umělých površích ale rozhodně nezahálejí.
Například starší přípravka každou sobotu pořádá v kelečské školní tělocvičně takzvaný triangl. O tom, že se nový projekt v Kelči ujal, svědčí jak velký zájem okolních
mužstev, tak i fakt, že s trianglem ve své kategorii již začali i starší žáci Kelče.
Co je to fotbalový triangl?
Při mini turnaji se za minimálních nákladů utkávají tři týmy v jedné věkové kategorii. A akce, s níž v Kelči začal trenér starší přípravky Jaroslav Malíř, si získala značný
ohlas po širokém okolí. Jednou přijedou do Kelče malí fotbalisté z Valašského Meziříčí či Rožnova pod Radhoštěm, jindy zase z Ústí, Podlesí nebo Branek. Vždy je ale
mezi třemi zúčastněnými týmy Kelč coby domácí celek. Princip trianglu je velmi jednoduchý. Každý tým odehraje dva čtrnáctiminutové zápasy proti oběma soupeřům,
pak si jeden zápas odpočine. A tak stále dokola. Pořadí týmů ani výsledky se nikde
nezapisují, jde jen o to, aby děti bez dlouhých přestávek hrály, běhaly, prostě se bavily fotbalem. Tímto způsobem je tělocvična plná
dětského pohybu tři hodiny v kuse. O tom, jaký
progres díky trianglům
hráči zaznamenávají, jistě
netřeba dlouze psát.
Mladší žáci:
V plném běhu jsou
také přípravy dalších mládežnických kategorií. Například v sobotu 15. února se mladší žáci (ročníky
2007 a 2008) zúčastnili
turnaje v Horní Bečvě.
V konkurenci šesti týmů
obsadili konečné čtvrté
místo, podlehli ale jen
Na fotce: Hráči kelečské starší přípravky s trenérem
celkovému vítězi turnaje
Jarkem Malířem.
ze Zašové. Zvítězili naopak
nad Dolní Bečvou a zbývající tři zápasy skončily nerozhodným výsledkem.
Mladší přípravka:
Kluci z mladší přípravky (ročníky narození 2011 a mladší) si tréninky po Novém
roce zpestřují přátelskými zápasy proti stejně starým soupeřům z okolí. Do kelečské
tělocvičny přijíždějí hráči z Ústí u Hranic, Branek nebo Všechovic.
14

březen 2020

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Za pár týdnů začne jarní část:
První přípravný zápas za sebou mají také muži, kteří se na umělé trávě ve Valašském Meziříčí utkali 15. února s mužstvem Poličné. Zvítězili 6:1, když se o branky
podělili Vít Kulich a Radim Reisskup. Jarní část probíhajícího ročníku v Kelči otevřou prvním ostrým kláním muži, kteří 21. března v 15 hodin přivítají celek Vlachovic. V neděli 22. března od 12 hodin odehrají své první jarní utkání i dorostenci.
Také oni se střetnou doma s týmem z Vlachovic.
Pavel Mašlaň

Kuželky
Turnaje a přebory
Během vánočních svátků jsme absolvovali dva turnaje, a to Otevřené Mistroství Valašska
Radegast Open 2019/2020 a Memoriál Josefa Habřiny 2020.
Kelečských přeborů se zúčastnila valná většina hráčů z Áčka i Béčka. Poměřili jsme naše
výkony a vybrali tak hráče pro MZK 2020. Toto tradiční zakončení roku nám ještě zpříjemnil báječný guláš 12
Mistrovství Zlínského kraje 2020 „Senioři / Muži“
4. ledna se nejlepší hráči z Kelče vydali na MZK 2020. Senioři nás jeli reprezentovat
do Kroměříže, kde tamní kuželna nepatří k oblíbeným. Muži soutěžili v Otrokovicích, kde
jsme ještě nikdy nehráli, protože je to téměř nová kuželna. Za seniory nás jeli reprezentovat
Pitrun Antonín (24. místo), Gassmann Josef (19. místo) a Pavelka Miroslav (13. místo). Za
zmínku ještě jistě stojí výkon Tučka Dalibora, hrajícího za Valašské Meziříčí, který se umístil
na druhém místě a postupuje do republikového kola.
Po loňských neskutečných úspěších v kategorii mužů nám připadlo dokonce pět míst
v soutěži, ale v celé naší kuželkářské základně jsme našli pouze čtyři registrované hráče v daném věkovém rozmezí, kteří měli zrovna čas, nebo nešli do práce, či nebyli zranění. A tak
jsme jeli v sestavě Pavelka Petr (42. místo), Chvatík Pavel (36. místo), Chvatík Zdeněk (25.
místo) a Vybíral Tomáš (20. místo). Jelikož se nikdo z nás nedostal do top 16, příští rok nás
v této kategorii budou reprezentovat opět jen dva hráči.
5. ročník GRAND PRIX mládeže
V neděli 19. ledna se odehrálo 4. kolo GP mládeže ve věku 8 až 15 let.
Premiérově v kuželně v Kelči. Toto kolo předcházely kuželny v Novém Jičíně, Sedlnici, Lichnově a následovat budou v Odrách a Valašském Meziříčí.
Celkem odehrálo 16 dětí ve dvou věkových kategoriích. Všichni hráli 60 hodů a za jejich výkony by se nemusel stydět ani sebelepší kuželkář. V kategorii do 12 let zvítězil Ševčík Daniel
z Oder s výkonem 242 kuželek a v kategorii 13 až 15 let zvítězil Sobotík Tomáš ze Sedlnice
s výkonem 250 kuželek.
Zlínsky krajský přebor
10. ledna se utkala Kelč s týmem z Bylnice v domácí kuželně. Tento první letošní zápas se
nám vůbec nepovedl a neseme si z něho nejen porážku 3:5, ale také ponaučení o pravidlech
pro střídání hráčů 12
15
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Po této prohře jsme spadli z prvního místa tabulky až na čtvrté…
18. ledna jsme jeli poměřit síly s KK Camo Slavičín „B“. Tato kuželna je sice docela daleko, ale patří k nejvíc padavým, a tak sem rádi jezdíme zlepšit si chuť i výsledky. To se také stalo. Chvatík Pavel si zvýšil své osobní maximum na 492 kuželek a vzápětí stejně tak i Pavelka
Petr na 497 kuželek. Jelikož i zbytku týmu se dost dařilo, povedlo se nám zahrát nejlepší hru
tohoto kola, a navíc jsme zahráli druhé nejvyšší skóre kuželny ve Slavičíně, tj. 2777 kuželek.
31. ledna k nám zavítala TJ Zbrojovka Vsetín „B“. Tento den nám to vyloženě nešlo,
a i když jsme se snažili sebe víc, tak náš nejlepší výkon byl pouhých 438 kuželek, které uhrál
Chvatík Pavel. Celkově jsme tudíž prohráli 2:6 i přesto, že Vybíral Tomáš uhrál čistou hru.
To znamená, že se ani jednou neminul.
7. února jsme se vydali do kuželny KK Kroměříž, kde se mimo jiné hrály přebory seniorů. Za úspěch se tady dá považovat, že pět z nás se svou hrou dostalo za pomyslnou hranici
čtyř set kuželek. Zápas jsme vyhráli 1:7, nejlepším hráčem se stal Chvatík Zdeněk s výkonem 435 kuželek.
14. února, na sv. Valentýna, jsme místo romantiky se svými drahými polovičkami jeli
na zápas proti TJ Sokol Machová „B“. Do Machové každoročně jezdíme rádi, jelikož místní
kuželna většinou slibuje nádherné výsledky a ani tentokrát nezklamala. Vyhráli jsme 1:7,
ale v průběhu hry to takto jednoznačně nevypadalo, jak výsledek naznačuje. Při posledním
souboji proti sobě nastoupili nejlepší hráči a stačilo, aby Vybíral Tomáš trošku zaváhal a výsledek mohl skončit remízou. Tento den padlo hned několik „nej“. Nejvyšší letošní nához
(Vybíral Tomáš 483 kuželek, Chvatík Zdeněk 459 kuželek) a nejmenší počet chyb (Chvatík
Pavel – jedna chyba, Chvatík Zdeněk – dvě chyby). Závěr večera nám při zpáteční cestě
domů zpestřila policie ČR kontrolou alkoholu u řidičů.
Závěrem bychom chtěli popřát k životnímu jubileu našemu nejzkušenějšímu hráči hodně zdraví, štěstí a ať to padá 12
Zdeněk Chvatík
Město Kelč, Základní škola Kelč, Nohejbalový klub Kelč pořádají
nohejbalový turnaj trojic neregistrovaných hráčů

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA KELČE.
Dne 3.dubna 2020, tělocvična ZŠ Kelč, v 16.00 hod. losování

Systém hry: každý s každým, v případě více družstev losované dvě skupiny
Hraje se podle současných pravidel nohejbalu na tři dopady.
Startovné 100,- / hráč. (Hodnotné ceny, jídlo, pití, káva)
Přihlášky: e-mail - lpavelka@volny.cz, tel.: 602 513 502
Na turnaj zveme: osadní výbory Lhota, Babice, Komárovice, Němetice, hasiče Kelč,
ZŠ Kelč, MěÚ Kelč, OU Kelč, TJ Kelč odd. kopané, KELEČSKO a.s., Mlýn Kelč,
i nejmenované, kteří se přihlásí.
Lubomír Pavelka
nohejbalový klub

Termín přihlášek do 31.3. 2020.
Mgr. Zdeňka Hradilová
Ing. Karel David
ředitelka ZŠ Kelč
starosta města Kelče
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RŮZNÉ

Poradna Mojra
Stavba domu: Nápor na psychiku i vztahy
Spousta lidí touží po vlastní střeše nad hlavou. A tak se jednoho dne odhodlají a začnou
si plnit sen o krásném domečku se zahrádkou a třeba i bazénem. Jenže stavba domu není
jen o snění, ale provází ji bezpočet starostí. Dennodenně budete vynakládat spoustu energie,
ať už se samotným plánováním, nebo realizací. Projekty, povolení, výběr firmy, finance…
Všechna ta byrokracie vám poleze na nervy a co si budeme povídat i do peněz.
Hodně silnou zkouškou je stavba také pro vztah. Výběr kachliček, podlah, barev, nenadálé výdaje, nedostatek času… Situace, které se mohou zdát banální, naberou ve víru všech
okolností na síle a partnerská krize je na spadnutí. Nezoufejte však, podle dostupných studií
nadpoloviční většina párů celou stavbu i přes krizi ustojí a jejich vztah se o to víc posílí.
Buďte realisté!
Stavbě i finančnímu rozpočtu rozhodně prospěje, když se budete držet při zemi. Určitě jste už o svém domu snů uvažovali, ale skutečně potřebujete tak obrovské místnosti, 4
koupelny a obklady, které stavbu o tolik prodraží? Myslete dopředu také na terénní úpravu
pozemku, oplocení, zahradu i vybavení. To také něco stojí. Proto uberte na tom, co není tolik
potřeba a přidejte tam, kde je to nutné. Vytvořte si také podrobný rozpočet a nezapomínejte
na možné navýšení nákladů.
Mějte plán
Kdo je připraven, není překvapen. To platí i u stavby domu. Vše si plánujte dopředu, krok
po kroku, rozdělte si práci. Udělejte si průzkum, proberte se stavební firmou plán stavby.
Když budete vědět, co a kdy se bude budovat, můžete se na to (nejen) psychicky připravit.
Dělejte kompromisy
Komunikujte s partnerem o tom, co si v domě přejete mít. Věřte mi, ale i taková maličkost,
jako je barva v obýváku se promění v obrovský problém. Předcházejte hádkám, například si
každý den vymezte hodinu na to, abyste společně zhodnotili, co je nového, probrali další
kroky atd. A když se nebudete umět shodnout, jestli do koupelny světlé nebo tmavé obklady?
Udělejte jednoduše kompromis. Dům bude vás obou, a tak byste se tam oba měli cítit dobře.
Požádejte o pomoc
Budu se opakovat – stavba je náročná. Není proto ostudou, požádat o pomoc. Ať už partnera/ku, přátele, rodinu, nebo odborníka. Nikdo není nadčlověk, kterému nedojdou síly. Pokud se rozhodnete dům postavit svépomocí a s něčím si nevíte rady, v okolí jistě bude šikovný
řemeslník, který vám pomůže, a přitom vás finančně nezruinuje.
A rada na závěr? Myslete na to, že i když je momentálně stavba číslo jedna na seznamu
priorit, nesmíte zapomínat na sebe, najít si čas pro partnera i rodinu. I kdyby se stavba o něco
protáhla, v konečném důsledku to nebude hrát významnou roli. Dopřejte si pauzu, odpočiňte
si, protože tělo i psychika relax potřebují. Je potřeba energii také někde brát, a ne se pouze
vyčerpávat. Každý dům se jednou dostaví.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Český rybářský svaz, z.s., MO Kelč informuje
1) Poslední termín prodeje členských známek a povolenek:
pátek 20. března 2020 od 16:00 do 17:30, Hasičský dům Kelč.
Další termín již vypisován nebude. Na privátních adresách nebude prodej
členských známek a povolenek členům MO Kelč vyřizován.
2) Členská schůze: pátek 20. března 2020 od 18:00, Hasičský dům Kelč.
Ing. Jaroslav Orel

RC Slůně
Program březen
• 2.3-6.3. 2020 Jarní prázdniny – RC Slůně bude zavřeno
• Pondělí 9.3.2020 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Společná křížová
cesta s dětmi kolem kostela sv. Petra a Pavla v Kelči. Sraz v 9.00 u kostela. V případě
nepříznivého počasí program v RC Slůně.
• Úterý 17.3. 2020 od 9:30 hod. Hýbánky pro nejmenší – veselé cvičení s říkankami
a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí. Březen měsíc knihy – společná inspirace a povídání o zajímavých knížkách pro nejmenší a vyrábění
barevné záložky.
• Pondělí 23. 3. 2020 od 9.30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Společné jarní
tvoření. Výroba papírových zapichovacích kytek do květináčů.
• Pátek 27.3.2020 od 16:00 hod. 10. NAROZENINY RC SLŮNĚ – společná oslava,
těšit se můžete na loutkové divadlo, balónkového klauna, dort, spoustu zábavy a legrace.
• Úterý 31.3.2020 od 9:30 hod. Hýbánky pro nejmenší – veselé cvičení s říkankami
a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí. Velikonoční tvoření
– budeme vykrajovat a zdobit vajíčka z modelovací hmoty a děti si můžou vyrobit
velikonoční přáníčka plná kuřátek.
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc. Veronika Mlčáková

TOM Myšáci Kelč
V sobotu 4. ledna 2020 jsme zahájili letošní turistickou sezonu. Zvolili jsme
nenáročnou trasu a cílem byla Jarcovská kula. Sešli jsme se v Poličné na hřišti
a odtud vyrazili směr vrch Píšková. Zde se nachází památník T.G. Masaryka a vede
tudy naučná stezka. Dále jsme pokračovali hřebenovkou směr Jarcovská kula. Počasí
nám přálo a výhledy na okolí Valašského Meziříčí byly krásné. Po svačině, přečtení
pověsti, která se k tomuto místu vztahuje a focení u skalního útvaru Jarcovská kula,
jsme se pomalu začali ubírat do Jarcové a poté kolem Vsetínské Bečvy zpět do
18
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Poličné. Medvěda jsme po cestě nepotkali, ale všichni jsme se hezky provětrali.
Na neděli 19. ledna 2020 jsme se domluvili, že zdoláme vrchol Velkého Javorníku.
Ráno jsme se probudili do krásně zasněženého dne a vlak z ValMezu nás dovezl do
stanice Veřovice. Odtud jsme vyrazili svižným krokem ke zdolání vrcholu. Děti byly
moc rády, že je všude kolem sníh. Po trochu náročnějším vystoupání na vrchol jsme
si trochu odpočinuli a posilnili se svačinkou v místní chatě. Udělali jsme pár fotek
a někteří vylezli i na rozhlednu, i když byla mlha, sněžilo a nebylo nic moc vidět.
Teď byl před námi sestup směr Frenštát p/R. Cesta dolů byla jedna velká bobová
dráha. Naražené zadky nás sice bolely, ale nejen děti si cestu po zadku dolů užily.
Led, který se pod sněhem skrýval, nás trochu překvapil, ale zvládli jsme to a užili si
spoustu legrace. Za odměnu jsme si dali dobrý pozdní oběd ve Zbojnické restauraci
kousek od skokanských můstků ve Frenštátě a poté se opět vlakem ubírali k domovu.
Všichni jsme byli příjemně unavení a jsme rádi, že nám vyšlo i tak krásné zimní
počasí.
Jako cíl našich letošních toulek po krásách přírody jsme přijali výzvu zdolat 32
vrcholů Beskyd. Velký Javorník je jeden z nich, takže první vrchol máme za sebou
a těšíme se na další.
Hanka Stříteská

Klub modelářů Kelč

I když o nás nebylo dlouho slyšet, přesto jsme se v roce 2019 zúčastnili řady
českých a zahraničních akcí, výstav a soutěží. Téměř na každé soutěži jsme získali
ocenění a medaile v různých modelářských kategoriích. Průřez našich prací rovněž
ukazujeme na klubových stolech. Jako účastníci jsme byli na mistrovství Polska
v Bytomi, GO modeling Vídeň a u našich společných přátel na Slovensku, a to
Bratislavská zima, výstaviště Trnava a taky jsme zváni na různé přátelské modelakce. Z českých akcí je třeba zmínit účast na výstavách Model Brno, Zlín kit, Česká
Třebová, Mohelnice, Uherské Hradiště, Návsí ve Slezsku a Ostrava. Kamarádská akce
při příležitosti jubilea pana Věřkovského, význačného autora a zakladatele papírových
modelů, zvláště v časopise ABC, proběhla v Hlubočkách u Olomouce, které jsme se
taky se svými modely zúčastnili. Naši kamarádi z klubu modelářů Uherské Hradiště
nám zařídili soukromou prohlídku výrobních hal LET Kunovice a seznámili nás
s postupem výroby letounu L410. Tuto akci jsme zakončili prohlídkou leteckého
muzea v Kunovicích u Uh.Hradiště. Dá se říci, že jsme již stabilní účastníci všech
významných modelářských akcí a z těchto akcí pravidelně vozíme ocenění našich
modelů.
Pro letošní rok připravujeme opět naše modely na řadu českých i zahraničních
výstav. Tímto bychom vás rádi pozvali na 11.ročník naší výstavy KIT SHOW KELČ
2020, která se koná 25.a 26.dubna 2020 v Kulturním domě Kelč. Uvidíte řadu
nových modelů od modelářů z Čech, Slovenska, Rakouska a Polska. Připravujeme
i tematickou soutěž s názvem: “MIGy nad Vietnamem“ o zajímavé ceny. Jako každý
rok připravujeme pro veřejnost řadu doprovodných akcí, které jsou zaměřené na
vojenskou techniku a historii.
Klub modelářů Kelč vás srdečně zve.
Miroslav Pajdla
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Vážení a milí,
Chtěla bych vám všem moc poděkovat za loňskou pomoc se sbírkou. Vybralo
se celkem krásných 206.784 Kč. Jonášek Brázdil dostal 100.000 Kč a za zbývajících
106.784 Kč jsem koupila na dětskou onkologii v Brně čtyři polohovací lůžka.
V Kelči se vybralo 22.011 Kč. Velké poděkování patří ZŠ v Kelči, kde děti přinesly do
pokladniček téměř 13 tisíc Kč.
Tato sbírka byla z osobních důvodů poslední. Moc vám děkuji za 5letou podporu,
protože za tuto dobu se rozdalo dětem nádherných 859.916 Kč.
Z celého srdce vám přeji, abyste každý den prožili v radosti, ve zdraví a byli tak
šťastní jako já.
S úctou a láskou Pavlína Blahová

INZERCE
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Výrobce LUXUSNÍ

STÍNICÍ TECHNIKY

ɨjƵǶƩǞ

y ZðZw0

§ðX!0

#ƵȺǲƋȺȯȌǶƵƩȁȌȺɈh!jà0²ÀȺخȲخȌةخɨɰɹȁƊǿȁɰɹƊǿƸȺɈȁƊɨƊɈƵǶɨjƵǶƩǞɹƊƦɰɨƊǯǠƧǠ
ȺƵɨɰȲȌƦȌɐȺɈǠȁǞƧǠɈƵƧǘȁǞǲɯةȯȴǞǯǠǿƋȁȌɨƶǲȌǶƵǐɯشǲȌǶƵǐɯȁƸȁƊȯȌɹǞƧƵب

 ا²mÇR¬0ðy1R!0yÀª
اjw§m0À!0ßçª jÜ
! اR(yZð²ÀÇ§!0§ª#0²jÇª0§Ç mXjÇ
(اwXyX²ÀªÀª0ّ²R§Ç

اyƋȺɈɐȯǿȌɻȁɰǞǘȁƵƮ
§اȌɐɹƵȲƊȁȁǠȺǿƸȁɯ
اwȌɻȁȌȺɈɹǲȲƋƧƵȁƶȯȲƊƧȌɨȁǠƮȌƦɯ
§اǶƊɈȌɨɰȲɥȺɈƮǶƵɹƊɐƩƵȁǠةȯȲƋƧƵƊɨɰǲȌȁɐ
اwȌɻȁȌȺɈɨɹƮƸǶƋɨƋȁǠƊȯȲƊƧȌɨȁǠǘȌȲɥȺɈɐ
اßǘȌƮȁƶɈƊǲƶȯȲȌƊƦȺȌǶɨƵȁɈɯƊɻƵȁɯ
§اȴǠȺȯƸɨƵǲȁƊȺɈȲƊɨȌɨƋȁǠ
اªȌƮǞȁȁƶɨȌǶȁȌƩƊȺȌɨƶƦƵȁƵ˛Ɉɯ
اªȌƮǞȁȁƶɹɨɰǘȌƮȁƸȁƶɈƵǶƵǏȌȁȁǠɈƊȲǞǏɯ

òǞɨȌɈȌȯǞȺɯɹƊȺǠǶƵǯɈƵبȌƦƧǘȌƮۊǯƊƧǲɩƵȺɈخƧɹ
ȁƵƦȌɨȌǶƵǯɈƵبXȁǐخðƊǯǠƧȌɨƋwƊȲǞƵׁׁٌׅׄׄ׀׃ׇ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Pavel Valla
Alena Machačová
Zdeněk Rýdl
Jarmila Pavelková

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Vratislava Pavlíková

85 let
Josef Masařík

Kelč

87 let
Jaroslava Bambuchová

Kelč

Kelč

88let
Marie Hlavicová

Kelč

70 let
Ludmila Mlčáková

Kelč

89 let
Josef Jiříček

Kelč

75 let
Jana Hlavicová
Karel Bek

Kelč
Kelč

90 let
Josef Novák

Kelč

80 let
Zdeňka Pečeňová
Eva Perutková
Josef Ocelík

Lhota
Kelč
Kelč

Narození
Matyáš Bialožyt
Oliver Garec
Veronika Ryparová

Kelč
Komárovice
Kelč

Úmrtí
Jan Vaculík
89 let
Jaroslav Pařízek 70 let

Kelč
Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO: 00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce,
v nákladu 1000 ks. Řídí redakční rada, vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291. Písemné příspěvky
posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz, telefonické dotazy na tel.
571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady. Foto: archiv MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda
www.TiskarnaBrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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