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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 24.6.2021
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Kelč, sestavenou k 31.12.2020.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Kelč za rok 2020 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením města Kelč za rok 2020, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2021 – rozpočtové
opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kelč pro rok 2021 Tělovýchovné jednotě Kelč, z.s., Kelč 592 ve výši
233.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1761099329/21
s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, ve výši 2
500.000,- Kč na období čerpání od 31.8.2021 se splatností do 31.8.2022 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 241/224 zahrada o výměře 118 m2
v k.ú. Kelč-Nové Město odměřeného z pozemku p.č. 241/115 v geometrickém plánu
č. 721-140/2020 ze dne 10.12.2020 Anně Bičanové, Kelč 511 za kupní cenu 200,- Kč/
m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 241/225 zahrada o výměře 78 m2 v k.ú.
Kelč-Nové Město odměřeného z pozemku p.č. 241/115 v geometrickém plánu č. 721140/2020 ze dne 10.12.2020 Ing. Petru Smahlovi, Kelč 401 za kupní cenu 200,- Kč/
m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 677/21 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 12 m2 v k.ú. Němetice odměřeného z pozemku p.č. 677/4 v geometrickém
plánu č. 312-521a/2021 ze dne 15.3.2021 Karle a Radomíru Indrákovým, Němetice
28 za kupní cenu 80,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Zastupitelstvo projednalo žádost Jaromíra Plesníka, Horní Těšice č.p.53 a Anny
Plesníkové, Komárovice č.p.3, 756 43 Kelč o pořízení změny Územního plánu města
Kelč a tuto přijímá k řešení při projednávání změny č.3 Územního plánu města Kelč.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se
zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Kelč.
Zastupitelstvo města Kelč pověřuje starostu Ing. Karla Davida k zastupování obce
na jednáních Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ:
27034925, a uděluje mu pravomoc udělovat plnou moc v případě zastupování další
osobou.
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Usnesení z 55. zasedání Rady města Kelč dne 28.6.2021
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor hasičského domu v Kelči dne 29.6.2021
Základní škole Kelč na akci „Pasování prvňáků na čtenáře“.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavba chodníku podél silnice
III/4395, silnice III/43911 – spojovací úsek směr Kelč“ se zhotovitelem stavby Radek
Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Výměna obrubníků MK Machačova v Kelči“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041. Rada schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925
a Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí dohodu o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 992/12 v k.ú.
Kelč-Nové Město – zahrádka č. 6 s Annou Stromšíkovou, Kelč 222.
Rada vyhlašuje
na základě žádosti Anděly Hrstkové, Kunovice 202, 756 44 Loučka, záměr pronájmu
(pachtu) části pozemku p.č. 992/12 v k.ú. Kelč-Nové Město – zahrádka č. 6.
Rada vyhlašuje na základě žádosti Marka Jiráčka, Kelč 510, záměr pronájmu (pachtu)
části pozemku p.č. 753/1 v k.ú. Kelč-Nové Město - zahrádka č. 10.
Rada vyhlašuje na základě žádosti Milana Machače, Kelč 275, záměr prodeje
nemovitých věcí – pozemku parc.č. 314/102 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. Kelč
- Staré Město odměřeného z pozemků parc.č. 314/97 – díl „a“ a parc.č. 1313 - díl „b“
geometrickým plánem č. 590-514/2018 ze dne 22.2.2018 a pozemku p.č. 314/100 orná
půda o výměře 21 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město.
Rada vyhlašuje na základě žádosti Ing. Petra Krejčiříka, Mládí 1564, 755 01 Vsetín
a Ing. Marcely Mačkové, Blahoslavova 976/13, 757 01 Valašské Meziříčí, o koupi
obecního pozemku záměr prodeje pozemku p.č. 680/2 ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Němetice o výměře 30 m2.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Babice u Kelče, parc. č. 175/8 - 1 ks lípa
srdčitá, k.ú. Lhota u Kelče, parc. č. 885/4 - 1 ks smrk pichlavý.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby zpevněného sjezdu, kanalizační
a vodovodní přípojky, podzemního vedení NN ke stavbě „Novostavba rodinného
domu Kelč, parc.č. 786/1, k.ú. Kelč-Nové Město“ na pozemcích parc.č. 802/4 a 2024/5
v k.ú. Kelč – Nové Město se stavebníkem Josefem Chvatíkem, Kelč 524, 756 43 Kelč
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č.1 Volebního řádu školské rady Základní školy Kelč, okres
Vsetín.
Rada schvaluje zadat provedení akce „Obrubníky od kostela po hřbitov“ firmě
VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 dle předložené
nabídky a pověřuje starostu objednáním akce.
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Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) na akci „Stavba chodníku podél silnice
II/439 v obci Kelč – II.etapa“. Rada schvaluje výzvu včetně kvalifikačních předpokladů
a hodnotících kritérií, seznam oslovených uchazečů na akci „Stavba chodníku podél
silnice II/439 v obci Kelč – II.etapa“. Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého
rozsahu na akci „Stavba chodníku podél silnice II/439 v obci Kelč – II.etapa“, a to
ve složení Ing. Karel David, Ing. Radek Sommer a Roman Machač, náhradník Anna
Bičanová.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) na akci „Stavba parkoviště a chodníku
u hřbitova v obci Kelč“. Rada schvaluje výzvu včetně kvalifikačních předpokladů
a hodnotících kritérií, seznam oslovených uchazečů na akci „Stavba parkoviště
a chodníku u hřbitova v obci Kelč“. Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého
rozsahu na akci „Stavba parkoviště a chodníku u hřbitova v obci Kelč“, a to ve složení
Ing. Karel David, Ing. Radek Sommer a Roman Machač, náhradník Anna Bičanová.
Rada schvaluje zadat zpracování „Změny č. 2 Územního plánu Kelč“ zhotoviteli Ing.
arch. Evě Tempírové, Profesora Fuky 1277/8, 779 00 Olomouc, IČ: 43588824 dle
předložené nabídky a pověřuje starostu objednáním akce.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Prodloužení vodovodu v obci
Babice“ se zhotovitelem stavby Radek Zajíc, Lhota 44, 756 43 Kelč, IČ: 73278343
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace – lokalita
pro výstavbu rodinných domů BI 304, k.ú. Kelč-Staré Město“ se společností LZ –
PROJEKT plus s.r.o., Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 06765734 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20 000,- Kč obci Moravská Nová Ves,
náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, jako příspěvek na
odstranění škod způsobených tornádem v červnu 2021 a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20 000,- Kč obci Mikulčice, Mikulčice
245, 696 19 Mikulčice, IČ: 00285102, jako příspěvek na odstranění škod způsobených
tornádem v červnu 2021 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20 000,- Kč obci Hrušky, U zbrojnice
100, 691 56 Hrušky, IČ: 00283185, jako příspěvek na odstranění škod způsobených
tornádem v červnu 2021 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20 000,- Kč obci Lužice, Česká 592/1, 696
18 Lužice, IČ: 44164343, jako příspěvek na odstranění škod způsobených tornádem
v červnu 2021 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
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Usnesení z 56. zasedání Rady města Kelč dne 21.7.2021
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Stavba chodníku podél silnice II/439 v obci Kelč – II. etapa“ o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou podal uchazeč VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1,
IČ: 03181936. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč, se sídlem
Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00
Praha 1, IČ: 03181936 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Stavba parkoviště a chodníku u hřbitova v obci Kelč“ o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou podal uchazeč VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00
Praha 1, IČ: 03181936. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč,
se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a VACULA silniční s.r.o., Růžová
972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-128017597/002 na pozemcích parc.č. 219/2 a 2034/1 v k.ú. Kelč-Nové Město se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu č. 1190900783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky ve výši 187.500,- Kč na realizaci akce „Výsadba
sídelní zeleně ve městě Kelč“ realizovanou v roce 2021 se Státním fondem životního
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Dodatek č.5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy obce se Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie stanovené
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii s Městem Valašské Meziříčí se sídlem
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby zpevněného sjezdu ke stavbě
„Novostavba rodinného domu Kelč, p.č. 314/80, k.ú. Kelč-Staré Město“ na pozemku
parc.č. 314/56 v k.ú. Kelč – Staré Město se stavebníkem Jakubem Strnadlem, Kelč
511, 756 43 Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby kanalizační přípojky ke stavbě
„Přístavba k RD č.p.63 k.ú. Komárovice a přípojka splaškové kanalizace“ na pozemku
parc.č. 916/1 v k.ú. Komárovice se stavebníkem Alenou Kubečkovou, Komárovice 63,
756 43 Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9.10.2021

Oznámení o době a místě konání voleb.
Starosta města Kelč ing. Karel David podle § 15, odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů o z n a m u j e .
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:
pátek 8.10.2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 9.10.2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
- v okrsku č. 1 Kelč - obřadní síň v přízemí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Kelč-Staré Město
- v okrsku č. 2 Kelč - zasedací místnost v I. poschodí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Kelč-Nové Město
- v okrsku č. 3 Němetice - zasedací místnost v obecním domě v Němeticích č.p. 75 pro
voliče s trvalým pobytem v Němeticích
- v okrsku č. 4 Komárovice - zasedací místnost v obecním domě v Komárovicích č.p.
37 pro voliče s trvalým pobytem v Komárovicích
- v okrsku č. 5 Lhota - zasedací místnost v obecním domě ve Lhotě č.p. 46 pro voliče
s trvalým pobytem ve Lhotě
- v okrsku č. 6 Babice - zasedací místnost v obecním domě v Babicích č.p. 24 pro voliče
s trvalým pobytem v Babicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ing. Karel David, starosta
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Pytlový svoz tříděných odpadů v září 2021
Plasty
středa
Papír + nápojový karton pátek
Sklo
pátek

1. 9. 2021
10. 9. 2021
24. 9. 2021

Sběrný dvůr v Kelči
sobota 4. září 2021
a sobota 25. září 2021
ZAVŘENO

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Kelečské babí léto – program pro celou rodinu
Neděle 12. 9.
10:00 mše svatá v kapli sv. Ludmily v Babicích
14:00 Valašské koštování – ochutnávka
valašských specialit
15:00 ZAHÁJENÍ - program FS Bača Valašské Meziříčí – vystoupení folklórních souborů
15:10 CM Bača
15:20 CM Bača + Košár
15:30 FS Javorník
15:50 CM Okybača
16:05 FS Javorník
16:25 CM Bača + Okybača
16:35 ukončení

Sobota 11. 9.
9:00 – 13:00 Dětský den – plnění úkolů na
stanovištích místních spolků
a organizací, hravé aktivity
U kulturního domu si děti
můžou vyzvednout průvodní list a začít sbírat razítka na
stanovištích hasičů, fotbalistů, volejbalistů, skautů, myslivců, motoklubu, sdružení
Anděl a turisťáku. V cíli bude
všechny účastníky čekat odměna.
10:00 – 12:00 klaun KUBUKU s bubny,
malování na obličej
14:00 – 18:00 Milanovy aktivity pro děti –
skákací hrad, bodyzorbing,
lukostřelba, pětiboj
15:00
Tereza Kerndlová
17:00
Otrock
19:00
Fast Food Orchestra
21:00
Rockoví lišáci

* stánkový prodej * kolotoče * občerstvení *
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Program výstavy KIT SHOW Kelč 2021
Sobota 4. září
-

registrace modelů od 7:30 do 11:00

-

výstava 9:00 – 17:00

Registrace pro soutěž „Migy nad Vietnamem“ 7:30 – 11:00
Neděle 5. září
-

výstava 9:00 – 14:30

-

14:30 – 15:00 vyhlášení výsledků soutěže a ukončení výstavy starostou města

V sobotu i v neděli
-

výstava papírových modelů a prací z Lega

-

ukázka práce s tiskárnou 3D

-

pro malé i velké provoz malé železnice na jevišti KD

Doprovodný venkovní program:
ŠKODA FABIA R5 – Dominik Stříteský, statická ukázka (sobota)
Lehký tank PRAGA-IV R (1938) (sobota)
Průlet stíhacích letounů JAS-39 GRIPEN nad KD (neděle)
Ukázka tábora německé armády II.sv.v. (sobota+neděle)
Ukázka leteckých modelářů z Valašského Meziříčí (sobota 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00)
RC modely – ukázka
Ukázka TATRA 815 6x6 pro DAKAR (Bílé balai) (neděle)
Paintballová střelnice
Ukázka motoklubu Kelč (sobota)
Prodej modelů a modelářských potřeb
Po celou dobu výstavy bude otevřené muzeum motorek v Autoservisu L. Stříteský
Případné dotazy na tel. 736 748 863.
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HISTORIE

Činnost místní farnosti v prvních letech války
článek ze série příspěvků o dějinách Kelče za druhé světové války, úryvek ze seminární práce na
toto téma
Víra byla jedna z věcí, ke které se lidé v těžké době války uchylovali. Zvláště zde, v blízkosti poutního místa Svatý Hostýn. Pár měsíců po okupaci, konkrétně 6. června 1939, se tam
konala národní pouť, které se zúčastnilo asi 1500 poutníků oblečených v národních krojích
a také početná skupina věřících z Kelče. Tato událost se dá pojmout jako jakýsi pokus o demonstraci tichého vzdoru vůči německé okupaci, která proběhla před necelými třemi měsíci,
a prosbu o pomoc v dalších nelehkých letech, o kterých měli lidé přinejmenším tušení. Byla
to mimo jiné jedna z posledních velkých poutí konaných za války na území Protektorátu,
protože již v roce 1940 byly poutě, průvody apod. německými úřady zakázány.
Za války prošel místní farní kostel sv. Petra a Pavla rozsáhlou rekonstrukcí, protože na
konci 30. let dvacátého století vypadal velmi sešle a již padesát let nebyl opravován. S rekonstrukcí se začalo v roce 1939 a trvala necelé dva roky. Během rekonstrukce byla například
opravena kazatelna, čelní část presbytáře, kostel byl elektrifikován, Janem Daňkem byly namalovány čtyři velké nástropní obrazy atd. Cena oprav byla velmi vysoká, a proto se neobešla
bez značných darů farníků. Pro představu, z darů a sbírek se zaplatila více než třetina celé
částky.
Ani kelečskou farnost neminulo nařízení odevzdat zvony pro válečné účely. Dne 7. dubna
1942, v úterý těsně po Velikonocích, byly devatenáct let staré zvony z věže farního kostela za
hojné účasti truchlících věřících firmou pana Matušky z Bystřice pod Hostýnem sundány.
Na věži zůstal pouze jediný zvon, tzv. „umíráček“, kterého zachránilo značné stáří – pochází
z roku 1539. Zvony z kostela sv. Petra a Pavla včetně těch z filiálního kostela sv. Kateřiny byly
naloženy na nákladní auto a odvezeny na vlakovou stanici v Kunovicích, odkud putovaly do
Vítkovic.
Dne 27. září 1942, den před svátkem národního patrona sv. Václava, v roce tzv. heydrichiády (po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha), se kelečští muži
v čele s farářem Mikulkou odvážili uspořádat pouť na sv. Hostýn. Účastnilo se jí kolem 600
mužů. Nebyla úřady povolena, a tak zde existovalo poměrně velké riziko komplikací. Naštěstí
se nic neočekávaného nestalo.
PROSBA
Do připravované publikace o Kelči za druhé světové války bych rád začlenil autentický
obrazový materiál, a proto bych chtěl poprosit, kdyby někdo vlastnil nějaké fotografie Kelče
z té doby, byl bych za jejich půjčení opravdu vděčný. Kdyby někdo něco našel, prosím o zprávu na e-mail honza.valuch@email.cz. Děkuji mnohokrát!
Jan Valuch
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Prázdniny utekly jako voda a my začínáme nový školní rok 2021/2022. Během prázdnin
nás trochu potrápila jedna bouřka a vyřadila nám z provozu některá zařízení. Věříme ale,
že po opravách bude vše fungovat, jak má a my budeme moci 1. září zahájit školní rok bez
jakýchkoliv technických problémů.
V letošním školním roce bude mateřskou školu navštěvovat 84 dětí, po 28 dětech v každé
třídě. Z tohoto počtu půjde letos 35 dětí k zápisu do 1. třídy základní školy.
V 1. tř. s názvem „Koťátka“ vykonávají práci učitelky Vladěna Grajová a Ilona Slováková.
Ve 2. tř. s názvem „Ježečci“ pracují Mgr. Lucie Mašlaňová a Jana Perutková (zástupkyně statutárního orgánu). Ve 3. tř. s názvem „Berušky“ pracují třídní učitelky Bc. Marie Hlavicová,
Dis. a Anna Kutálková.
Z projektu Šablony III. můžeme i nadále uplatňovat podporu školní asistentky, kterou
zastává Zuzana Kunovská. Vedoucí stravování a účetní zároveň je i nadále p. Jarmila Jiříčková
a o naše hladová bříška se starají kuchařky p. Ivana Štěpánová a Veronika Orlová. Čisté prostředí nám zajišťuje p. uklízečka Lýdie Zavadilová.
Provoz mateřské školy probíhá v době od 6:30 do 16:00. Scházení dětí má návaznost na
bezpečnostní systém Safy, který automaticky spouští dveře ráno do 7:55 hod., dále v době
oběda a během odpoledního vyzvedávání dětí. Bližší informace jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí. V novém školním roce k nám 8. září zavítá divadélko Smíšek s pohádkou
„Jak šla Lucinka do školky“.
V úterý 14. září v 16. hod. se ve 2. tř. „Ježečků“ uskuteční informativní schůzka pro všechny rodiče. Rodiče se seznámí se Školním řádem, dostanou informace o školním stravování,
platbě školného a také o Sdružení rodičů, které úzce spolupracuje s mateřskou školou. Letos
vyjedou předškoláci na dopravní hřiště a na návštěvu hvězdárny hned na podzim, a to ve
čtvrtek 30. září.
Náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má heslo: „Zdravý život plný
slunce“. Názvy tříd jsou voleny podle třídních vzdělávacích programů a jejich symbolů. Jedním z důležitých aspektů při výchově a vzdělávání dětí ve třídě je vytvoření přátelské a radostné atmosféry, kde se děti uvolní a cítí se dobře. Upřednostňujeme prožitkové učení, kdy
se děti učí přímými zážitky. V září se v řízených činnostech každého dne děti hravou formou
seznámí s prostředím třídy, novými kamarády, p. učitelkami, s pravidly bezpečného pobytu
v MŠ při hrách a dalších činnostech. Nebude chybět ani prostor pro spontánní hry dětí. Samozřejmostí je také vedení dětí k dodržovaní správných hygienických návyků.
K začátku školního roku vydalo MŠMT soubor doporučení (manuál) pro provoz škol
vzhledem ke Covid-19. V naší MŠ se těmito doporučeními budeme řídit, bližší informace
dostanou rodiče na e-mail. I v letošním školním roce budeme podávat aktuální informace
o akcích na našich webových stránkách: www.mskelc.cz a pro komunikaci s rodiči budeme
využívat email: mskelc@seznam.cz I když v této chvíli nevíme, jak bude letošní rok vypadat,
přejeme si, abychom mohli v plné síle školní rok s dětmi nejen začít, ale i celý prožít.
Jana Perutková, zástupce statutárního orgánu MŠ Kelč
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Mistrovství Evropy zrušeno
..ale po 10měsících jsem konečně závodil!
Od minulého článku
uběhlo něco přes měsíc
a já Vám přináším informace, co nového se stalo.
Naposledy jsem psal, že
23.6. bude mistrovství
Evropy a mě čeká nominace. Jenže mistrovství
Evropy se mělo konat
v Bělorusku, ale kvůli
tamním politickým problémům, které nedávno
proběhly, byl závod zrušen a odložen na říjen, zatím bez konkrétního data. Bylo to těžké,
zrušení třetího závodu v řadě, ovšem tentokrát nebyl důvodem covid, ale politika. Abych
byl upřímný, závodní atmosféra je něco, co mě motivuje a dovoluje mi podávat výkony za
hranicí svých možností. Poslední měsíc jsme už jen ladili formu a trénink směřoval od závodu k závodu, ale když nám všechny důležité závody odpadly a my se udržovali v ladící fázi,
výkonnostní křivka už šla pomalu dolů.
Po takové velké šnůře rušení závodů nás potěšilo, že si konečně můžeme zazávodit v Německu na mezinárodních závodech první kategorie. Opravdu, po 10 měsících tréninku se
celý náš tým vydal na první závody v tomto roce. V Německu se sešla velká konkurence, mistři Evropy a závodníci bodující pravidelně na světových pohárech. Bylo to pro mě opravdu
zvláštní, stát po tak dlouhé době na startu, ale jakmile jsem pocítil závodní atmosféru, hned
jsem si vzpomněl, jaké to je startovat a závodit. Byly to mé první závody po dlouhé době a bohužel, ne úplně vydařené. Čekal jsem lepší umístění, avšak nějaký výsledek se mi podařilo
zajet, celkové 5. místo, a to v disciplíně 1km s pevným startem.
Po závodech v Německu jsme s trenérem rozebrali závody ohledně mého výkonu, protože jsem sám se sebou nebyl spokojen. Celkové 6. místo nestačilo k nominaci na velké závody.
Jako náhradu zrušených tří světových pohárů uspořádala Ruská federace světový pohár v Petrohradu, kam se dokázal kvalifikovat týmový kolega. Myslím si, že příčina mého neúspěchu
byla v tom, že jsme se soustředili na závody, a tím pádem jsme ubrali tréninku. Následně nám
všechny závody po sobě jdoucí zrušili, takže jsem za měsíc nic nenatrénoval a spíše udržoval
formu, ale to už na závody v Německu nestačilo. Chyběla mi síla, na které teď momentálně
pracuji. Navíc závodní a tréninková intenzita je opravdu něco odlišného. Měl jsem problém
se dostat závodního tempa.
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Teď ještě budu zhruba tři týdny intenzivně trénovat – podle vlastního tréninkového plánu, který jsem si vytvořil tak, jak mi to nejvíce vyhovuje. Odezvu na tento trénink se dozvím
24.7., kdy budu opět závodit v Německu, ale na závodech druhé kategorie (menší konkurence). Doufám, že si zlepším výkony z předešlého měsíce. Dalším bodem mého závodního programu jsou domácí závody v Prostějově 24.8. – 28.8. Dále 9.9. by se měl uskutečnit světový
pohár v Columbii. Opět není jisté, zda závody budou, protože počty nakažených covidem
rostou. Mistrovství ČR bude 18.9. V kalendáři závodů samozřejmě nechybí ani MS a ME, ale
momentálně se ještě neví, kde a kdy se uskuteční. Můj cíl a motivace pro závody je Mistrovství Evropy a já doufám, že brzy bude vypsán termín.
Pak Vás budu zase informovat..
PS: Situace v České republice nedovoluje české reprezentaci vycestovat do Ruska, takže
jsou závody opět pasé. Mě osobně se to netýkalo, ale opět se musí vše přeorganizovat. Cílem
celého týmu je teď dělat sparingpartnera Tomáši Bábkovi, který bude 4.8 2021 startovat na
olympiádě v dráhové cyklistice.
Děkuji za přízeň
Jiří Janošek
V Brně dne 8.7.2021

Nábor v Kelči si nenechalo ujít sedmdesát nových talentů
Na sedm desítek dětí, z nichž mnohé se vůbec poprvé proháněly na fotbalovém trávníku, navštívilo v pátek 18. června sportovní areál v Kelči. V horkém pátečním odpoledni na ně na hřišti čekali trenéři i hráči fotbalového oddílu TJ Kelč. Ti společně s dalšími
příznivci připravili pro nejmenší celkem osm různých stanovišť. Děti tak příkladně překonávaly nachystané překážky, při jejichž zdolávání pochopitelně nemohl chybět fotbalový míč.
Důvodem setkání s dětmi i jejich rodiči byla akce Měsíc náborů, do které se v květnu či
červnu zapojilo i mnoho dalších měst a obcí v republice. Na místní hřiště přišly nejen děti
z Kelče a místních částí, ale také okolních vesnic.
Cílem akce je umožnit malým dětem pohybovou všestrannost i mimo prostředí školy
nebo školky a zároveň jim představit krásu fotbalu, nejpopulárnější kolektivní hry na světě.
Na konci cesty o osmi zastávkách byly pro děti přichystány drobné, zdravé odměny.
S kartičkou, kterou účastníci sportovního dne prokázali důkladné splnění všech úkolů, si
pak zaběhli pro autogram k Honzovi Hlavicovi, šestadvacetiletému rodákovi z Kelče, který
se akce přímo na hrací ploše také účastnil. Sám pak návštěvníkům krátce přiblížil své začátky na místním hřišti i další štace, mimo jiné i v USA, které v minulé sezoně vyvrcholily
až prvoligovým angažmá ve Zbrojovce Brno.
Fotbalový oddíl TJ Kelč má pro nové talenty připraveny všechny mládežnické kategorie. Od čtyř let tak sportovci mohou docházet do školičky, následně podle věku do mladší
přípravky, starší přípravky, obou žákovských kategorií i dorostu. Nejstarší kategorie mužů
tedy v Kelči může těžit z velmi bohaté základny.
Pavel Mašlaň
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Trenér Radim Minář: Vnímám větší zodpovědnost
Fotbalisté Kelče vstoupili do začínající sezony 1.A třídy s novým trenérem. Zbyňka
Vinklara, který se stal asistentem trenéra fotbalistů divizního Valašského Meziříčí, nahradil
další kelečský odchovanec Radim Minář.
Můžeš přiblížit, jak ses k trénování mužů v Kelči dostal?
Ve valašské lize (soutěž, která na jaře krátkodobě nahradila klasická mistrovská utkání
v covidem utnuté sezoně, pozn.) jsem si způsobil zranění, které mě kvůli delší době rekonvalescence vyřadilo z role aktivního hráče. Jelikož jsem ale „stará fotbalová škola“ a kladný
vztah k fotbalu pořád mám, tak se zapojuji jako trenér, když nemůžu být přímo na hřišti.
Tým vedeš poměrně krátce, ale se členy kádru se vzájemně dobře znáte. Je to z pozice kouče výhoda?
To je pravda, s některými hráči se znám už přes dvacet let a těší mě jejich zápal do hry.
Smutné je, že s mladšími hráči je více práce, a to je myšleno všeobecně, nejen fotbalově.
A jestli je to výhoda, že se dlouho známe? Za mě ano.
S trénováním dospělých teprve začínáš. Jaké jsou tvé první dojmy v nové funkci?
První dojmy jsou smíšené. Cítím větší zodpovědnost. Je to jiné, než jen přijít do šatny,
obout si kopačky a jít bojovat. Trenér se musí připravit jak na trénink, tak na zápas, dát
klukům řádnou přípravu, aby to mělo nějaký smysl. Diváci byli před lety zvyklí na určitý
výsledkový standard a dá hodně práce se k němu navrátit. Ale je pravda, že bych raději ještě
bojoval na kelečském pažitu.
S jakými ambicemi vstupujete do nové sezony?
Ambice do sezony nemám nijak náročné. Spíše mám takové přání, aby byla chuť a kluci
řádně docházeli na tréninky. Když se tyhle předpoklady splní, tak věřím, že nám umístění
do šestého místa v tabulce neunikne.
Soutěž jste zahájili porážkou 0:1 ve Viganticích a domácí výhrou 3:1 nad Rožnovem. Jsi se startem sezony spokojený?
Generálka na sezonu byl oříšek. Bojovali jsme s divizními Skašticemi. S týmem jsme
měli krátkou přípravu, i tak jsme ale v prvním poločase ve Skašticích byli vyrovnaným
soupeřem a na takové hře jsem chtěl stavět. Zápas ve Viganticích příliš fotbalové krásy
nepobral, byl to spíše boj. I tak jsme tam ale mohli urvat bod. Na Rožnov jsme se dokázali
lépe připravit a přineslo to zasloužené ovoce. Výhru jsme potřebovali, díky pracovitosti
celého týmu to klaplo. Snad to tak půjde i dál.
Svoji hráčskou kariéru jsi už definitivně uzavřel?
Doufám, že ještě ne. Sice hodně fotbalových mágů a expertů v Kelči si mě už v roli hráče nedokážou představit, ale nějaká šlacha mě přece nevyřadí ze hry (smích).
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Fotbalový kemp nadchl nejen děti, ale i dospělé
Malebné prostředí pod Kelčským Javorníkem si v červenci plnými doušky užili malí
fotbalisti z Kelče. Celkem osmnáct dětí ve věku mezi šesti a jedenácti lety se během slunečného týdne zúčastnilo prvního fotbalového kempu v hotelu Pod Šaumburkem v Podhradní Lhotě.
Šestidenní pobyt, který byl pro některé fotbalové naděje vůbec prvním odloučením
od rodičů, se rozhodně nedal považovat za typickou dovolenou. Vždyť nabitý program
pod vedením šéftrenéra fotbalové mládeže v Kelči Jarka Malíře, Pavla Mašlaně a Tomáše
Volfa, kterým pomohli další dobrovolníci, spočíval například v každodenním dvouhodinovém tréninku na hřišti v Rajnochovicích. Nechyběly ani jiné pohybové a herní aktivity. Z hotelu jsme si například vyšli na koupaliště do Osíčka, harmonogram jsme si také
zpestřili výletem k rozhledně na „Kelčáku“, za tmy zase děti prokázaly kuráž při stezce
odvahy…
Během celého kempu jsme malé svěřence učili jak fotbalové dovednosti, sílu a odvahu,
tak i zodpovědnosti vůči ostatním, týmovosti a pořádku. Ve všech směrech jsme byli nadmíru spokojeni. Za stoprocentní nasazení si děti také odnesly zajímavé odměny.
První takováto zkušenost je logicky spojená s očekáváním nejen ze strany dětí, ale i vedoucích kempu. Pozitivní zážitky, pochvaly od zaměstnanců hotelu a hlavně kladné reakce
samotných dětí jsou tím nejlepším vkladem pro plánování druhého ročníku fotbalového
kempu. Tak zase za rok!
Za tým vedoucích
Pavel Mašlaň

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Opět po roční přestávce v závodní činnosti SSK Kelč, která byla narušena pandemií viru
,,Covid-19“ a došlo tím pádem i ke zrušení plánovaných šesti střeleckých závodů ,,Kelečské
střelecké ligy 2021“, uspořádal náš SSK v neděli dne 25.7.2021 první střelecký závod soutěže
SP (30+30), a to z plánovaných tří závodů v roce 2021 (druhý závod – Cena Kelče se uskuteční dne 12.9.2021, třetí závod dne 10.10.2021) .
Prvního závodu ve střelbě ze sportovní pistole se zúčastnilo celkem 9 střelců a na stupních vítězů se umístili:
- Rostislav Sáblík ( SSK Valašské Klobouky) s nástřelem 545 bodů (z 600 možných)
- Jaroslav Ptáček ( AVZO Valašské Klobouky) s nástřelem 517 bodů
- František Janča ( SSK Kelč) s nástřelem 510 bodů
Kompletní výsledkové listiny soutěží ,,Kelečské střelecké ligy“ 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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Výročí postavení a posvěcení kaple v Němeticích
Vážení občané města Kelč
a městských částí, milí farníci,
chtěl bych se s vámi podělit
o radost z oslavy, kterou jsme
prožili v neděli 18. července
v Němeticích. Zdejší kaplička
Panny Marie Neposkvrněné
už má za sebou „abrahámoviny“. Účastníci slavnostní mše
svaté zakusili i trochu obav,
jestli vydrží počasí bez deště,
a Bohu díky, svatý Petr nebeské
brány uzavřel tentokrát vodotěsně. Otec biskup Josef Nuzík,
pomocný biskup z Olomouce
přijel i se sekretářem a tým
místních ministrantů posílil
ještě bohoslovec Petr Hyánek
a Martin Hruška z Kelče.
Ke mši svaté hrála kapela
pod vedením pana Kutálka
a na varhánky doprovázel pan
Jiří Kutňák, aby mohl němetický kostelník a varhaník v jedné osobě pan Antonín Jiříček
aspoň část starostí předat a na
zbylé se soustředit. Výzdoba natřeného zábradlí u schodiště břízkami i přístřešku nad oltářem
girlandou z krušpánku byla znamením velké slávy. Otec biskup v kázání zmínil úlohu kaple
jako místa, kde člověk zakouší, že není na všechny starosti a bolesti sám. Věřím, že podobnou
zkušenost můžete mít všude, kde máme ve farnosti kostel a nebo kapli s živým svatostánkem.
Než zakončil otec biskup mši svatou slavnostním požehnáním, přednesla paní Jana
Čubová text popisující postup výstavby a oprav kaple až do současnosti. Jí i paní Zdence
Kunovské, panu varhaníku Jiříčkovi, panu starostovi a bohoslovci jsme poděkovali, zatímco
otec biskup převzal kytici a balíček dobrot. Pán Bůh zaplať všem, kdo se o přípravu a průběh
slavnosti přičinili.
o. Jan Bleša, farář
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Ze života farnosti
Vážení občané města Kelč a městských částí, milí farníci,
celostátně největší církevní akce tohoto roku je bezesporu oslava první české kněžny,
křesťanky a mučednice: srdečně zveme na oslavu s poutí ke svaté Ludmile do kaple v Babicích. Věřím, že mnozí z vás už ze sdělovacích prostředků zaregistovali, že první česká svatá,
kněžna Ludmila, má letos 1100. výročí mučednické smrti. Kaple svaté Ludmily v Babicích
pak letos slaví 50 let od svého postavení. Proto představil osadní výbor plán, že „Svatoludmilskou oslavu“ rozložíme do dvou víkendů: cimbálová muzika a posezení u vína bude už 4.
září odpoledne, o týden později srdečně zvu do kaple a před kapli v Babicích na poutní mši
svatou v neděli 12.9. od 10 hodin.
Do začátku školního roku přeju všem školákům, ať zažijí běžné rozložení učení a prázdnin a srdečně zvu ty, kdo byli loni třeťáci i ty, kdo letos začínají navštěvovat třetí třídu k přípravě na první svaté přijímání. Schůzka rodičů bude v pátek 24.9. od 17:45 ve farním kostele
a přípravy začnou v týdnu následujícím.
Ty, kdo by se chtěli připravovat v římskokatolické farnosti k přijetí křtu, nebo by si chtěli
doplnit náboženské vzdělání a připravit se na přijímání Těla Kristova, když takovou přípravu
jako děti neabsolvovali, prosím, aby se přihlásili v kterémkoli kostele farnosti po bohoslužbě
v zákristii.
Všem čtenářům požehnaný čas začátku školního roku přeje o. Jan Bleša, farář

RŮZNÉ
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Příměstské tábory SVČ Domeček 2021 - Hasičský dům Kelč
Ačkoliv jsme měli základnu v Kelči a pohybovali se poblíž, přesto jsme s dětmi poznali
kus světa. V letošní sestavě dětí ve věku 6-12 let jsme se seznámili se 7 světadíly a jejich českými i anglickými názvy. Také jsme poznávali, jaká zvířata žijí na jednotlivých světadílech,
jaké tam můžeme najít významné památky, v jakých zemích či městech se nachází a řekli
jsme si k tomu pár zajímavostí. Například výšku různých staveb – Eiffel Tower 300 m, Socha
svobody 93 metrů a nejvyšší mrakodrap světa Burj Khalifa v Dubaji 828 m (162 podlaží).
V průběhu týdne jsme hráli různé hry spojené s angličtinou a zaměřené na procvičování slovní zásoby. Děti si tvořily své cestovatelské složky, pasy a tašky na záda. Když nám
počasí přálo, vydali jsme se na výlet. Největším a pro řadu dětí i nejzajímavějším výletem
byla Valšovická jezírka. Autobusem jsme dojeli do Teplic nad Bečvou a vydali se po značené
stezce na naši túru. Opět jsme to
spojili s angličtinou a cestou jsme
poznávali, co vidíme okolo a donesli si s sebou do deníku nějaké
kytičky (flowers), kamínky (stones
/ rocks), a větvičky (sticks). Naše
cca 9,5 km dlouhá procházka končila na promenádě teplických lázní, odkud jsme se opět autobusem
vraceli do Kelče.
Druhým větším výletem byla
cesta z Polic do Kelče kolem Hájovského potoka spojená s plněním úkolů i vědomostním kvízem.
Tento výlet se nám podařil pouze
s první táborovou skupinou. Při
druhém turnusu nám již tolik
nepřálo počasí - déšť nám plány
zhatil. A tak jsme se alespoň vydali
na toulky Kelčí, kdy nám trasu určovaly děti svým losem anglických
slov TURN RIGHT, TURN LEFT,
CROSS THE ROAD, GO STRAIGHT ON a občas i nějakým tím
úkolem. Možná jste nás potkali. 
Věříme, že se dětem s námi líbilo a užily si to stejně jako my.
Patricie Volková
a Dana Navrátilová
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Farní příměstský tábor na téma Děti krále
Vážení spoluobčané,
ve dnech 26.-30.7. 2021 se v prostorách Befarka konal příměstský tábor. Letošní ročník nesl
téma Děti krále podle stejnojmenné knihy od Maxe Lucada.
V pondělí jsme se ocitli ve vesnici, kde jsme potkali pět sirotků. Po krátkém seznámení jsme
se doslechli, že má přijet král, který by si je rád adoptoval. Ačkoliv se vesničané s králem nikdy
předtím neviděli, poradili sirotkům, že se musí před králem náležitě předvést, aby se mu vůbec
zalíbili. Záhy jsme zjistili, že sirotci mají hlad. Nic jsme nemeškali a začali jsme sbírat potravinové lístky, jež zbyly po těch, kteří si jídla neváží. Když jsme jich posbírali dostatek, navštívil
nás jeden ze sirotků, Josef, šikovný řezbář. Předali jsme mu lístky a on za ně šel koupit jídlo do
krámu. Tam čekala chamtivá a zlomyslná paní hokynářka, která mu vůbec nevěřila a nic mu
nechtěla prodat, protože je sirotek. Díky našemu naléhání svolila, prodala mu sýr, šunku, mouku… Sirotky ale nikdo nenaučil vařit, tak jsme se dali do práce. Udělali jsme výborné pizzy, na
kterých jsme si pochutnali my i všichni sirotci. Tedy kromě Terezky, Josefovy sestry, ta za ním
přišla, aby ji naučil vyřezávat, ale on ji odbyl, prý na ni nemá čas a vůbec nic se stejně nenaučí,
protože je velmi nešikovná… Ona odešla hladová a smutná… Symbolem pondělního dne bylo
Josefovo dláto.
Druhý den jsme blíže poznali Kláru, která zrovna malovala obraz pro krále. Také jsme opět
zpozorovali Terezku, která ji po včerejší nepořízené šla poprosit, zda by ji naučila malovat. Terezka se také chtěla králi zalíbit a hledala, co by jí mohlo jít. Klára ale odmítla, prý že by jí
mezitím vyschly barvy a sama by nestihla ani svůj obraz. A řekla, že Terezce by to stejně nešlo,
protože má nešikovné ruce. My jsme něco od Kláry odpozorovali, namalovali jsme táborové
erby a domalovali jsme naše táborová trička. Jelikož Klára nejraději malovala postavy v pohybu,
tak jsme zahráli i fotbalový turnaj. A v běhací tiché poště jsme si předali Klářin vzkaz a obdrželi
jsme symbol dne, kterým byl Klářin štětec.
Třetí den jsme se na základě dalšího odmítnutí Terezky Klárou rozhodli najít dalšího ze
sirotků, Cecilku. Vyluštili jsme šifru, a to už po vesnici byly vyvěšené plakáty, že bude mít svůj
pěvecký koncert ve Lhotce. Tak jsme se tam vydali. Po strastiplné cestě jsme došli až k Cecilce, ta
nám ale zazpívala jen jednu písničku a neměla na nás čas. Prý musí trénovat, aby si ji král oblíbil
a adoptoval si ji, až přijede. Ve Lhotce jsme prožili krásnou mši pod širým nebem. Následně
jsme zahráli veselou hru audiostop, kdy jsme zkoušeli uhádnout melodie, které má Cecilka ráda.
Po zdárném návratu a vodním osvěžení jsme si zasloužili další symbol a tím byla Cecilčina nota.
Ve čtvrtek jsme navštívili Tomáše. Ten se pořád jen učil a nechtěl nám ani Terezce nic říct,
pořád nás okřikoval, ať jsme potichu. On prý musí krále okouzlit svými vědomostmi. To už bylo
ale na některé vesničany příliš! Rozzlobili se na něho, ukradli a roztrhali mu plášť. My jsme se
rozhodli kusy pláště získat zpět a moc jsme se u toho naběhali. Pak byl plášť tajně sešit a předán
zpět Tomášovi. Ten si naší námahy skoro ani nevšiml. Neudělal si čas ani na Terezku a odbyl ji se
slovy, že je hloupá a ať si jde raději sednout k bráně do vesnice, kde ostatně pořád sedává. To měl
Tomáš pravdu. Terezce sice žádná činnost nešla, tak jak jejím sourozencům, ale za to sedávala
u brány a zdravila kolemjdoucí, pomáhala jim a pro každého měla vlídné slovo. Po jejím vzoru
20

září 2021

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

jsme se rozhodli taky pomáhat, zvelebili jsme vesnici a snažili jsme se vydělat nějaké peníze.
Odpoledne jsme si otevřeli živnosti a rázem jsme se mohli ocitnout v kadeřnickém salónu či na
kurzu správného odpočívání nebo dobrodružnější povahy šly zariskovat do kasina. Večer jsme
měli možnost očistit své svědomí a šli jsme na mši. Po duchovním pokrmu jsme nasytili svá
bříška výbornými špekáčky opečenými na táborovém ohni. Během večerního poděkování za
den se farní zahrada proměnila ve stezku odvahy. Za zvládnutí všech strastí jsme obdrželi další
symbol dne: Tomášovu knihu.
Poslední den jsme zjistili, že král už do vesnice přijel, ale nikdo z nás si ho nevšiml… teda
kromě Terezky. Ostatní sirotci byli zaujatí jen sami sebou a svými talenty. Král procházel mezi
dětmi oblečený jako vesničan, protože právě tehdy mohl poznat, jaký kdo opravdu je. Rozhodl si
vzít k sobě jen Terezku. Ta zesmutnila, protože jí ostatních sourozenců bylo moc líto a my jsme
jim také chtěli pomoci. Tak jsme zbavovali jejich duši od sebestřednosti, závisti, samolibosti,
pomstychtivosti, posuzovačnosti, pomlouvání a sobectví atd… Po dlouhém a vydatném boji se
všemi zlými myšlenkami jsme vyhráli a uvítali všechny naše sirotky a jejich přímluvce: sv. Josefa,
sv. Kláru, sv. Cecílii, sv. Tomáše Akvinského a Matku Terezu. Přímluvci poradili nám i sirotkům,
že si talenty a dary nemáme nechávat jen pro sebe, ale že je máme dávat dál a že si máme umět
odpouštět a mít velké srdce, které bylo pátečním symbolem. Po napínavé chvíli se král rozhodl
adoptovat všechny sirotky, my jsme se spolu s nimi začali radovat a odvedli jsme je do jejich
království. Děti pochopily, že postava krále představuje našeho nebeského otce, který má stále
otevřenou náruč pro všechny své děti. Na závěr jsme si řekli, že království může být všude tam,
kde se lidé mají navzájem rádi a na to jeden táborník namítl, že v Česku to nejde, protože to je
republika. Tak kluci a holky všude tam, kde se lidé mají rádi, může být i skvělá republika!
Děkujeme všem táborníkům, vedoucím a taky Evči Kundrátkové, která s přehledem nasytila kolem sedmi desítek hladových krků.
Ze srdce vám přejeme krásný začátek nového školního roku! Dělejte panům učitelům a paním učitelkám radost a pamatujte, to že vás chce někdo něco užitečného naučit není samozřejmost, jak jsme mohli vidět u našeho Tomáše, který si chtěl vše nechat jen pro sebe.
Zapsali: Monika Valuchová, Filip Turek a Kristýna Schindlerová

SDH Kelč obnovilo výjezdovou techniku
Tak jak lidé nejen ve svém osobním, ale i profesním životě, jsou nuceni se podřizovat stále
více „moderní době“ a inovovat své vybavení, tak i kelečští hasiči za podpory MěÚ Kelč a zastupitelů se rozhodli pro radikální změnu hlavního výjezdového vozidla.
První myšlenky k tomuto kroku se objevily již v roce 2017-2018. Ke konečnému rozhodnutí byla nutná také podpora místního zastupitelstva v čele s panem starostou. 25.4.2019 vyslovilo
zastupitelsvo na svém jednání souhlas a schválilo spolufinancování zakoupení nové cisternové
automobilové stříkačky. Nutno říct, že nemalou částku z celkové ceny cisterny chtěli hasiči získat z dotačního programu Ministerstva vnitra.
Dotace Ministerstva vnitra byly schváleny v září roku 2019 a následně v únoru roku 2020 se
rozběhlo výběrové řízení na dodavatele této speciální techniky. V dubnu zastupitelé vybrali vítě21
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ze, kterým se stala česká firma THT Polička. Podle
původních předpokladů bylo dohodnuto předání
cisterny na konec roku 2020. Ovšem k vzhledem
ke covidové pandemii a následným zdlouhavým
omezením se zastupitelstvo rozhodlo posunout
tuto investici na červenec roku 2021.
A tak se také stalo. V červenci letošního roku jsme se dočkali nového vozidla s označením
CAS 32 T 815 Tatra Terra 6x6. Musím zmínit, že je to pro naše členy SDH Kelč mimořádná
událost, jelikož je to po 135 letech existence sboru první nové vozidlo, které vlastníme. Celková
částka cisterny byla 7,5 milionů korun, z nichž 2,5 milionů korun zaplatila dotace MV, půl milionu korun pak KÚ Zlínského kraje a 4,5 milionů korun vydalo z městského rozpočtu město
Kelč. Rád bych v krátkosti uvedl základní technické parametry tohoto vozidla. Auto váží 26
000 kg, je v něm zabudovaná nádrž na 8500 litrů vody a 510 litrů pěnidla. Kabina je určena pro
posádku v počtu 5+1 členů. Záchranářské vozidlo Tatra Terra je schopné bez úprav brodění až
do hloubky 1200 mm. Vzhledem ke svým parametrům a k množství převážené vody je vozidlo
vnímáno jako velkoobjemová zásobárna vody, určená např. k lesním a jiným požárům s velkou
spotřebou hasiva. V okrese Vsetín je tato cisterna prozatím ojedinělou záležitostí.
Na závěr bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat zastupitelstvu za podporu našeho rozhodnutí a především za spolufinancování. Velmi si toho vážíme a věříme, že technika bude sloužit
nejen na území města, ale bude ku prospěchu i našemu okolí. Touto cestou bychom vás všechny chtěli pozvat na slavnostní křest vozidla, který se bude konat dne 2.10.2021 od 10.00 u KD
Kelč.
Jaroslav Staša

STĚHOVÁNÍ: Na co se připravit?
Stěhování - příležitost pro nové začátky, životní změny, ale také období stresu a nostalgie.
Pro některé je stěhování dlouho očekávaným a plánovaným momentem, pro jiné rodiny naopak nepříjemnou komplikací. Ať už se stěhujete do vysněného domečku, nebo jste nuceni
změnit bydliště kvůli práci či jiným okolnostem, čeká vás nyní poměrně náročné období. Pojďme se proto podívat na to, jak celý proces stěhování zvládnout bez zbytečného stresu a chaosu.
Pozor stres! Krabice všude kam se člověk podívá! Máme všechno? Kam jsme vlastně dali
to nádobí? Co ještě musíme dobalit? Kdy přijede auto? Stěhování je spojeno s nikdy nekončící
sérií úkolů. Je toho potřeba udělat tolik! Vyklidit, zabalit, nachystat, znovu něco vybalit, protože
si dítě nebo partner vzpomenou, že z té zalepené krabice ještě přeci jen něco potřebují, znovu
zabalit, převést, vybalit, vyřídit papíry, zorganizovat ostatní členy domácnosti… Uf! To je pořádná fuška.
Jak se z toho nezbláznit? Všechno si zapisujte! Nenoste veškeré úkoly v hlavě, ale vytvořte
si přehledný list, ze kterého můžete odškrtávat. Budete tak přesně vědět, co je už za vámi a co
vás teprve čeká. Vaším nejlepším přítelem je teď plánování. Než tedy celou operaci stěhování
spustíte, věnujte dostatečný čas tomu, abyste vše dopředu naplánovali a zorganizovali. Neza22
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pomeňte si k jednotlivým úkolům přidat taky časovou rezervu. Rozdělte úkoly mezi všechny
členy domácnosti, není potřeba, aby vše bylo jen na vás.
Stěhování a děti. Pro děti může být stěhování velmi náročné. Najednou se loučí se vším, co
dosud znali - se svým pokojíčkem, sousedstvím, kamarády. Je to pro ně velká změna. Ačkoli se
teď na stěhování těší a se vším pomáhají, může se stát, že na ně smutek dolehne později. Mluvte
s dětmi o jejich pocitech, ptejte se, na co se těší a čeho se bojí. Přibližte jim, co nového je čeká.
Pokud je to možné, řekněte dětem o stěhování s dostatečným předstihem, aby se na tuto velkou
změnu mohly připravit. Děti budou mít pravděpodobně ke všemu spoustu otázek, snažte se je
neodbýt a trpělivě jim vše vysvětlete.
Stěhování a vztah. Jak už jsme psali na začátku - stěhování může být zdrojem velkého
stresu, napětí a chaosu. Takové pocity člověka snadno vyčerpají. Objevuje se pak podrážděnost
i přecitlivělost. Pro partnerský vztah to proto může být velká zkouška. Na intimitu najednou
není čas ani nálada, objevuje se jedna hádka za druhou a konverzace se točí výhradně kolem
toho, co je ještě potřeba udělat nebo zařídit. Snažte se vyhradit si s partnerem alespoň chvilku
během dne, kdy na téma stěhování úplně zapomenete. Mluvte spolu - o tom jak se máte, co
vás trápí, štve a co byste od toho druhého potřebovali. Nezapomínejte také na dostatek spánku
a odpočinku, bez toho to zkrátka nepůjde.
Jménem online psychologické poradny Mojra.cz vám do vašich nových začátků přejeme
jen to nejlepší.
PhDr. Michaela Miechová, Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Jiří Vozihnoj
Petr Posselt
Jaromír Závodný
Irena Bambuchová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Ludmila Miškaříková
Jiří Pavlů

Komárovice
Kelč

70 let
Leopold Balcar
Ludmila Mašlaňová
Emilie Buberníková
Josef Valuch
Anna Sabolová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Lhota

80 let
Marie Masaříková
Marie Plesníková

Kelč
Kelč

81 let
Marie Pavelková
František Kubeša

Kelč
Kelč

85 let
Josef Pavelčík

Komárovice

86 let
Marie Škařupová

Němetice

88 let
Ludmila Vinklarová

Kelč

90 let
Marie Kunovská

Němetice

91 let
Marie Zimáková

Babice

94 let
Josef Stryk

Kelč

Narození
Matěj Ondrkál
Simona Jiříčková
Eliška Edrtová
Natálie Zábranská
Jan Žalmánek

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Úmrtí
Jaromír Perutka
Anna Jiříčková
Josef Havlík
Jitka Kutálková
Anežka Kubešová
Jaroslav Klaus

68 let
78 let
56 let
58 let
75 let
78 let

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
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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