ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

12/2008

Úvod
Mgr. Piotr Wardeck, farář
Mojí milí,
u své postele mám několik knížek, které před spaním rád čtu. Jsou to většinou životopisy a
knihy, které jsou pro mě „oddechové“, a při kterých po celodenní práci v pastoraci nebo v
terapeutické ordinaci se můžu zasmát nebo poznat něco nového.
Jednou z takových knížek, která zatím bohužel není přeložena do češtiny, je kniha Murata
Kurnaza – německého Turka „Guantanamo – Pět let mého života“. V této knize píše o svých
traumatických vzpomínkách na čas, který prožil ve vězení pro teroristy v americké základně v
Guantanamo. Popisuje den za dnem, vše, co musel prožívat od okamžiku svého odjezdu z
Německa, zatčení v Pákistánu, utrpení a výslechů ve vězení, až po své propuštění a návrat do
Německa.
Je to historie člověka, kterého život během několika hodin kvůli náhodným událostem
naprosto změní. Z člověka radostného a svobodného se stává skoro otrok, muž bez
budoucnosti. Ale v té tragické situaci nezůstává sám. O jeho osvobozeni začíná bojovat jeho
rodina. Ten boj je velmi těžký. Mají proti sobě nejenom veřejné mínění, ale především
americkou vládu. Nakonec je Murat propuštěn. Boj o záchranu byl úspěšný.
Tento příběh mi připomíná podstatu svátků, které se k nám blíži. Je prosinec a před námi
Vánoce. Čas radosti, vzájemného obdarovávání se, rodinné pohody.
Ale proč vůbec slavíme Vánoce?
Vánoce, to je oslava narození Ježíše Krista, Boha a člověka, a právě proto je taky nazýváme:
„Boží Narození“. Možná, že spousta lidí dnešní doby si tuto skutečnost vůbec neuvědomuje.
Vánoce nám připomínají, že se člověk nejednou stal otrokem svých vášni a hříchů. Ztratil
přátelství s Bohem a ve svém zoufalství často „šílí“. Ale ve své válce o osvobození není sám!
S pomocí k nám přichází Boží Syn, který se v Betlémě pro nás a z lásky k nám stává jedním z
nás, aby nám pomohl být zase svobodnými lidmi. Lidmi plnými radosti a vnitřní svobody.
Tak jako v historii Murata Kurnaza bojovala o něho jeho rodina a nenechala ho o samotě,
protože ho milovala, taktéž o Tebe a o mně bojuje Boží Syn – Ježíš Kristus, protože nás taký
miluje. A také nás nenechavá o samotě. Je tady s námi.
A toto je právě, „milí občané Kelče“, Vánoční přání ode mne pro každého z Vás:
„Ať tyto svátky Božího Narození a pak celý nový rok 2009 jsou pro Vás naplněny nejenom
láskou Vašich bližních a těch, kteří jsou okolo Vás, ale také boží láskou a boží ochranou.“
Mgr. Piotr Wardeck, farář

MěÚ informuje
Svoz odpadu, Pracoviště státní sociální podpory v Kelči ...
Krásné Vánoce plné pohody a lidského porozumění
Vám všem přejí
zaměstnanci Městského úřadu v Kelči
a Redakční rada Zpravodaje.

Svoz odpadu v prosinci
Firma TS Valašské Meziříčí provede mimořádně mimo svozový plán pytlový sběr plastů.
Pytle s plasty se budou svážet v pátek 19. prosince 2008.
Komunální odpad se bude vyvážet beze změn,
tzn. i ve sváteční den ve středu 24. prosince 2008,
a poté i ve středu 31. prosince 2008.

Pracoviště státní sociální podpory v Kelči
středa 3. 12. 2008 8.00 – 16.00 hod.
středa 17.12. 2008 8.00 – 16.00 hod.

Usnesení z 26. zasedání Rady města Kelče dne 5.11. 2008

















Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 30.9.2008 a postupuje ji k projednání
zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí informaci Charity Valašské Meziříčí o nákladech poskytovaných služeb
pro klienty v Kelči a požadavek na spolufinancování provozu od obce. K vysvětlení návrhu
bude zástupce Charity přizván na příští jednání rady.
Rada bere na vědomí nabídku NVB – Servis, s.r.o., Samostatnost 1181, Holešov na úklid
sněhu z místních komunikací a tuto odkládá.
Rada schvaluje vyhrazení trvalých parkovacích míst pro osobní automobily na parkovištích na
sídlišti v Kelči dle žádostí p. Jiřího Vozihnoje a Martiny Jiříčkové, Kelč 511 a Blanky Oravové,
Kelč 503. Poplatek za užívání veřejného prostranství stanoví MěÚ podle obecně závazné
vyhlášky č. 4/2003.
Rada bere na vědomí žádosti p. Kateřiny Pavlíkové, Kelč 511 a Marie Koplíkové, Kelč 504 o
odkoupení bytu č. 504/1 v Kelči. Rada doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o způsobu
prodeje s tím, že navrhuje využití obálkové metody.
Rada bere na vědomí žádost Radomíra a Karly Indrákových, Němetice 28 o odkoupení
obecního pozemku p.č. 270/4 a částí p.č. 270/2 a 275 v k.ú. Němetice a předává ji k vyjádření
osadnímu výboru v Němeticích.
Rada bere na vědomí žádosti manželů Fabíkových, Kelč 503 a Rostislava Kunovského, Kelč
510 o zakoupení stavebního místa v lokalitě Záhumení (p.č. 232/3 a 232/4 v k.ú. Kelč-Staré
Město) a pověřuje MěÚ jednáním s vlastníky sousedních pozemků za účelem vyřešení
přístupové komunikace.Do té doby žádosti odkládá.
Rada schvaluje pronájem bytu v penzionu pro důchodce v Kelči č.p. 290 paní Marii
Kovalčíkové, Kelč č.p. 251.
Rada byla seznámena s požadavky osadního výboru v Komárovicích na provedení prací a
oprav v roce 2009 a pověřuje MěÚ jejich řešením v rámci finančních možností rozpočtu.
Rada bere na vědomí návrh ČSAD Vsetín na rušení některých spojů na lince Kelč - Kunovice a
předává jej k vyjádření osadním výborům v Babicích a ve Lhotě.
Rada schvaluje poskytnutí odměny ředitelce MŠ Kelč v rámci vzdělávacího programu UZ
33005 dle předloženého návrhu.

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne
20.11.2008



















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření Města Kelč k 30.9.2008 takto:
Celkové příjmy rozpočtu města ve výši : 30 918.381,12 Kč
Financování ve výši : 3 658.753,73 Kč
Celkové příjmy : 34 577.134,85 Kč
Celkové výdaje rozpočtu města : 34 577.134,85 Kč
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu města Kelč k 31.10.2008 – rozpočtové opatření
č.02/2008 takto:
Celkové příjmy rozpočtu : 46 083,500,- Kč
Financování : 3 355.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši : 49 438.500,- Kč
Celkové výdaje : 49 438.500,- Kč
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009 dle § 13 zákona č. 250/2000
Sb., takto: Do schválení nového rozpočtu Město Kelč účtuje dle rozpočtu minulého roku.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis o dílčím přezkoumání hospodaření Města Kelč za rok
2008 uskutečněného dne 6.-8.10.2008 a ukládá účetní města odstranění menších nedostatků
a kontrolnímu výboru provedení finančních kontrol příspěvkových organizací do 31.12.2008.
Zastupitelstvo města stanovuje:
V souladu s § 102 odst. 2písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů kompetenci Radě města Kelč k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujícím rozsahu: do výše 500.000,- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na
městském úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření radou a jejího stručného písemného odůvodnění.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Kelč –
Staré Město a k.ú. Kelč – Nové Město mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a Městem Kelč.
Jedná se o pozemky parc.č. 1312/27, 1312/29, 1328/26, 1328/27, 1328/30, 1328/34,
1328/35, 1328/36, 1328/37, 1328/38, 1328/39, 1328/40, 1328/41, 1328/42, 1328/43,
1328/44, 1328/52 v k.ú. Kelč – Staré Město a pozemky parc.č. 1992/2, 1992/3, 1992/9,
1992/10, 2023/26, 2023/32, 2023/38, 2023/39, 2023/40, 2023/42, 2023/56, 2024/2, 2051/2,
2117/1, 2117/2 v k.ú. Kelč – Nové Město.
Zastupitelstvo stanovuje způsob prodeje obecního bytu č. 504/1 v domě č.p. 504 v Kelči
včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st. 355 zast. plocha a nádvoří v
k.ú. Kelč – Nové Město, formou obálkové metody s tím, že nejnižší podání se stanovuje
částkou 143.060,- Kč. Do smlouvy bude zapracováno předkupní právo pro Město Kelč na
dobu 5 let za prodejní cenu.
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu č. 504/2 v domě č.p. 504 v Kelči včetně podílu na
společných částech domu a pozemku parc.č. st. 355 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Kelč – Nové
Město panu Janu Komárovi, Kelč č.p. 504 za cenu 195.500,- Kč.

Program Kina Kelč na měsíc prosinec 2008
Neděle 7.prosince v 18 hod.
MAMMA MIA
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potencionální otcové a
nesmrtelná ABBA. Filmová muzikálová show obsahující všechny zmíněné ingredience. V
hlavních rolích Meryl Streep a Pierce Brosnan. Americký hudební film s českými titulky.
108min.,
vstupné 51Kč.
Neděle 14.prosince v 18 hod.
HELLBOY 2 : ZLATÁ ARMÁDA
Partička monster ve službách americké vlády, dobře známá už z prvního del Torova snímku,
se tentokrát musí vypořádat s elfím princem Nuadou a jeho touhou shromáždit jednotlivé díly
artefaktu, který by mu dal neomezenou moc. Americký film na motivy comicsů s českými
titulky, 120min., vstupné 49Kč.
Neděle 21.prosince v 16 hod.! ! !
KUNG FU PANDA
Je tlustý, je chlupatý, je legrační a má být mistrem kung-fu. Je pandastický ! Dávné proroctví
ho ovšem určí za zachránce jeho poklidného světa a on musí začít trénovat. Americký
kreslený film v českém znění, 90min., mimořádné vánoční vstupné 21Kč.
Neděle 18.prosince v 18hod.
JAMES BOND - QUANTUM OF SOLACE
Tělo Vesper Lyndové ještě nevychladlo (obrazně řečeno) a James Bond vyráží za pomstou . .
Po dvacáté,tentokrát v režii Marca Forstera. Po úspěchu Casína Royale pokračuje restartovaná
bondovská série.
Americký dobrodružný film s českými titulky, vstupné 49Kč.
Na leden 2009 připravujeme: Tropická bouře, Oko dravce, Nestyda, Pověsti staré Prahy- Kozí
příběh
Miroslav Pajdla

Kultura
Adventní akce a události
Junák KELČ – Divadelní soubor Čtyřlístek
Vás zve
na divadelní pohádku o třech dějstvích

Král 3.333
režie : Vladimír Žalmánek
s mikulášskou nadílkou
v neděli 7. 12. 2008 – Kulturní dům Kelč ve 14 : 00 hodin

Osoby a obsazení :
Princezna: Pastrnková K.
Král: Hlavica J. st.
Dvorní dámy: Hlavicová D., Hlavicová T., Pastrnková B.
Chůva: Hlavicová A.
Spartakides: Hlavica S. st.
Obřadník: Kundrátek J.
Francis Filologus: Pastrnek F.
Princové: Gassmann L., Hlavica S. ml., Hlavica J. ml.
Přemysl Řehák: Hlavica M.
Strouhač: Janda M.
Posel: Mede F.

Mikulášská nadílka v Kelči
Kdy ? v pátek 5. prosince 2008
Kde ? na náměstí v Kelči
Pro koho ? pro děti do 12 let
Program:
v 17 hodin přijede Mikuláš, čerti i andělé
rozsvícení vánočního stromu
nadílka mikulášských balíčků
možnost projížďky na koni
Upozornění:
Mikulášské balíčky budou dětem předány po předložení žetonu,
který bude k vyzvednutí proti podpisu na Městském úřadě
od pondělí 1. 12. 2008.
( pouze pro děti do 12 let – nar. od roku 1996 ).
Na všechny se těší Váš Mikuláš!!!!

Živý betlém
Štědrý den 24. 12. 2008 ve 12 hodin
náměstí Kelč

Kopaná
Sobota 18.10.2008
starší dorost – Paseky Zlín – Kelč 2:1
mladší dorost – Paseky Zlín – Kelč 1:1
muži – Choryně – Kelč 3:2 /2:0/. Derby jako hrom. Utkání se přelévalo z jedné strany na
druhou. Obě mužstva hrála s velkým nasazením. Domácí chtěli získat skalp našeho mužstva,
to se jim začalo naplňovat, když vstřelili dvě branky. Tyto branky padly po chybách našeho
brankáře. Po změně stran přišel na hřiště Tomáš Srkala a ten svým důrazem vstřelil dvě
branky. Jenže co to bylo platné, když naše obrana zaspala a domácí vstřelili třetí branku.
Domácí se pak zatáhli do obrany a udrželi těsný výsledek do závěrečného hvizdu rozhodčího.
Neděle 19.10.2008
starší žáci – Velké Karlovice – Kelč 13:0
mladší žáci – Velké Karlovice – 16:1
Sobota 25.10.2008
starší dorost – Kelč – Mozkovice 4:3
mladší dorost – Kelč – Mozkovice 0:3
muži – Kelč – Valašská Polanka 3:0 /1:0/ . Hosté přijeli s jasným cílem - dostat co nejvíce
branek. To se jim v úvodu také dařilo. Celý jejich tým se zakopal na své polovině, našim
hráčům dělalo problémy se dostat před jejich bránu. Dvě branky vstřelil Tomáš Srkala a
jednou se trefil Lukáš Machač.
Neděle 26.10.2008
starší žáci – Kelč – 1. FC Valašský 4:5

mladší žáci – Kelč – 1. FC Valašský 0:2
Sobota 1.12.2008
starší žáci – Slavičín – Kelč 8:0
mladší žáci – Slavičín – Kelč 10:0
starší dorost – Napajedla – Kelč 3:1
mladší dorost – Napajedla – Kelč 7:2
Neděle 2.11.2008
muži – Podlesí – Kelč 1:1 . Na toto utkání se přišlo podívat hodně diváků. Ti pak viděli
kvalitní fotbal. Naši hráči začali utkání velmi dobře, domácí se během první půle do žádné
šance nedostali. Naši žádnou šanci neproměnili. Ve druhém poločase šli domácí do vedení.
Bod pro naše mužstvo zachránil Tomáš Srkala.
Umístění mužstev na podzim roku 2008
Starší žáci 12.místo 11 1 0 10 20:58 3
Mladší žáci 12.místo 11 1 1 10 10:64 1
Starší dorost 13.místo 13 3 1 9 20:36 10
Mladší žáci 11.místo 13 4 2 7 20:36 14
Muži 1.místo 13 8 3 2 38:18 27
Tělovýchovná jednota Kelč děkuje všem trenérům, asistentům, hráčům za kvalitní
reprezentaci Tělovýchovné jednoty a také města. Zvláště si poděkování zaslouží město a
sponzoři,bez kterých by se fotbal na takové úrovni nedal hrát. Dále pak zdravé jádro
fanoušků, kteří přišli, i když se utkání mužů přeložila z neděle na sobotu.
Poděkování všem, kteří se starají o chod fotbalu.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2008 – 2009
Výsledky 1. – 9. kola :
Kelč – Zubří 2 : 8 1592 – 1661 0
Frenštát „B“ – Kelč 2 : 8 1535 – 1573 2
Kelč – Lipník „C“ 5 : 5 1516 - 1498 1
Bílovec“B“ – Kelč 8 : 2 1576 – 1480 0
Kelč – Odry „B“ 4 : 6 1647 – 1625 0
Hranice „B“ – Kelč 10:0 1693 – 1612 0
Kelč – Sedlnice „C“ 10:0 1668 – 1486 2
N.Jičín „B“ – Kelč 4 : 6 1580 – 1588 2
Tabulka po 9. kole :
1. Zubří 8 6 0 2 1589 53 : 27 12
2. Hranice „B“ 8 6 0 2 1606 51 : 29 12
3. Odry „B“ 8 5 0 3 1628 54 : 26 10
4. Bílovec „B“ 8 5 0 3 1564 38 : 42 10

5. Sedlnice „C“ 8 5 0 3 1532 38 : 42 10
6. Lipník „C “ 8 4 1 3 1528 41 : 39 9
7. Kelč 8 3 1 4 1571 37 : 43 7
8. Frenštát „B“ 8 1 0 7 1512 30 : 50 2
9. N.Jičín „B“ 8 0 0 8 1500 18 : 62 0
Družstvo Kelče kvůli nemocem a různým zraněním svých hráčů nehrálo podzimní část
soutěže v kompletním složení. Věříme, že jarní část nám vyjde lépe a obsadíme lepší místo.
J. Gassmann

Základní škola informuje
















Turnaje v halové kopané
Ve dnech 13. a 14. listopadu se v sportovní hale při Základní škole Zašová konal turnaj
mladších i starších žáků v halové kopané – okrsková kola. Naši školu reprezentovalo v každé
kategorii jedno družstvo. Úspěšnější byli starší žáci (8. – 9. třída), kteří vyhráli svou skupinu (v
ní zvítězili nad družstvy ZŠ Loučka a ZŠ Křižná z Valašského Meziříčí). Ve finále ale podlehli
soupeřům ZŠ Žerotínova a ZŠ Šafaříkova (obě Valašské Meziříčí) a obsadili ve finálové skupině
3. místo. Mladší žáci sice vyhráli svou skupinu, ale ve finále se jim vůbec nedařilo. Z turnaje
odjeli bez výraznějšího úspěchu. Prokázali ale sportovní nadšení a odhodlání a získali určitě
cenné fotbalové zkušenosti.
Vánoční keramické modelování
Blíží se Vánoce a žáci dostali opět možnost vyrobit si vlastní keramický výrobek motivovaný
Vánocemi. Této nabídky využil celý 1. stupeň a také někteří žáci 7. a 9. ročníku.
Exkurze páťáků
21. října se vypravili naši páťáci na exkurzi do Brna, konkrétně do Zemského muzea
Anthropos, v němž je trvalá expozice k vzniku a vývoji člověka s ukázkami vykopávek z území
České republiky.
Burza povolání
V úterý 4. listopadu se žáci 9. tříd zúčastnili již tradiční akce určené žákům posledních ročníků
základních škol – Burzy povolání. Burza se konala v kulturním domě ve Vsetíně a žáci měli
možnost seznámit se s možnostmi studia na středních školách, popř. s učebními obory pro
školní rok 2009/2010. Odpoledne pak mohli tuto akci navštívit spolu se svými rodiči.
Exkurze
Ve čtvrtek 6.11. absolvovali žáci osmých tříd v rámci výuky chemie exkurzi do čističky
odpadních vod v Kelči.
Přírodovědný klokan
V některém z minulých čísel Zpravodaje jsme vás informovali o soutěži Přírodovědný klokan,
kterou jsme pro naše žáky připravili. Tato soutěž není postupová, ale výsledky školních kol se
posílaly k vyhodnocení do Vsetína. V porovnání s ostatními soutěžícími se náš žák Jakub
Plesník (9.B) umístil v rámci regionu Vsetínsko na krásném 4. místě. Gratulujeme.
Kulturní a vzdělávací akce v měsíci listopadu
13.11.: Divadelní představení pro žáky 1. stupně v Městském divadle ve Zlíně
20.11.: Preventivní program o škodlivosti kouření pro žáky 8. a 9. tříd
21.11.: Hrajeme si s pohádkou – hudební a divadelní vystoupení pro žáky 1. – 6. třídy
28.11.: Poslechový pořad Richarda Pogody Tři strážníci pro žáky 7. – 9. tříd
O průběhu těchto akcí vás budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje.
Připravujeme na měsíc prosinec
10.12.: Vánoční jarmark s prodejní výstavou žákovských prací na vánoční téma a Den
otevřených dveří.

Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola Kelč informuje
Čas předvánoční v Mateřské škole Kelč.
Nadílka Mikuláše a přípravy na Vánoce, svátky společné radosti a pohody jsou tématem
našeho posledního měsíce roku. Vše začíná již začátkem prosince. Ve třídách se vytváří
mikulášské a vánoční dekorace, vyrábí se, zkoušejí se netradiční techniky, zdobí se, aranžují
větvičky, adventní věnečky. A tak ožívají nejen prostory tříd, ale i šaten a společných chodeb.
Přicházejí také dny plné pohádek. Příběhy plné tajemství, kouzel i napětí zaujmou všechny
děti. K nám do mateřské školy přijede s pohádkou „O Nesytovi“ loutkové divadlo MYŠKA
9. prosince. K tomuto období se váže mnoho pranostik a zvyků. Proto jsme pro děti připravili
„vánoční zpívánky“, pořad, který je věnován lidovým písním, vánočním koledám a zvykům,
hudebním nástrojům, lidové tvorbě.
Nezapomínáme ani na přírodu a život v ní. Ptáčkům nazdobíme vánoční strom na školní
zahradě. Děti samy pověsí na stromeček jablíčka, ořechy a korálky z přírodnin. Pravidelně
také sypeme ptáčkům semínka do krmítek na zahradě.
A když už do Vánoc zbývá opravdu jen pár dní, vrcholí přípravy na společném setkání s
rodiči dětí.
Pečou se perníčky, vyrábějí přáníčka a dárečky, zdobí vánoční stromečky. To vše čeká na
rodiče a prarodiče, kteří se sejdou v nazdobených třídách u slavnostně prostřených stolů, aby
si poslechli vánoční zpívání a koledování svých dětí. Předvánoční čas uzavře nadílka pod
stromečkem v mateřské škole a kouzelné pohádky, které dětem zahrají paní učitelky. Celý den
je slavnostní, posloucháme koledy a hry s novými hračkami neberou konce.
Rozzářená očka, úsměv ve tvářích, pěkné společné zážitky, to vše přinese čas předvánoční
našim dětem.
Přejeme Vám, abyste prožili pokojné Vánoce s těmi, které máte rádi. Užijte si chvíle pohody
a radosti s dětmi a do nového roku 2009 přejeme všem hodně zdraví.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Ukončení hasičské sezóny 2008, October Cup 2008, Ruty Šuty má bronzové medaile z
mistrovství ČR...
Ukončení hasičské sezóny 2008
S příchodem podzimních dnů se naši mladí hasiči zúčastnili ještě několika posledních závodů,
které přinesly úspěchy.
27.září se konal, jako každoročně, Závod branné všestrannosti v Oznici. Zde se na start ve
větrném počasí postavilo téměř 50 skupin závodníků a z toho jedna hlídka hasičů z Kelče.
Branný závod je součástí hodnocení hry Plamen, jejichž podstatná část se koná v jarních
měsících. Letos se nám podařilo zaběhnout výborný výsledek a zvítězit v celém okrese.
Doufám, že hasiči využijí této výborné pozice pro jarní kolo hry Plamen. V neděli 28.září se v
Pravčicích uskutečnil 4.ročník soutěže v požárním útoku starších žáků „Pohár vítězů
poháru“. Na start se postavilo celkem 13 předních družstev ze střední a severní Moravy.
Soutěž proběhla dvoukolově a my jsme na tomto prestižním závodě nechyběli. Ovšem závod
se našim mladým příliš nevyvedl a obsadili až sedmou pozici.

Je velmi smutné, že řady ( věková hranice 15 let) těchto úspěšných mladých reprezentantů,
nejen pro město Kelč, ale celý Zlínský kraj, velmi prořídly a noví členové se shánějí velmi
obtížně.
Celá tato úspěšná sezóna, především pak účast na Mistrovství České republiky v Trutnově,
byla velmi nákladná a my bychom touto cestou velmi rádi poděkovali našim sponzorům za
jejich pomoc a podporu:
Městský úřad Kelč, Pajdla Marek, Vinlárek Petr, Smahel Petr, Pelc Petr, Ing. Vacula
Radek, Ing. Gába Karel, Ing. Pavlištík Josef, Gerla Tomáš, Škodová Bohumila, Pajdla
Jaroslav- AKORD, Hlavica Stanislav, DEZA a.s.
Vzhledem k tomu, že jsme mnoho času věnovali přípravě na mistrovství, nebylo možno
absolvovat všechny závody Středomoravského poháru, kde jsme tedy v konečném hodnocení
obsadili sedmou pozici a ve Vsetínské lize místo páté.
V současné době se naši žáci připravují pod vedením trenéra atletiky a zároveň se také
pravidelně scházejí v tělocvičně místního odborného učiliště.
Doufáme, že se nám do jarních měsíců podaří družstvo posílit o několik nadšenců, kteří se
budou chtít pečlivě připravovat na následující sezónu.
Všechny občany bychom touto cestou předběžně rádi pozvali na Hasišský ples, konaný
dne 14.února 2009 v Kulturním domě v Kelči. A zároveň chystáme na jarní prázdniny
dvoudenní zájezd do rakouských Alp na Hochkar. Informace upřesníme v následujících
číslech.
Mgr.Dagmar Syryčanská, SDH Kelč

October Cup 2008
Dne 4.října se konal na cvičišti v Babicích jeden z nejprestižnějších závodů v požárním útoku
družstev mužů a žen – October Cup. Tato soutěž je specifická tím, že se nezávodí standardně
o finanční ceny, ale o jednotlivé díly sportovních mašin a sportovní vybavení pro hasičské
týmy. Iniciátorem závodu byl před několika lety Karel Gába, který byl zároveň jediný a
hlavní sponzor, proto se svého času soutěž nazývala Gába Cup. Avšak s postupem času se
stala soutěž velmi atraktivní a zajímavá i pro mnohé další sponzory, kteří měli velký zájem na
spolupráci a došlo k jejímu přejmenování.
V letošním roce se přihlásilo neuvěřitelných 115 družstev, avšak mnoho z nich odradilo
především sychravé a chladné říjnové počasí. Na začátku závodu bylo tedy na startovní listině
zaregistrováno úctyhodných 98 družstev z celé České republiky, ale i ze Slovenska.
V devět hodin ráno byl závod zahájen, trať byla jednotná pro muže i ženy, a to na dvě hadice
„B“, což znamená cca 75 m k nástřikové čáře. I přesto, že počasí bylo opravdu mizerné a trať
se díky obrovskému množství závodních týmů stávala stále náročnější, měli jsme možnost
vidět nádherné sportovní výkony. Z tzv. „místních“ družstev si skvěle vedlo družstvo Babic
„B“, tvořeném z bývalých reprezentantů babického „Áčka“, s časem 15,30 obsadili ve velké
konkurenci mladších kolegů konečnou pátou příčku. Babice „A“ bylo určitě svým výkonem
zklamané, jelikož skončili třicátí s časem 16,57. Mladému dynamické týmu mužů z Kunovic
se bohužel nepodařilo v časovém limitu nastartovat svůj stroj, proto byli předčasně
diskvalifikováni. Závod v kategorii mužů nakonec vyhráli muži z Plumlova (PV), kteří v
letošním roce obsadili i skvělou třetí příčku v extralize. Druhé místo překvapivě vybojovalo
družstvo z Malenovic (FM) s časem 15,05. Třetí příčku získali muži z Nevcehle, letošní mistři
a rekordmani Extraligy ČR v požárním útoku.

V kategorii žen se časem 19,28 velmi energicky představily mladší nástupkyně slavných žen z
Kunovic. Ukázaly, že i přesto, že trénují pouhý rok, se umí vyrovnat špičce republiky a
obsadily sedmé místo. Překvapivě zvítězila děvčata z Hněvošic (OP) s časem 17,73, druhé
pak Bartovice v čase 18,29 před třetími ženami z Pravčic (KM) a jejich výsledkem 18,55.
Na závěr je nutno podotknout, že i přes nepřízeň počasí se závod velmi povedl, organizátoři
připravili výborné občerstvení, průběh závodu měl šmrnc a rozhodčí byli velmi spravedliví.
D.Syryčanská

Ruty Šuty má bronzové medaile z mistrovství ČR
Po úspěších na regionální soutěži o Moravský country pohárek, kde jsme sbírali zkušenosti, a
po vítězství na celostátní přehlídce v Táboře, kde jsme vyhráli v kategorii "Country show",
jsme se odhodlali ověřit naše taneční umění na soutěži, na které měří své síly ty nejlepší
soubory z Čech a Moravy. V sobotu 15. listopadu, v brzkých ranních hodinách jsme se vydali
vlakem na Jižní Moravu do Znojma, kde se konalo 11. mistrovství České republiky v country
tancích do 17 let, vyhlášené Českomoravskou asociací dětských country tanečních souborů.
Do sobotních základních kol jsme měli přihlášeny dvě choreografie. V kategorii „Line dance
starší“- „Sedm statečných“ což je naše autorská choreografie, text skladby složil René Hegar,
hudbu Martin Kožich, kapelník skupiny Gympleři, která pro nás skladbu nahrála. V kategorii
„Country show starší“ - „Hej, pane šenku“ na stejnojmennou skladbu skupiny Kamélie.
Už základní kola, ze kterých postupovalo pět nejlepších choreografií do nedělního finále, byla
ukázkou toho nejlepšího, co jsme kdy na soutěžích viděli. Taneční soubory z Prahy, Brna,
Pardubic, Tábora, Mladé Boleslavi, Hodonína, České Lípy, Val. Meziříčí, Písku a dalších
měst a vesnic z celé republiky předváděly výborná vystoupení, ale i naši tanečníci podali
skvělý výkon, a tak jsme s napětím očekávali výsledky hodnocení od poroty.
V kategorii „Line dance starší“ jsme obsadili devátou, tedy nepostupovou příčku, což nás
hodně mrzelo, ale byla to cenná zkušenost. S druhou choreografií „Hej, pane šenku“ v
kategorii „Country show“ jsme soutěžili s jedenácti soubory, a když moderátor ohlásil mezi
postupujícími číslo choreografie 312, propukl v našem souboru obrovský jásot! Bylo to číslo
naší choreografie! To, v co jsme tajně doufali, se splnilo! Ruty Šuty postoupilo do finále!
V neděli se od rána všichni pilně připravovali na finálové vystoupení. Děvčata vymýšlela účes
a líčení, ostatní kontrolovali kostýmy, aby na nich nebyla nejmenší chybička. Ve finále
rozhoduje každá maličkost, kterou porota nekompromisně trestá ztrátou bodů. Vystoupení se
blížilo a nervozita začala dělat své. Proto si naše vedoucí Jitka Hegarová vzala tanečníky
stranou a snažila se je rozveselit. Pak přišla řada na naše vystoupení. Tanečníci předvedli
perfektní provedení choreografie, nádherný výraz, zkrátka to nejlepší, co v nich je. S napětím
jsme očekávali body od poroty. Po hodnocení jsme věděli, že první budou Lentilky z
Rakovníka, druhé místo obsadil domácí soubor Zuzany. Nás ohodnotila porota podobně jako
soubor Caramelka z Prahy a jelikož jsme neznali systém hodnocení, zklamaně jsme se
domnívali, že nám o pár bodů uteklo třetí místo. Nálada byla velmi skleslá, některé tanečnice
plakaly. Byla to velká dřina a chybí nám pár bodů. Taková smůla.
Přesto jsme počkali na vyhlašování vítězů, i když jsme potom museli spěchat na nádraží na
vlak. Jaké však bylo naše překvapení, když jako třetí v pořadí v kategorii „Country show
starší“ řekl moderátor název naší country taneční skupiny „Ruty Šuty“! Po seškrtání bodů
jsme o dva body porazili Caramelku z Prahy. Slzy štěstí tekly proudem, výkřik radosti musel
být slyšet až u nás doma v Kelči. Za potlesku diváků a blesků fotoreportérů, jsme na stupních
vítězů převzali pohár a diplom za třetí místo. A byli to: Veronika Hegarová, Veronika

Jandová, Tereza Jandová, Hanka Machačová, Nela Nenutilová, Aneta Pitrunová,
Renata Vybíralová, Karel Tvrdoň, náhradnice Alena Pajdlová a nejmilejší fanoušek
našeho souboru Adam Hegar.
Všem patří velký dík za vzornou reprezentaci country tanečního souboru Ruty Šuty a Orla
jednoty Kelč. Děkuji také manželce a vedoucí souboru Jitce Hegarové za péči o kostýmy a o
nás o všechny. Děkujeme i panu Hýžovi za opravu tanečních bot a výrobu opasků a paní
Pečeňové za kostýmy, které porota ohodnotila jako nejhezčí na mistrovství. Dík patří také
všem sponzorům a organizacím, kteří nás finančně podporují a také Městu Kelč za umožnění
tréninků a podporu souboru.
René Hegar, starosta Orla jednoty Kelč a vedoucí souboru Ruty Šuty

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Marie Mašlaňová Kelč
František Libosvár Kelč
70 let
Zdenka Maroszová Kelč
80let
Arnošt Ficek Kelč
Jaroslava Pavelková Kelč
Růžena Pivodová Lhota
83 let
Ludmila Palatová Kelč
84 let
Ludmila Pavlištíková Lhota
Ludmila Příleská Babice
Sňatky
Stanislav Kubík * Lucie Stratilová

