ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

12/2007

Přání faráře Piotra Wardeckiho
Drazí spoluobčané,
každý rok mě požádá pan starosta, abych Vám napsal několik slov povzbuzení a přání k
Vánocům a do nového roku. Tak se to tedˇ snažím udělat.
Přiznám se, že nevím, co Vám mám napsat. Jsem přece stejný člověk jako všichni ostatní v
Kelči, možná s výjimkou, že jsem pan farář.To ale přece není až tak důležité, kdo jsme, co
děláme a jaké máme tituly před jménem, ale spíš, jak se chováme jako lidé a jak to zvládáme
ve svém soukromém a pracovním životě. A na to nikdy nejsme sami.
O Vánocích na tento svět přichází někdo víc důležitý než pan magistr, pan inženýr nebo pan
doktor!
K nám přichází samotný Boží syn! Ježíš Kristus! Přichází, aby nám řekl, že nás miluje takové,
jací jsme: někdy myslíme jenom na sebe, na své pohodlí, na své rodiny, na své dětí, na své
zdraví, na svou kariéru…
Ale On myslí na….TEBE! A JENOM na Tebe!
Kristus chce, abys byl/a šťastný/á nejenom na chvilku, ale pořád! On nechce, abys se trápil se
svým problémem sám a abys musel říkat: nikdo mě nechápe!
On se stává člověkem- jako já a ty, aby nám řekl, že mu na nás záleží. Že nás přijímá takové,
jací jsme – a to málokdo dokáže!
F.Perls (zakladatel gestalt psychoterapie v 60-letech 20 století) řekl:
“Nikdo z nás není na tomto světě, aby uspokojoval představy toho druhého, já jsem já – a ty
jsi ty. Každý z nás má svůj svět a nikdo z nás nežije proto, aby uspokojoval představy toho
druhého! Když se setkáme a budeme spolu, bude to nejkrásnější věc na tomto světě, když nenemůžeme nic dělat!“
A právě proto jsou Vánoce nejkrásnější věcí na světě: Kristus vstupuje do Tvého světa a bere
tě takového/takovou jaký/á jsi! On Tě rád poznává -Tvé problémy, starosti a nabízí své
přátelství a blízkost. Nabízí sám sebe! Bez žádného „ale“ setkává se s Tebou a rád si sedne u
Tvého vánočního stolu spolu s celou Tvou rodinou a přinese Tobě a všem Tvým blízkým
spoustu
dárků, kterým v církvi říkáme: HODNĚ BOŽÍH MILOSTÍ!
A to Vám všem ze srdce přeji.
Mgr. Piotr Wardecki, farář

Kostel sv. Kateřiny
Kelečské náměstí a jeho bezprostřední okolí je památkovou zónou, kterou vyhlásilo
ministerstvo kultury. Tento statut zavazuje všechny majitele nemovitostí v tomto prostoru k
citlivým úpravám domů a budov. K úpravám se musí závazně vyjádřit Památkový ústav
Kroměříž a odbor kultury ve Valašském Meziříčí. Všechny opravy v památkové zóně jsou
daleko finančně náročnější než opravy běžné. Proto také státní instituce přispívají na
částečnou úhradu zvýšených nákladů.
Jednou z nejcennějších staveb v naší památkové zóně je kostel sv. Kateřiny. Tato budova byla
ve velmi špatném stavu a je již delší dobu rekonstruována. V minulých letech na rekonstrukci
práce přispíval z programu regenerace památkových zón také Zlínský kraj. Tato pomoc je

velmi potřebná a pomáhá urychlit rekonstrukční práce. V letošním roce přispěl Zlínský kraj
částkou 200 tisíc Kč na obnovu fasády tohoto kostela. Z těchto prostředků a z prostředků
farnosti a města byla opravena spodní část omítek, upraven větrací systém a celá fasáda je
připravena k dokončení povrchovou vrstvou.
Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování Zlínskému kraji za tuto pomoc, bez které by
nebylo možné celou akci uskutečnit.
Věříme, že naše spolupráce bude i nadále zdárně pokračovat.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta a Mgr. Piotr Wardecki, farář

Usnesení z 13.zasedání Rady města Kelče dne 25.10. 2007
























Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ k 30.09.2007 včetně návrhu na odepsání tří
nejstarších pohledávek a tyto doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Kelč provedeného
pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje ve dnech9-10.10.2007. Zápis bude předložen
zastupitelstvu na příštím zasedání.
Rada bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku k 31.12.2007 a
jmenování členů inventarizačních komisí.
Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o spolupráci se Zlínským krajem. Na
tvorbě,aktualizaci a správě digitální technické mapy na období 11/2007 – 10/2012 dle
předloženého návrhu.
Rada na základě předloženého geometrického zaměření pozemku od p.Stanislava Pelce, Kelč
– Němetice čp.62 doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej nově vzniklého pozemku p.č.
418/9 o výměře 95m2 v k.ú. Němetice.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín 4,Teplická 874/8 o
zřízení věcného břemene uložení kabelové přípojky NN k novostavbě RD p.Josefa Rakovského
v pozemku parc.č. 1328/17 v k.ú. Kelč – Staré Město podle geometrického plánu č. 318238/2007 z 28.08.2007.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit žádost o bezúplatný převod zemědělských pozemků
parc.č. 6/1 , 578/12 , 149/3 a 119 v k.ú. Babice u Kelče od Pozemkového fondu ČR na Město
Kelč.
Rada schvaluje předložený návrh na změny územního plánu města Kelč a pověřuje MěÚ
předat žádost o projednání změny č.4 odboru územního plánování a regionálního rozvoje,
MěÚ Valašské Meziříčí.
Rada bere na vědomí žádost oddílu kopané TJ Kelč o zajištění sečení a údržby fotbalového
hřiště a doporučuje starostovi svolat samostatné jednání se zástupci TJ.
Rada zamítá žádost občanského sdružení IMPULS Valašské Meziříčí, Poličná 45 o finanční
příspěvek na rekonstrukci Hippocentra v Růžďce.
Rada schvaluje finanční příspěvek 2 000,- Kč na dopravu pro žáky 9.tříd ZŠ na soutěž Bludiště
v Ostravě.
Rada schvaluje finanční příspěvek 3 000,- Kč oddíl Aerobiku fitTeam Kelč na organizaci II.
Minimaratonu v aerobiku dne 04.12.2007 v Kelči.
Rada zamítá žádost pana Zdeňka Souška , Kelč 225 o finanční příspěvek na obědy. MěÚ v
současném rozpočtu nemá vyčleněny prostředky na příspěvky na obědy pro důchodce.
Rada schvaluje umístění přípojek elektřiny, kanalizace a vody k domu manželů Slovákových,
Kelč čp.6 na pozemku p.č. 128/2, v místní komunikaci parc.č. 2023/1 v k.ú. Kelč – Nové
Město.
Rada bere na vědomí požadavek obyvatel domu čp. 291 v Kelči na provedení úprav v okolí
domu ( přístřešek na popelnice, chodník ) a pověřuje MěÚ jeho řešením.





Rada schvaluje pronájem bytu č. 304 v penzionu pro důchodce v Kelči čp.290 paní Jindřišce
Olivové, Loukov 171.
Rada schvaluje program otevření kulturního domu v Kelči dne 4.-5.1.2008 dle návrhu kulturní
komise.
Rada byla seznámena s financováním investiční akce „Rekonstrukce KD Kelč“ a doporučuje
uzavřít dodatek smlouvy na zvýšení dotace ve výši 1,1 mil.Kč, další práce budou řešeny v roce
2008.

MěÚ informuje
Informace k poplatkům pro rok 2008 pro občany Kelče a místních částí
Poplatek za psy zůstává stejný jako v roce 2007.
Pes : 100 Kč za 1 psa, 100 Kč + 50% za druhého a každého dalšího psa, 500 Kč za 1 psa v
bytovém domě, 500 + 50% za druhého a dalšího psa.
Poplatek za odpad je podle nové vyhlášky č. 1/2007.
Odpad : 450 Kč za osobu na rok s TP v Kelči, 450 Kč za rok za rekreační objekt
Splatnost : do 31. 3. 2008.
V případě dvou splátek je splatnost druhé splátky do 30. 6. 2007.
Úhradu lze provést složenkou, přes účet nebo hotově v pokladně MěÚ Kelč vždy v pondělí a
středu od 8 do 11,30 a od 12,30 do 16 hodin.
(od pondělí 7.1.2008)

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. , Jasenická 1106, 755 11 Vsetín
Cena vodného a stočného pro rok 2008 :
Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně DPH
Vodné 28,60 31,17
Stočné 20,00 21,80
Vodné+ stočné 48,60 52,97
- cena vodného je stanovena za 1 m3 ( 1 000 litrů ) odebrané pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1 m3 ( 1 000 litrů ) odpadní vody vypuštěné do veřejné
kanalizace
Odběratelé mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2007 :
- telefonicky – 571 484 030, 574 484 072, 571 484 026
- elektronickou poštou - obchodni@vakvs.cz
- prostřednictvím webových stránek - www.vakvs.cz
- osobně na zákaznickém centru ve Vsetíně, Jasenická 1106
nejpozději do 15. ledna 2008.
Pokud tuto možnost odběratel nevyužije, bude spotřeba stanovena jako v minulých letech
technickým propočtem.

Kontaktní místo státní sociální podpory v Kelči v prosinci :
středa 12. 12. 2007 8,00 – 16,00 hodin

Informace Zdravotního střediska Kelč – ordinance MUDr. Kurejko
Vzhledem k tomu, že vánoční svátky budou spojeny s několika dny volna, předkládám vám
rozpis ordinačních hodin a žádám své pacienty, aby se zásobili léky s časovým předstihem a
nenechávali návštěvu ordinace na poslední dny v roce.
Přeji všem pacientům do nového roku vše nejlepší.
17.12.07 pondělí 7 – 12 hodin
18.12.07 úterý 11 – 16 hodin
19.12.07 středa 7 – 12 hodin
20.12.07 čtvrtek 7 – 12 hodin
21.12.07 pátek 7 – 12 hodin
sobota 22.12.07 až středa 26.12.07 – NEORDINUJE SE
27.12.07 čtvrtek 7 – 12 hodin
28.12.07 pátek 7 – 12 hodin
sobota 29.12.07 a neděle 30.12.07 – NEORDINUJE SE
31.12.07 pondělí DOVOLENÁ
zástup – 7 – 12 hodin MUDr. Sehnal – Loučka
1.1.08 úterý NEORDNUJE SE
2.1.08 středa 7 – 12 hodin
3.1.08 čtvrtek 7 – 12 hodin
4.1.08 pátek 7 – 12 hodin
MUDR. Stanislav Kurejko

Kultura
Mikuláš
Ve čtvrtek 6. prosince 2007 v 17 hodin rozsvítí Mikuláš na náměstí v Kelči vánoční strom.
Pomáhat mu budou andělé, ale i čerti. Za přednesené básničky, písničky či předvedené
tanečky obdrží děti od Mikuláše balíček.
( Balíčky se budou dávat dětem do 12 let po předložení žetonu, který bude k vyzvednutí na
MěÚ v Kelči u pí. Schybolové).

Živý Betlém
Štědrý den – den, na který se těší především děti. Čas dárků a vánočního cukroví. Tak jak se
zajiskří v očkách těch nejmenších při rozbalování dárků, tak se mnohým zablýskne v očích při

tradičním živém betlému. Alespoň mně se to stává a vím jistě, že to není větrem ani mrazem.
Neumím si už Štědrý den bez průvodu dětí, dospělých, zvířat, povozů či králů představit.
Vždy se těším na živého Ježíška a tipuji, které z nově narozených dítek by to mohlo být. Živý
betlém patří ke mému svátečnímu dni a když odpoledne přijdu domů, slavnostní nálada mě
neopustí po celý zbytek dne.
Nebylo by tomu tak, kdyby se každým rokem nesešla parta dobrých lidí, rodin a známých,
kteří zatím co u jiných vrcholí přípravy na slavnostní večeři, oblékají na sebe oděvy z dob
minulých, zapřahají svá zvířata a opakují si slova, která pak pronáší při vystoupení.
Měla jsem možnost zhlédnout Živý betlém i v jiných městech, ale ten v Kelči je úplně jiný a
bezkonkurenčně nejhezčí.
(MS )

Schola Kelč Vás všechny srdečně zve na
Vánoční koncert,
který se uskuteční 26.12.2007 v 15 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči.
Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vás!!!

Plánujeme :
Kulturní dům Kelč
Skončila 2. etapa rekonstrukce kulturního domu, a to si zaslouží trochu oslavit. Jsme rádi, že
se konečně podařilo tuto náročnou akci rozjet. Víme, že tento úkol si stanovilo každé
zastupitelstvo na konec svého volebního období, ale vždy to přenechalo zastupitelstvu
dalšímu jako opravdu nelehký úkol.
Takže i když ještě není kulturní dům takový, jaký bychom si ho přáli mít, přece jen se
odvedlo kus práce a je důvod slavit.
Proto zveme občany v sobotu 5. ledna 2008 na Den otevřených dveří s následujícím
kulturním programem :
13 – 16 hodin - volná prohlídka zrekonstruovaných prostor + výstava
16 - 19 hodin - vystoupení - děti z MŠ, country soubor Ruty Šuty Kelč, aerobik fiTTeam
Kelč, taneční Zuzky Žůrkové a Jana Tumpacha
19 – 20 hodin - posezení s cimbálovou muzikou Jiřího Nechanického s vystoupením
tanečního souboru Mezříčan
20,30 hodin - vystoupení hudební skupiny FLERET
22 hodin - ukončení slavnostního dne
Vstup volný, občerstvení zajišťuje SDH Kelč.

Český Junák Kelč uvádí
v neděli 9. 12. 2007
v prostorách kina Kelč divadelní pohádku o 3 dějstvích

„POPELKA“
s mikulášskou nadílkou.
Začátek ve 14 hodin.
Příjem dárků v neděli v 10 hodin v kině.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme malé i velké diváky.
Osoby a obsazení:
Popelka - Klára Pastrnková
Amalie - Bětka Pastrnková
Dorota - Dorota Hlavicová
Macecha - Hanka Stromšíková
Otec - Stanislav Hlavica st.
Král - Jiří Hlavica st.
Princ - Martin Hlavica
Šašek - Jiří Hlavica ml.
Králův společník - Luboš Gassmann
Obřadník - Jiří Kundrát
Kněžna - Tereza Hlavicová
Mladá kněžna - Karla Hlavicová
pážata, kuchtíci
Režie Vladimír Žalmánek

Program kina na měsíc prosinec 2007
Neděle 2.prosince v 16hod!!!
ROBINSONOVI
Animovaná disneyovka vypráví v režii Stephena Andersona o dvanáctiletém vynálezci, jehož
objev "skeneru vzpomínek" spustí sled dobrodružných událostí.
Americký kreslený film v českém znění, 102min. vstupné 25Kč.
Neděle 9.prosince v 18hod.
MR.BROOKS
Earl Brooks vypadá jako vzorný manžel, otec a podnikatel, až na to, že má ještě své druhé,
podstatně nepříjemnější JÁ.
Americký film s českými titulky, 120min., vstupné 41Kč.
Neděle 16.prosince v 18hod.
DISTURBIA
Dospívající Kale musí k vůli domácímu vězení trčet ve svém pokoji a nezbývá mu, než
šmírovat sousedy. Jeden z nich je asi vrah....
Americký thriller s českými titulky, 105min., vstupné 41Kč.

Neděle 23.prosince v 16hod.!!!
DIVOKÉ VLNY
Dá se natočit animovaný dokument o mistrovství světa tučňáků v surfování? Dá a kupodivu je
to veliká legrace....
Americký kreslený film v českém znění, 86min., vstupné 25Kč.
Na měsíc leden 2008 připravujeme české filmy: Medvídek, Gympl. Z jiných produkcí
Hvězdný prach a Chuť lásky.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a těšíme se na vás v novém roce 2008.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
Pátek 12.10.2007- ml.přípravka-1.valašský – Kelč 0 : 1
- St.přípravka- 1. valašský- Kelč 7 : 2
Sobota 13.10.2007- ml.žáci-Kelč – Lutopecny 11 : 0
- St.žáci – Kelč – Lutopecny 5 : 0
- Dorost – Kelč – Chvalčov 6 : 1
Neděle 14.10.2007- muži- Kelč – Zubří 2 : 1 / 1 : 0 /
V tomto utkání postavili mladé mužstvo, to si vytvořilo počáteční tlak na naši branku. Po sérii
neškodných střel a přímého kopu branku nevstřelili. Naši hráči čekali vytrvale na svou šanci a
ta se stala po rohovém kopu, který vstřelil Martin Hegar. Po úvodu druhého poločasu se
hostující hráči snažili vyrovnat, ale nepodařilo se jim to. Naopak naši hráči rychlým
přechodem do útoku vstřelili branku - Jarek Machač. Hostující hráči se snažili utkání
zdramatizovat, podařilo se jim vstřelit branku, na víc se už nezmohli !
Sobota 20.10.2007- muži – Střítež n. B. – Kelč 1 : 1 / 0:0 /
Utkání se hrálo na velmi těžkém terénu. Přesto to byli naši hráči, kteří se začali lépe na tomto
terénu pohybovat. Vytvořili si převahu, ale gólově vyšli naprázdno. Postupem času se hra
vyrovnala. Na první branku si diváci museli počkat až do druhého poločasu. Střelecky se
prosadil domácí hráč ! Radost domácím nevydržela dlouho, za naše družstvo se trefil Machač.
Neděle 21.10.2007- ml.přípravka- Kelč – Poličná 1 : 4
- St. přípravka – Kelč – Poličná 1 : 9
- ml. žáci – Holešov – Kelč 5 : 1
- st. žáci – Holešov – Kelč 3 : 1
Sobota 27.10.2007-dorost- Kelč – Štítná nad Vláří 5 : 0
Neděle 28.10.2007- ml.žáci- Slušovice – Kelč 0 : 3
- St. žáci- Slušovice – Kelč 2 : 1
- Muži- Kelč – Újezd 5 : 0 / 4 : 0 /
Nejslabší mužstvo, které hrálo na našem hřišti. Rozdíl ve fotbalové kvalitě obou mužstev byl
znát od začátku utkání. První branku vstřelil Machač. Poté si hostující hráči dali vlastní
branku. Naši hráči v brankostroji pokračovali, hlavně Petr Vlček. Před koncem prvního
poločasu uzavřel skóre Martin Pastrnek. Výkon hostujících se nezlepšil ani ve druhém
poločase, rukavici na cestu domů hostům přibalil a pátou branku vstřelil Machač.

Sobotu 3.11.2007 – ml. žáci – Kelč – 1. Valašský FC 4 : 0
- St. žáci – Kelč – 1. Valašský FC 5 : 1
- Dorost – Vlachovice – Kelč 6 : 0
Neděle 4.11.2007- muži- Loučka – Kelč 3 : 0 / 2 : 0 /
Derby utkání !!! Domácí zvítězili díky lepší koncovce. Naši hráči se prezentovali nastřelením
břevna. Domácí se ujali vedení. Druhou branku vstřelili domácí z pokutového kopu. Ještě v
prvním poločase měli naši hráči šanci v podobě pokutového kopu, ale Lukáš Machač nastřelil
pouze tyč. Ve druhém poločase se naši hráči snažili o brejky, ale koncovka byla žalostná. Na
konečné skóre čekali domácí až před koncem utkání. Po podzimních mistrovských utkáních
skončili muži na 5. místě – 5 výher, 3 remízy a 5 proher a skóre 25:21, počet bodů 18.
Tělovýchovná jednota Kelč děkuje fotbalistům - jak hráčům a trenérům, tak i sponzorům, bez
jejichž peněžních darů by se fotbal nehrál, dále divákům, i když jich nebylo na domácích
utkáních mnoho. O dokonalé občerstvení se postarali Lasovští, o dobré jídlo Michal Hlavica a
Petr Kunovský. Dále pak výbor TJ Kelč děkuje všem, kteří dělají čest naší tělovýchově.
Výbor přeje všem sportovcům, sportovkyním, a těm, kteří se starají o zviditelnění sportovní
činnosti a také se nedílnou měrou starají, aby akce měly úroveň, šťastné a veselé Vánoce a do
nového roku hodně štěstí,zdraví a spokojenosti.
Miroslav Červek

Konečné tabulky – podzim 2007
Pořadí Družstvo Skóre Body
Mladší přípravka
1. FC Vsetín 58 : 15 27
2. Val.Meziříčí 56 : 18 24
3. Poličná 31 : 21 21
4. Zlín A 18 : 24 13
5. Hulín 14 : 14 11
6. Holešov 27 : 29 10
7. Kelč 9 : 34 10
8. Bystřice 9 : 28 6
9. 1.Valašský FC 8 : 27 4
10.Juřinka 12 : 32 3
Starší přípravka
1. FC Vsetín 71 : 16 27
2. 1.Valašský FC 49 : 19 24
3. Val. Meziříčí 51 : 24 18
4. Zlín A 36 : 11 18
5. Poličná 42 : 28 12
6. Hulín 21 : 34 12
7. Holešov 21 : 46 12
8. Bystřice 18 : 43 6
9. Kelč 17 : 62 3

10.Juřinka 8 : 51 0
Mladší žáci
1. Holešov 64 : 4 30
2. Slušovice 55 : 5 25
3. Kelč 64 : 14 25
4. Vel.Karlovice 50 : 21 25
5. Slavičín 46 : 19 19
6. Nedašov 54 : 18 16
7. Poličná 39 : 17 16
8. Štítná 17 : 46 10
9. Horní Bečva 14 : 57 10
10. 1.Valašský FC 21 : 26 9
11.Val.Klobouky 1 : 86 1
12.Lutopecny 1 : 115 1
Střelci celkově : 1.místo Ondřej Dobeš – 16 branek
2. místo Radim Plesník – 14 branek
3.místo Jakub Mlčák – 14 branek
Starší žáci
1. Slušovice 38 : 6 31
2. Holešov 36 : 11 23
3. Kelč 25 : 13 21
4. Štítná 21 : 15 18
5. Poličná 14 : 17 15
6. 1Valašský FC 19 : 24 15
7. Vel.Karlovice 13 : 19 15
8. Slavičín 15 : 21 13
9. Lutopecny 13 : 21 11
10.Nedašov 12 : 24 10
11.Val.Klobouky 6 : 20 7
12.Hor. Bečva 6 : 27 3
Střelci celkově 1.místo Tomáš Sofka – 15 branek
Dorostenci
1. Vlachovice 54 : 7 36
2. Štítná 32 : 13 24
3. Zašová 26 : 18 21
4. Malenovice 26 : 28 20
5. Chvalčov 32 : 26 19
6. Kelč 30 : 28 19
7. Hulín 24 : 29 15
8. Mladcová 22 : 38 15
9. Val.Klobouky 20 : 24 13
10.Bylnice 23 : 30 13
11.Hovězí 25 : 31 11
12.Lůžkovice 21 : 38 10
13.Val.Polanka 16 : 41 5
Střelci celkově 2.místo Petr Hermann – 12 branek

Muži
1. Dol.Bečva 26 : 16 28
2. Zubří 26 : 16 26
3. Choryně 39 : 18 25
4. Podlesí 34 : 22 23
5. Kelč 25 : 21 18
6. Hovězí 20 : 19 18
7. Val.Klobouky 20 : 20 18
8. Loučka 17 : 18 18
9. Střítež 27 : 24 17
10.Vel.Karlovice 19 : 24 17
11.Val.Polanka 17 : 19 16
12.Zašová 19 : 24 14
13.Újezd 13 : 34 5
14.Prostř.Bečva 16 : 43 5

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2007 – 2008
Výsledky 5. – 7. kola
Frenštát - Kelč 4 : 6 1618 - 1672 2
Sedlnice „C“ -Kelč 4 : 6 1560 - 1594 2
N.Jičín „B“ -Kelč 2 : 8 1454 - 1625 2
Tabulka po 7 kole :
1. Sedlnice „C“ 7 5 0 2 1548 46 : 24 10
2. Zubří 7 5 0 2 1621 44 : 26 10
3. Kelč 7 4 0 3 1600 44 : 26 8
4. Odry „B“ 7 4 0 3 1590 48 : 22 8
5. Sedlnice „B“ 7 4 0 3 1592 40 : 30 8
6. Hranice „B“ 7 4 0 3 1562 36 : 34 8
7. Bílovec „B“ 7 4 0 3 1531 32 : 38 8
8. Lipník „B “ 7 3 0 4 1509 28 : 42 6
9. N.Jičín „B“ 7 1 0 6 1432 18 : 52 2
10.Frenštát „B“ 7 0 0 7 1557 14 : 56 0
J. Gassmann

Florbal
Úspěšný vstup do Orelské florbalové ligy
Naše jednota pořádala v sobotu 27. 10. 2007 první kolo Orelské florbalové ligy starších žáků
divize Sever za účasti orelských týmů: Havířov, Třinec, Ostrava- Stará Bělá, Stěbořice,
Hranice a domácí Kelč. Naši kluci se v prvním zápase utkali s družstvem Ostravy-Staré Bělé,
kde v divokém zápase bohatém na góly, zvítězili 13:10 (poločas 3:7!!!). V místním derby,
kterým se zápas proti Hranicím dá bez pochyb nazvat, uhájili kluci nakonec zasloužené
vítězství 6:5 (poločas 1:3!!!). Musím našemu týmu vyjádřit poklonu za skvělou týmovou hru

a bojovnost, která ho dovedla k vítěznému konci velice vyrovnaného zápasu s Hranicemi.
Výsledky a statistiky je možné si prohlédnout na www.orel.cz/ofl (divize sever).
Druhé kolo Orelské florbalové ligy st. žáků se hraje 17. 11. 2007 v Hranicích na Moravě.
Třetí kolo OFL se uskuteční opět u nás v Kelči v sobotu 15. 12. 2007. Rád bych pozval
všechny fanoušky a příznivce florbalu, přijďte naše kluky povzbudit.
Naši mladší žáci zahájí Lars florbalovou ligu ml. žáků, kterou pořádá naše jednota Orel Kelč
za finanční podpory p. Mariana Kopřivy majitele firmy LARS s.r.o. a Nadace Děti-KulturaSport p. Ivo Valenty z Uherského Hradiště, 24. 11. 2007 v Bystřici pod Hostýnem. Ligy se
účastní týmy orelských jednot: Valašské Meziříčí, Veřovice, Zašová, Kelč a Sokol Bystřice
pod Hostýnem.
Jak je vidět, oddíl florbalu se pěkně rozběhl, ale přesto nad jeho budoucností visí otazník.
Důvodem není nedostatek hráčů, naopak oddíl má skoro třicet hráčů ve třech věkových
kategoriích. Chybí nám lidé ochotní věnovat alespoň kousek svého volného času a svého
umění klukům, kteří chtějí hrát florbal. Z těch, které jsem na začátku sezóny oslovil, zbyli jen
dva mladí kluci, M. Červek a M. Stolář, kterým chci tímto poděkovat a také panu Marku
Palatovi, který se na poslední chvíli ujal role vedoucího družstev a tím umožnil všem hráčům
pokračovat v soutěžích. Mrzí mne, že v „městě Kelči“ se nenajdou florbalisté ochotní věnovat
se i někomu jinému než jen sami sobě. Nebo se snad mýlím?
Ale dost již nářků. Blíží se advent a čas Vánoc, a proto bych chtěl popřát všem členům
jednoty a všem spoluobčanům spokojené svátky vánoční a hodně štěstí do nového roku 2008.
A co bych popřál Orlu? Radě jednoty hodně zdraví a pevné nervy (budeme je potřebovat), a
naší jednotě třeba další ochotné spolupracovníky.
Hegar René, Starosta jednoty Orel Kelč

Ruty Šuty Kelč na Festivalu J. Bonuše 2007 v Praze
Již podruhé se naši tanečníci zúčastnili tohoto festivalu, kde probíhala výuka různých tanců
souběžně ve třech sálech. Tanečníci si vybrali podle svého vkusu a tak jsme se učili např.
skotské, irské, klasické country tance, ale také mexické. Někteří tanečníci si k mému velkému
překvapení vybrali hodiny výuky českých a moravských lidových tanců. A jako překvapení
pro většinu z nás, se naučila děvčata Hanka, Terezka, Aneta a Veronika rakouskou polku z
minulého století a na večerní přehlídce ji předvedli společně s dalšími páry, mezi kterými opět
nechyběli hosté z USA, Holandska a Rakouska. Na této přehlídce jsme také předvedli svou
choreografii „Hej pane šenku“, ve které již zmiňovaná děvčata doplnili Iveta, Petra a Libor.
Se spoustou nových tanečních variací jsme se vrátili ve zdraví domů a těšíme se na zkoušky
už v opraveném Hasičském domě.
Fotografie z našeho vystoupení i jak jsme se snažili se něco naučit najdete nawww.lariat.cz.
Hegar René

Základní škola informuje
Soutěž Bludiště
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás zatím informovali pouze o tom, že se naši deváťáci
zúčastnili soutěže Bludiště, kterou pořádá a natáčí ostravská televize. Tato dvoukolová soutěž
se konala ve středu 17. října a naši soutěžící z ní odjeli jako vítězové. Proto se v pondělí
19.11. zúčastní 3., posledního kola. A v jakých disciplinách soutěžili? Nejprve to byly tzv.
rozkrývačky (hádání obrázku podle postupně odkrývaných částí), dále vědomostní test ze čtyř

tematických oblastí, pak dokazovali svou hbitost a šikovnost na lanové dráze, luštili kvíz,
podle indicií určovali předmět, budovu atp. a nakonec přišel na řadu tzv. balancovník, což
znamenalo umístit v časovém limitu barevné koule ve správném pořadí na určené místo.
Úspěch našich žáků si můžete vychutnat i vy, protože obě kola bude Česká televize
vysílat, a to 14.12. první kolo a 21.12. druhé kolo (pátek v podvečer), vždy na ČT 1.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Městskému úřadu Kelč, firmě Gasmont a firmě
Zahradnictví Jan Čech za finanční sponzorské dary, kterými přispěli na autobusovou dopravu
do Ostravy a zpět.
Mgr. Květoslava Václavíková
Turnaje v halové kopané
Ve dnech 6. a 8. listopadu se ve 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 mladší žáci, kteří turnaj vyhráli a postupují do kola
okresního (20.11.). Jsou to Radim Plesník (5. třída), František Novák (6. třída), Ondřej
Plesník, Lukáš Lasovský, Ondřej Klíma (všichni ze 7.A), Tomáš Pivovarčík, Robert Jiříček a
Pavel Rada ( 7.B). Starším žákům se tolik nedařilo, turnaje se pouze zúčastnili.
Exkurze
V pondělí 5.11. absolvovali žáci osmých tříd v rámci výuky chemie exkurzi do čističky
odpadních vod v Kelči.
Burza povolání
V úterý 6. 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 2008/2009. Odpoledne pak mohli tuto akci navštívit spolu se svými
rodiči.
Turnaj ve StarCraftu
Někteří žáci 8. tříd si připravili pro své spolužáky na páteční odpoledne (9.11.) turnaj v
počítačové hře StarCraft.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

POSEZENÍ SE SENIORY
Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 11.prosince 2007 v 16.00 na faře v Kelči
PROGRAM :
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
POSEZENÍ S P.PIOTREM WARDECKIM,
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
DĚJINY NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA

Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz,
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské služby
Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Mateřská škola Kelč informuje
Vánoční zvoneček tiše zvoní,
v pokoji jedlička lesem voní.
Zdobíme stromeček pro
Štědrý den,
vítáme Vánoce, radostný sen.
Ze stromů už opadaly všechny listy, zima se ujala své vlády, přírodu zabalila do sněhové
pokrývky a my už jsme blízko času, který nám rozveselí mikulášská trojice. K nám do
mateřské školy přijde s nadílkou ve čtvrtek 6. prosince. A nastává to nejkrásnější období pro
děti - vánoční rozjímání. Děti se těší na Vánoce, pomáhají při výzdobě tříd, připravují
dárečky. V každé třídě jsme si vyrobili adventní kalendáře, kde si děti každý den nalepí
hvězdičku, aby jim ten předvánoční čas rychleji utíkal. Čekání na Vánoce dětem zpříjemníme
také pohádkami. Ve středu 5. prosince k nám přijede LOUTKOVÉ DIVADLO „MYŠKA“
s pohádkou„O Červené Karkulce“.
V pondělí 10. prosince půjdou děti do Kina v Kelči na pohádku „POPELKA“, kterou zahraje
Český JUNÁK Kelč. V pondělí 17. prosince nás navštíví DIVADLO „SMÍŠEK“ s
představením „Čarovné Vánoce“. Vánoční pohádky s Kašpárkem mají pro děti připraveny i
paní učitelky.
Součástí vánočních příprav bude i pečení a zdobení perníčků. Děti se učí prožitkem, jsou
nadšené, že si mohou vyzkoušet to, co doma dělají jejich maminky. Pomáhají všichni a potom
svými výrobky pohostí rodiče na vánočních besídkách, které se uskuteční 19. prosince ve
všech třídách mateřské školy. To nastane v mateřské škole „Štědrý den“ již od rána. Zdobí se
a rozsvítí vánoční stromečky, děti rozbalí dárky, společně si zazpíváme a poslechneme
koledy.Všude je cítit kouzelná atmosféra a vůně Vánoc.
Krásné Vánoce, štěstí, zdraví a
úspěšné vykročení do nového roku 2008
Vám přeje za Mateřskou školu Kelč
Svatava Dohnalová, ředitelka.

Různé
Aerobik Day – Rožnov pod Radhoštěm
V sobotu 3. listopadu 2007 si 10 děvčat z kroužku aerobik fiTTeam jelo zasoutěžit a
zasportovat do Rožnova pod Radhoštěm, kde pohybové studio Duha pořádalo už 8. ročník
maratónu v aerobiku pro děti i dospělé. Startovné pro děti bylo zdarma, a proto tuto možnost
využila Jana Plesníková, Andrea Hadašová, Magdaléna Hlavicová, Pavlína Hermannová,
Kateřina Tomášková, Kateřina Surovcová, Klára Matysková, Petra Ondrušková, Veronika

Davidová a Veronika Tomášková.
A děvčata nejela nadarmo! Všechny dívky musím velice pochválit za výborný sportovní
výkon!!!
Zvláště pak Magdalénu Hlavicovou, která vybojovala v kategorii 10 – 12 let 1. místo, Kláru
Matyskovou za 3. místo v téže kategorii a Veroniku Tomáškovou za 3. místo v kategorii 13
– 15 let.
Ještě jednou všem zúčastněným dívkám moc děkuji.
Bc. Kateřina Žilková

Děti fitness aneb sportem proti drogám
Další sobota, tentokrát 10. listopadu 2007, patřila opět ke dnům ve znamení sportu. Děvčata z
kroužku aerobik fiTTem Kelč jela soutěžit do sportovní haly v Kopřivnici na semifinálové
kolo Děti fitness 2007.
Autobus obsazený dětmi i rodiči vyjel zmíněnou sobotu v 7 hodin ráno vstříc velkému
úspěchu. Na soutěž se přihlásilo 42 děvčat ze všech ročníků ZŠ Kelč a 35 z nich vybojovalo
postup do celostátního finále soutěže Děti fitness, které se uskuteční v lednu příštího roku v
Brně.
Děvčata předvedla excelentní výkon!!!! Důkazem toho je i následující statistika. Vloni se
podařilo do Brna probojovat jen 4 dívkám, letos jich postupuje 35!!!! Všem dívkám moc
blahopřeji a těším se, až to v lednu v Brně opět rozjedeme.
Výsledky soutěže:
Kategorie „školička“ 5 – 7 let – postupuje všech 10 zúčastněných dívek!!!
Zvláštní gratulace patří Lucince Orlové z 1. třídy za 6. místo, Anetě Strnadlové z 2. třídy za
4. místo a Kačce Rušarové z 2 třídy za 2. místo.
Kategorie „přípravka“ 8 – 10 let – postupuje 5 děvčat, 2. místo vybojovala Andrea
Hadašová z 5. třídy.
Kategorie „mladší“ 11 – 13 let – postupuje všech 14 zúčastněných dívek, gratulace za krásné
5. místo patří Magdaléně Hlavicové z 6. třídy.
Kategorie „starší“ 14 – 17 let – postupuje 5 dívek, 4. místo v soutěži obsadila Veronika
Tomášková z 9. třídy.
Bc. Kateřina Žilková

Skauti informují
Výprava na Pulčínské skály

Jako každý rok i letos připravili vedoucí pro kelečské a choryňské skauty zimní výpravu. Tato
výprava je důležitá pro otestování nováčků, jak jsou připraveni na pobyt v zimní přírodě a
také pro nováčkovskou zkoušku, u které je zimní výprava povinná. Letos, 10.11.2007 jsme
uspořádali výpravu na Pulčínské skály. V 6 hodin ráno vyjelo 22 skautů z Kelče autobusem
do Kunovic na vlak, který nás měl dovézt do Valašského Meziříčí. Na naši otázku, zda má
vlak zpoždění, když bylo asi 5 minut po jeho plánovaném odjezdu, nám bylo řečeno, že je
výluka a do Valašského Meziříčí nás doveze autobus. I když jsme dojeli o 10 minut později,
vlak do Lidečka na nás počkal a 25 zadýchaných skautů nasedlo a oddechlo si, když se vlak
rozjel. Teď už bude vše v pořádku. A skutečně, krásné počasí, sníh a bezvětří. Šlo se
nádherně. Vykračovali jsme si po modré značce a říkali si, že máme hodně času a přemýšleli,
co by bylo v okolí ještě zajímavé navštívit. Nedaleko naší trasy bylo Hradisko, kde jsme my
starší ještě nebyli, a bylo by zajímavé se tam podívat. Čím jsme vystupovali výše, tím
přibývalo sněhu. Holky a kluci toho využili ke koulování a část koulí schytali i vedoucí.
Mírně jsme se odchýlili od trasy, abychom se na Hradisko nemuseli vracet, ale trošku jsme to
s tou odchylkou přehnali. Po dosažení červené a modré turistické značky jsme se chvíli
orientovali, kde jsme a pak vyrazili na Hradisko. Na Hradisku bylo 10 cm sněhu a stále
sněžilo. Kamenné bloky, které se tyčily ze sněhu byly obrovské a vypadaly skutečně jako
zbytky nějakého hradu. Udělali jsme si půlhodinovou přestávku na jídlo a odpočinek a vydali
se dále. Cesta byla příkrá a někteří ji sjížděli po zadku a hrnuli sebou sníh a vrstvu listí.
Pro menší jsme udělali řetěz a podávali si je ze srázu dolů. Byl to pořádný sešup a opravdu
jsme si to užili. To nejhorší nás ale teprve čekalo. Zasněžené a kluzké Pulčínské skály. Šplhali
jsme nahoru a zase padali dolů, menší se chtěli vyrovnat starším a za každou cenu chtěli
dosáhnout vrcholu. To se však podařilo jen těm nejlepším skautům. Ostatní z důvodu velkého
rizika zůstali pod vrcholem. Pokračovat dále po značené cestě do Lidečka však nebylo možné.
Cesta dolů je těžce přístupná v létě, ne tak v zimě, kdy je zasněžená a kluzká. Spustili jsme se
ze skal, někteří i po zadku dolů a oklikou celé skály obešli. Pohled ze spodu byl nádherný,
snad ještě více než rozhled shora, který byl ztížen zataženou oblohou. Hradisko i Pulčínské
skály jsme si skutečně užili. Udělali jsme několik fotografií do kroniky a vydali jsme se
zpátky do Lidečka. Cesta dolů byla proti cestě ve skalách úplná hračka. V Lidečku, v
motorestu Čertovy skály jsme si dali horký čaj a polévku, ohřáli se a v 15 hodin vyrazili na
vlak. O půl páté jsme byli na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí a 17:20 nás již autobus
odvážel do Kelče.
Myslím, že se výprava podařila. Všichni jsme se vrátili zdraví, poznali jsme kus krásné
zasněžené přírody a místa, kde jsme ještě nebyli. Členové jednotlivých oddílů a družin se lépe
poznali a o to nám šlo především.
Zapsal Staňa

VÍKENDOVKA NA CHATĚ BAŘINKA
Ve dnech 19. – 21. října 2007 se naši skauti a skautky (ve věku 11 – 16 let) a vedoucí vydali
jako již tradičně na víkendovku – tentokráte do čarokrásného prostředí Velkých Karlovic na
chatu BAŘINKU, v počtu 19 lidiček.
Toto dřevěné obydlí vybudované v kopcích daleko od civilizace a obklopené širými a
neprostupnými lesy nás přijalo s otevřenou náručí. Ba co víc! Obdarovalo nás
nezapomenutelným zážitkem, který se hned tak nevidí – tedy rozhodně ne v této době, a to prvním sněhem! Chumelení nás potkalo už na Vsetíně a v okolí Bařinky na nás čekala asi 10
cm vysoká sněhová pokrývka! Té jsme samozřejměnáležitě využili ke všem zimním

kratochvílím, ze kterých se jen lze na sněhu radovat! Večery jsme pak trávili vždy u
starodávné pece, rozpálené do ruda, která svou červenou září a příjemným teplem
prostupovala nevelkou světnicí, a nám, potmě sedícím za stolem, a tiše rozmlouvajícím o
všeličem, vytvářela atmosféru vskutku nepopsatelnou. Kdo nezažil – nikdy nepochopí…
V neděli ráno jsme pak časně vstávali a uklidili celou chatu a po posledním společném fotu
jsme se vydali na asi 7 kilometrovou pouť, s plnou polní do Velkých Karlovic, abychom na
půl 11 stihli ve zdejším starodávném, dřevěném kostele mši svatou. A pak už nás čekala jen
cesta domů.
Děkujeme moc, moc všem. Byl to parádní a nezapomenutelný víkend, kde si člověk na
chvilku odpočinul v překrásné přírodě od těch všech starostí a útrap, které na nás dnešní svět
dennodenně líčí. A už se těšíme na další takovou akci s vámi – PŘÁTELÉ, KAMARÁDI…
Mandarín a Kessidy

SKAUT JUNÁK STŘEDISKO KELČ ZVE DO SCHŮZEK:
SVĚTLUŠKY MYŠKY,od 5let-8let
PONDĚLÍ 16:30h – 18:00h
VEDOUCÍ: Hanka Stromšíková
736144684
SVĚTLUŠKY, od 8let-11let
STŘEDA 16:30h – 18:00h
VEDOUCÍ: Terka Hlavicová,
Klára Pastrnková
777819379, 774101089
SKAUTKY, od 11let-16let
PÁTEK 18:00h - 19:30h
VEDOUCÍ: Dorča Hlavicová,
Alča Vinklerová
776086458, 608943823
VLČATA, od 6let-11let
ÚTERÝ 17:00h - 18:30h
VEDOUCÍ: Staňa Hlavica
606744581
SKAUTI, od 11let-16let
PÁTEK 18:00h - 19:30h
VEDOUCÍ: Jirka Hlavica
608072474
Navštivte naše www stránky: http://www.strediskokelc.ic.cz/

Zprávy z Denního stacionáře Anděl Kelč

Přesto, že venku už začíná pomaličku přebírat vládu královna Zima, klienti denního
stacionáře Kelč neustále vzpomínají na krásné dny, který prožili ve slunném Řecku. V době
od 8. do 20. srpna jsme vyjeli s cestovní kanceláří Jokratour na poloostrov Chalkidiki, kde
bylo zajištěno ubytování ve studiích v datlovníkovém háji. Cesta k moři, která trvala asi 5
minut, vedla alejí voňavých pomerančovníků a citroníků, lemovanou stánky prodavačů
nabízejících všechny možné pochutiny. Večery jsme trávili v příjemném prostředí řeckých
hospůdek, jejichž majitelé nám splnili každé i nevyslovené přání. My jsme je chválili a
chválili a oni vařili čím dál líp. Velmi těžko se nám loučilo a vzpomínky na okamžiky tam
prožité se nám neustále vracejí.
Ale nežijeme jenom letním vzpomínáním. Se Střediskem výchovné péče v Kelči jsme v době
9. do 12. října vyjeli na společný zážitkový pobyt do Krkonoš, který nám nabídl pan vedoucí
Mgr. Petr Spurný spolu s občanským sdružením Resocia, které se zabývá volnočasovými
aktivitami. Program byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR.
Výstup na nejvyšší horu Sněžku se nesmazatelně zapsal do dějin našeho stacionáře. Také jiné
akce, zvláště večery s kytarou plné her a zábavy, byly pro nás tím, na co budeme dlouho
vzpomínat.
Tato integrovaná akce, které se účastnili zdravotně postižení a zdravé děti, byla velmi
pozitivně hodnocena, protože se všichni navzájem dokázali přijímat a bavit bez nesmyslných
bariér.
Marta Leinertová, Anna Hlavicová

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Josef Zdráhala Kelč
Eva Tvrdoňová Kelč
Břetislav Kovalčík Kelč
Josef Pitrun Kelč
65let
Josef Slimáček Kelč
Ladislav Pajdla Kelč
Milada Machačová Kelč
70 let
Anna Ševčíková Němetice
Františka Grecová Kelč
Stanislava Mašlaňová Kelč
75 let
František Hegar Kelč
82 let
Jiřina Porazilová Kelč

Ludmila Palatová Kelč
83 let
Ludmila Pavlištíková Kelč
Ludmila Příleská Babice
Sňatky
Josef Šuler * Zuzana Kristiánová
Petr Tomášek * Jarmila Jiříčková
Narození
Jiří Zdráhala Kelč
Úmrtí
Jaroslav Rýdl 81 let Kelč
Jindřiška Novosádová 74 let Němetice

