ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

9/2006

Úvod
Skončily prázdniny, začala škola, blíží se podzim. Žáci naší základní školy nastoupí do nově
zrekonstruovaných prostor. Již po několik let se daří opravovat a vylepšovat naši školu s
velkou pomocí státních dotací. V letošním roce byly vybudovány nové šatny a jako náhrada
za učebny, které byly pro ně použity, byl otevřeny nové třídy v nástavbě školy. Podařilo se
zateplit celou přístavbu školy a provést novou fasádu. Dokončuje se také fasáda ve dvorní
části staré budovy.
Dalším objektem, který se opravuje, je tělocvična. Jsou vyměněny parkety a opraveny vstupní
prostory. Tyto investice dovedly základní školu na mnohem vyšší úroveň, než měla dospodu.
Věřím, že vylepšené prostředí způsobí radost žákům a učitelům přinese lepší podmínky pro
jejich nelehkou práci.
Další velkou investicí, kterou má naše město rozpracovanou, je rekonstrukce kulturního
domu.. Tato budova je padesát let stará a již delší dobu volá po rozsáhlé opravě. Teprve letos
se podařilo zajistit financování stavby s velkým přispěním státního rozpočtu. Z těchto peněz
bude zrekonstruována celá vstupní část, sociální zařízení, restaurační a kuchyňský provoz,
hlavní sál včetně podlah, obkladů, osvětlení všech prostor včetně sálu a jevištní technika. Tato
akce je skutečně velmi náročná jak časově tak koordinačně. Naším úkolem je zvládnout
stavbu tak, aby začátkem nového roku mohla být zahájena plesová sezóna.
Věřím, že obě tyto akce zvládneme v termínu a v dobré kvalitě.
Ještě bych chtěl připomenout, že tyto dvě akce nejsou všechno, se u nás udělalo. Připomeňme
si nové víceúčelové hřiště a opravenou cestu v Němeticích, demolici bývalého státního statku
a přípravu této plochy pro stavební místa a další drobnější akce.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Usnesení z 20.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
27.07. 2006
Usnesení z 20.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 27.07.2006











Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč k 30.06.2006.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 662/2, označenou dle geometrického
plánu novým parcelním číslem 662/3 , travní porost ,výměra 980m2 v k.ú. Kelč – Staré město
,Sportovně střeleckému klubu Kelč 0464 , IČ : 62334816 za cenu 10,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc.č. 1372 za části pozemků parc.č. 663, 642
a st. 218/5 všechny v k.ú. Kelč-Staré město mezi městem Kelč a manžely Zajícovými ,Kelč čp.
159 podle geometrického plánu č. 300-552/2006 ze dne 28.04.2006. Cena směnovaných částí
pozemků se stanovuje rovnocenná.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 885/8 , ostatní plocha v k.ú. Lhota u
Kelče , ( přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) manželům Ing.Vladimíru
a Elišce Skácalovým , Vsetín – Semetín 1424 , za cenu 20,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 2/2006 – Požární řád města
Kelč.
Zastupitelstvo zřizuje na základě § 29,odst. 1,písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně , ve znění pozdějších předpisů ,jako svou organizační složku obce Jednotku sboru









dobrovolných hasičů města Kelč ,kategorie jednotky JPO II a jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Kelč–místních částí Babice,Lhota, Komárovice a Němetice, kategorie jednotek
JPO V.
Zastupitelstvo stanovuje na základě § 67 a 68 ,zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v úplném znění , počet členů zastupitelstva města Kelč pro příští volební období na 15
členů.
Zastupitelstvo souhlasí s půjčkou na zafinancování akce „Zasíťování parcel v lokalitě bývalého
statku“ a dofinancování akce „Rekonstrukce kulturního domu“ ve výši do 3 mil.Kč a v případě
nutnosti pověřuje Radu města jejím přijetím.
Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky p.Bohumila Pavlíka , Kelč čp. 122 k problémům s
kanalizací v lokalitě jeho bydliště. Zastupitelstvo pověřuje MěÚ vyřešit úpravy kanalizace v
termínu do 31.08.2006.
Zastupitelstvo pověřuje MěÚ Kelč řešit se Správou a údržbou silnic Valašské Meziříčí opravy
komunikací na katastrech města Kelč ,které nyní slouží jako objízdné trasy při opravě silnice
Valašské Meziříčí – Bystřice pod H.

Městský úřad informuje
Nový cestovní pas ČR s biometrickými údaji


Biometrické údaje jsou:
o údaje o zobrazení obličeje – pasy od 1. září 2006
o + údaje o otiscích prstů – od května 2008.

O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji bude možné v České republice požádat jen u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana a u tohoto
úřadu lze rovněž cestovní pas převzít. Pro občany s trvalým pobytem v Kelči je takovým
úřadem Městský úřad ve Valašském Meziříčí (Zašovská ulice).
Správní poplatek za vydání tohoto cestovního pasu činí 600 Kč, u občanů ve věku od 5 do 15
let 100 Kč.
Do všech typů cestovních pasů nebude možné od 1. září 2006 zapisovat děti ( občany mladší
15 let).
Cestovní pasy vydané do 31. srpna 2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li
v cestovním pasu zapsáno dítě( občan mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1. září
2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku dítěte.
Pro děti do 5 let věku pas za 50 Kč – vyroben na pracovišti bez biometrie – platnost jeden rok
( tyto děti mají možnost vystavení pouze tohoto pasu).
Lhůta pro vydání pasů s biometrií zůstává stejná, tzn. do 30 dnů od podání žádosti na
pověřeném úřadu, ale 120 dnů od podání žádosti na zastupitelském úřadu.
Žádosti na pas s biometrií nyní může občan podat pouze sám za sebe, nikoliv na plnou moc.
Rychlovky :




Od 5 do 15 let věku bez biometrie vyroben na pracovišti -1000 Kč – platnost na 6 měsíců.
Nad 15 let věku bez biometrie vyroben na pracovišti - 1500 Kč – platnost na 6 měsíců.
Lhůta pro vydání těchto rychlých pasů je do 15 dnů podaných na pověřeném úřadě a do 60
dnů od podání žádosti přes zastupitelský úřad.

( údaje Ministerstva vnitra, odbor správních činností )

Městský úřad informuje
- Kontaktní pracoviště státní sociální podpory Kelč
- Úřad práce ve Vsetíně upozorňuje
- Upozornění pro občany Kelče
- Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v Kelči a místních částech – pouze pro
občany Kelče

Kontaktní pracoviště státní sociální podpory Kelč :
září 2006
středa 6.9. 2006 8,00 – 16,00 hodin
středa 20.9.2006 8,00 – 16,00 hodin

Úřad práce ve Vsetíně upozorňuje
Vážení občané,
odbor státní sociální podpory Úřadu práce ve Vsetíně Vás upozorňuje, že pokud jste žadateli o
dávky státní sociální podpory, kteří pobírají přídavek na dítě, musíte pro pokračování dávky
po 1.10.2006 doložit potvrzení o výši příjmu všech společně posuzovaných osob za rok 2005
a to nejpozději do 31.10.2006.
Příslušné formuláře již neobdržíte poštou, ale můžete si je osobně vyzvednout na všech
pracovištích státní sociální podpory Úřadu práce ve Vsetíně : Vsetín – Mostecká 303,
Valašské Meziříčí – Zašovská 784, Rožnov pod Radhoštěm – Zemědělská 572, KarolinkaRadniční náměstí 42, Horní Lideč čp. 292 a Kelč čp. 5 – radnice. Můžete také použít
formuláře z internetových stránek MPSV ( www.mpsv.cz).
Zároveň Vám připomínáme, že je Vaší povinností doložit do 30. 9. 2006 potvrzení o studiu na
školní rok 2006/2007 u všech nezaopatřených dětí, které již dovršily patnácti let věku, včetně
dětí, které dovrší patnácti let věku do konce roku 2006.
Úřad práce ve Vsetíně, odbor státní sociální podpory

Upozornění pro občany Kelče !
V souvislosti s konáním 2. ročníku Kelečského divadelního léta v Kelči, bude v termínu
od 7.9.2006 od 14:00hod. do 10.9.2006 do 6:00 hod.uzavřen průjezd náměstím. Osobní
automobily mohou použít boční komunikace – pod zámkem nebo pod Šraňkem, pro nákladní
automobily je objízdná trasa kolem hřbitova směrem na Kunovice.
S uzavírkou silnic vyjádřily souhlas všechny dotčené orgány.
Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu vedlejšími komunikacemi.
Děkujeme za pochopení.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v Kelči a místních částech – pouze pro občany Kelče ( podnikatelské subjekty si zajišťují svoz
na vlastní náklady !)
Při podzimním sběru dojde k zásadním změnám !!!
1. Pro svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude v Kelči určeno pouze jedno
svozové místo!
Svozová firma Joga Valašsko zajistí kontejnery pro různé druhy odpadu a bude určovat, kam
který odpad patří.
Svozové místo bude na parkovišti u vjezdu do kotelny základní školy .
Odpad se bude třídit podle příslušných skupin:
* ledničky, mrazáky – bílá technika
* televizory, rádia
* žárovky, svítidla
* baterie, olej, barvy
* pneumatiky
* velkoobjemový odpad – nábytek, hadry, staré oblečení aj.
Veškeré elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. včetně elektromotorů, vinutí a jiných
částí.
2. Časový harmonogram pro svozu:


sobota 2. září 2006 Kelč od 7 do 12 hodin
 sobota 9. září 2006 místní části :
o 8,00 – 9,00 hod Němetice u Obecního úřadu
o 9,10 – 10,00 hod Komároviceu has.zbrojn.
o 10,10 – 11,00 hod Lhota u obchodu
o 11,10 – 12,00 hod Babice u hospody

3. Upozorňujeme občany, že mimo uvedenou dobu a na jiném místě je zakázáno ukládat
jakýkoliv odpad (pod pokutou!)

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z PRVNÍCH DOB HRADU ŠAUMBURKA
Jeho nástupcem stal se Konrád. Za něho byl v letech 1320 až 1325 pořízen seznam vasalů
olomouckého biskupství (vydal Lechner I. 3-8).
Seznam obsahuje i léna a jejich držitele v kraji kelečském (I. 7.8). Byl pořízen podle

informací, které dali biskupovi Konrádovi vasalové kelečského kraje (per vasalios
Kelczenses).
V tomto seznamu uvádí se oficium purgraviatus in Schauburch, což se rovná purkrabskému
úřadu na hradě Šaumburku.
Mimo to vypočítává seznam řádu Burgmannů, kteří měli za udělená léna bydlet na Novém
hradě (in Novo astro residere) pro jeho vojenskou ochranu a obranu.
Mikeš Schenk držel za takovou službu na Novém hradě ves Rouské, ves Komárné měl tehdy
pan Franco, bratr Jenče, jemuž dal tuto ves ještě biskup Dětřich, aby za ni bydlel na Novém
hradě, otec pana Franka Mikuláš měl ve Staříči u Místku čtyři lány, za které také kdysi bydlel
na Novém hradě (nesedit in Novo astro), stejnou službu konal i za ves Provodovice, za
Choryni s příslušným statkem byl Mikuláš, Frankův otec, povinen sloužit olomouckým
biskupům cum duobus dextrariis, dvěma koni. Franko držel také dva lány před městem Kelčí
(ante civitatem Kelcz) a držel je po svém otci Mikulášovi, který se jich jako tehdejší purkrabí
a fojt v Kelči ujal mocí. Na Choryni uvádí se Frank roku 1321(Kodex Moravice VI. 136).
Za biskupa Jana vyvinula se tedy situace tak, že hrad Šaumburk se stal správním střediskem
celého kelečského kraje (jeho biskupských statků), zatím co Nový hrad (Novum castrrum) byl
čistě vojenským opěrným a obranným bodem, což ovšem nevylučuje vojenskou posádku i na
hradě Šaumburku.
Víme-li bezpečně, že za biskupa Konráda byl na hradě Šaumburku purkrabský úřad (oficium
purgraviatus), neznáme z té doby ani jednoho purkrabí jménem.
Už bylo řečeno, že v nijaké souvislosti s hradem Šaumburkem u Kelče nebyl Bedřich mladší,
řečený de Schomburg, který po roce 1278 držel Moravskou Třebovou, potom z ní byl
vypuzen brannou mocí a pocházel ze Šaumburka neboli Schönberga u Kadaně v
Čechách.Také synové tohoto Bedřicha neměli nic společného se Šaumburkem u Kelče. Byli
to Bedřich, Heřman a Friczko, bratří de Schonenberg, jak se uvádějí roku 1319 (Kodex
Moravice VII. 809). Roku 1326 jsou zváni Fredericus, Feik et Hermannu, filli guondam
Friderici de Somburk, fratres laici Pragensia diocesis jako hubitelé kláštera svaté Kláry ve
Znojmě a jeho statků (Kodex VI. 248).
Her Herman von Schonburc genant von Schönenbergk Herr zu Kumathaw roku 1348 (Kodex
VII. 410,629). Z dějin biskupského hradu Šaumburka u Kelče třeba vymýtit tento rod úplně a
navždy.
Také není možno souhlasit s názorem, který ztotožňuje, třebas jen v podobě
pravděpodobnosti, Novum castrum, Nový hrad z listinného dokladu roku 1307 s pozdějším
biskupským hradem Schauensteinem neboli Šostýnem u Kopřivnice na Příborsku (Řehoř
Volný, Die Markgrafschft Mähren, VI. 717).
Olomoucký biskup Konrád zemřel dne 8. srpna roku 1326.
Pokračování příště. Vyhledala : Milada Davidová

Kultura
Září 2006 - babí léto v Kelči
Městský úřad Kelč pořádá v sobotu 2. září 2006
autobusový zájezd pro rodiče s dětmi
Za krásami naší země, tentokrát okolo Olomouce
Program :
Střížov – zahradní železnice – obdivovat můžete fungující železniční dopravu a skalničky –
vše v krásném malém provedení.

Terezské údolí – malá procházka naučnou stezkou, na které bude na děti čekat překvapení.
Náměšť na Hané – prohlídka zámku a muzea královských, dětských a jiných kočárů.

Rhuca, s.r.o. a Docela Velké Divadlo Litvínov

Vás zvou na 2. kelečské divadelní léto
7. – 9. září 2006 - náměstí Kelč
předprodej vstupenek : Pizzerie IL Cane – náměstí Kelč – tel. 571 420119
Čtvrtek 7. září v 19 hodin
Nepijte tu vodu !
Komedie Woodyho Allena o americké rodině, která v době studené války hledá na americké
ambasádě – v malé východní zemi – útočiště před policií. Řada komických situací připomene
starším divákům to, co už určitě skoro zapomněli. Mladým divákům, kteří si na dobu před
pádem železné opony pamatovat nemohou, ukáže tehdejší absurditiy. Kromě jiného, co a kde
se nesmělo.
Hrají : Oldřich Vízner, Jan Révai, Marian Roden, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Jindřich
Lenc a další.
Pátek 8. září v 10 hodin
Princezna jsou na draka
Velká činoherní pohádky s písničkami a tanci o krvelačném čaroději a hodném draku
Habánkovi, který za nic na světě nechce jíst princezny a raději se živí zeleninou. V roce 1999
uvedlo DVD toto představení v USA, v roce 2000 v Chorvatsku a Itálii a v roce 2002 v
Austrálii v Sydney a, Brisbane a Adelaide v roce 2004 ve Francii.
Hrají : Lenka Lavičková, Alena Boháčová, Petr Erlitz, Jana Galinová. Lukáš Masár a další.
Pátek 8. září v 19 hodin
Kabaret
Setkání v divadelní rekvizitárně, kde se odjakživa scházejí herci, tentokrát s doktorem Liškou
ze seriálu rodinná pouta.
Povídání s herci a o hercích.
Hrají : MUDr. Martin Liška z rodinných pout, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Alena
Boháčová, Robert Stodůlka a další.
Sobota 9. září ve 14 hodin
Za branou je drak
Pohádka plná legrace a písniček, ve které se spolu utkají dva herci o to, kdo vlastně má
pohádku o hloupém drakovi a jeho výpravách za nevěstou hrát. Chvíli to vypadá, že snad
pohádka ani nebude, ale protože nejlepší je vždycky hrát si alespoň ve dvou, zahrají nakonec
herci pohádku spolu a také s dětmi.
Hrají : Lenka Lavičková a Robert Stodůlka
Sobota 9. září v 19 hodin
Když kočky nejsou doma
Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může stát, když dvě sestry nenadále
odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru. Pokus o

celkem nevinný zálet se dvěma švagrům změní v nečekané dobrodružství plné napětí, humoru
a překvapivých zvratů ohrožujících celou jejich další existenci.
Hrají : Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Jana Galinová, Hana Sršňová, Lenka Lavičková,
Daniela Urbánková
režie všech představení : Jurij Galin
Součástí divadelní přehlídky je i Vernisáž výstavy - Milena Dubšíková-Říhová a Jan Říha
pátek 8. září v 17 hodin v Pizzerii Il Cane v Kelči.
Informace pan Richard Hučík, tel. 571 420119.

Sobota 16. září
Běh Terryho Foxe
Tradiční zářijový běh, jehož výtěžek je věnován na výzkum rakoviny.
Opět budou připraveny tři trasy, které lze absolvovat pěšky, během, na koloběžce, na kole, na
vozíčku, s kočárkem. Upozorňujeme účastníky do 18 let, kteří absolvují trasu na kole, že jsou
povinni mít na hlavě přilbu a dbát na bezpečnost svou i jiných účastníků provozu.
start : ve 14 hodin od radnice
cíl : v parku u kina
Po skončení běhu jsou pro děti i dospělé připraveny hry, soutěže, kolektivní hry a jiné.
Občerstvení i hudba bude zajištěno.

Mezinárodní folklórní festival
Babí léto 2006 – 7. ročník
Pořadatel :
Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí ve spolupráci s VSPT Bača, DFS Ovečky, město
Kelč, obec Bystřička
Program :
Pátek15. září – vystoupení souborů v různých částech Valašského Meziříčí a odpoledne –
večer – vystoupení souborů v Bystřičce, večer – koncert Javory – nádvoří KZ Val. Meziříčí
Sobota 16. září – programy a vystoupení ve Valašském Meziříčí
Neděle 17. září – vystoupení v Kelči
Program v neděli v Kelči :
10,00 hodin – mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči za účasti všech vystupujících
souborů
11,00 hodin – slavnostní průvod od kostela na náměstí – prosíme o podporu vystupujícím –
buď přidáním se do průvodu nebo alespoň přítomností u cesty, kudy průvod povede.
Vystupující si to jistě zaslouží !
11,30 hodin - slavnostní přivítání zástupců souborů na radnici
oběd
14,00 hodin – vystoupení souborů v parku u kina

Účastníci festivalu :
Bača+Ovečky * Valašské Meziříčí * Česká republika
Jiskra * Plzeň * ČR
Cifra * Uherské Hradiště * ČR
Vršatec * Dubnica nad Váhom * Slovensko
Kis Csepel * Budapešť * Maďarsko
Pilsko * Žywiec * Polsko
Razvitie * Sevlievo * Bulharsko
CF Limpiados * Licata (AG) * Itálie
Světlovánek * Bojkovice * ČR

Program Kina Kelč na měsíc září 2006
Vážení příznivci kina.
Chtěl bych Vás pozvat po dvouměsíční přestávce na nové filmové tituly. Během této doby jsme
provedli řadu změn. Byla opravena střecha a vstup do kina,byly provedeny úpravy na
promítacích strojích,takže můžeme promítat i filmové tituly s novými technologiemi, na
kterých jsou distribuovány všechny nové a atraktivní filmy. Rovněž jsem se rozhodl upravit
hrací hodinu, a to každou neděli místo v 18 hodin se bude promítat v 19 hodin .Doufám, že
tyto změny přispějí k větší spokojenosti filmových diváků.
Neděle 10.září v 19 hodin
TRISTAN A ISOLDA
Pravdu za proslulou legendou o věčných milencích se vydal hledat Kevin Reynolds,který se v
irských a českých exteriérech pokusil vzkřísit Anglii a Irsko 7.století.V rolích mýtických
milenců se představí James Franco a Sophia Mylesová.
Film kooprodukce Velké Británie,Německa a ČR,s českými titulky.Vstupné:41Kč
Neděle 17.září v 19 hodin
X-Men:Poslední vzdor
Třetí a pravděpodobně poslední souboj s lidmi,kteří je stejně nenávidí,jako se jich bojí,svedou
mutanti pod taktovkou Bretta Ratnera.
Americký sci-fi film s českými titulky.Vstupné:39Kč
Neděle 24.září v 19 hodin
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Harvardský profesor symbologie se spolu s francouzskou kryptoložkou vydávají po stopách
tajemství,které může změnit minimálně dějiny církve...Adaptaci románu Dana Browna natočil
Ron Howard.
Americký thriller s českými titulky.Vstupné:45Kč
Na měsíc říjen jsme pro Vás připravili další atraktivní tituly, například český film "Účastníci
zájezdu" nebo americký film podle skutečné události "Bestie Karla".
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufám,že s naší nabídkou budete spokojeni.
Miroslav Pajdla,vedoucí kina

Kopaná

Sobota 17. 6. 2006
Muži, Střítež n.B. – Kelč – 3 : 3 ( 3 : 1). Branky vstřelili Libor Novák, Tomáš Kocián, Martin
Šarkezy
Neděle 18. 6. 2006
Dorost, Kostelec u Hol. – Kelč – 0 : 2
Neděle 25. 6. 2006
Muži, Kelč – Zubří – 4 : 1 ( 2 : 1 )
Poslední mistrovské utkání. Úvod se našim hráčům nevyvedl. Obránce namazal míč
soupeřovu útočníku a ten se nemýlil. Tato branka jako by naše hráče zdravě vyburcovala.
Začali hrát pohledný fotbal a s ním i padaly branky do soupeřovy sítě. O ty se zasloužili Jarek
Machač 2x, Tomáš Kocián a Martin Ohnutek.
Výbor oddílu kopané děkuje hráčům, trenérům a jejich asistentům za jejich práci a věří, že
tomu bude i v příštím ročníku. Velký dík si zaslouží městský úřad za pomoc, hlavně při
zkvalitnění hrací plochy. Fanouškům děkujeme za jejich přízeň a věříme, že s ní můžeme
počítat i v příštích mistrovských utkáních.
Miroslav Červek
Rozpis mistrovských utkání podzim 2006
Družstvo Den Datum Začátek Odjezd Utkání
Muži Ne 3.9. 16,30 TJ Kelč – FC Tr.Bylnice B
Muži B Ne 3.9. 10,00 TJ Kelč B – FC Dolní Bečva
Dorost So 2.9. 16,30 TJ Kelč – SK Vlachovice
Žáci So 2.9. 13,00st.,14ml.. TJ Kelč – TJ Poličná
Přípravka Ne 3.9. 14,00 TJ Kelč – 1.FC Valašský
Muži Ne 10.9. 16,30 15,00 TJ Podlesí - TJ Kelč
Muži B Ne 10.9. 16,30 TJ Huslenky – TJ Kelč B
Dorost So 09.9. 10,00 08,30 TJ Podlesí – TJ Kelč
Žáci Ne 10.9. 09,30ml., 11,00st. 08,00 SK Spartak Hulín – TJ Kelč
Přípravka FC Zlín – TJ Kelč
Muži Ne 17.9. 16,00 TJ Kelč – TJ Loučka
Muži B Ne 17.9. 10,00 TJ Kelč B – TJ Lhotka n.B.
Dorost So 16.9. 16,00 TJ Kelč – TJ Val. Klobouky
Žáci So 16.9. 12,20st., 14,15ml TJ Kelč – FC Velké Karlovice
Přípravka Ne 17.9. 13,30 TJ Kelč – SK Spartak Hulín
Muži So 23.9. 16,00 14,00 TJ H. Lideč – TJ Kelč
Muži B Ne 24.9. 16,00 TJ TJ Krhová – TJ Kelč
Dorost Ne 24.9. 13,00 10,30 TJ Nedašov – TJ Kelč
Žáci Ne 24.9. 09,30st., 11,15ml 07,30 TJ Otrokovice – TJ Kelč
Přípravka Ne 24.9. 14,00(Všetuly) 12,30 SFK Holešov – TJ Kelč
Žáci Čt 28.9. 10,00st., 11,45ml. 08,30 TJ Horní Bečva – TJ Kelč

Různé
Skautský tábor
Vyvrcholením činnosti dětí na skautských schůzkách je tábor. Skládá se na něm slib, plní se
odborky, 3 orlí pera, a tak by na táboře ze skautů neměl nikdo chybět, protože má jedinečnou
šanci u všeho dění být a všechno prožít na vlastní kůži. Neobstojí ani prohlášení, že jede na
komerční a drahou „bufetární“ akci jako je Harry Potter. Letošní tábor se uskutečnil hned 2.
týden v červenci, aby všichni měli čas na další prázdninové aktivity. Protože bylo hezky a
bydlíme blízko místa tábora, šupajdilo se na kolech. Jednou už jsme pod Šaumburkem tábor
měli, tak jsme se rozhodli za velké pomoci starosty Rajnochovic p. Dubjáka, že náš již XVI.
tábor se bude konat právě tam. Přenesli jsme se do dob Karla IV. a veškerá činnost se odvíjela
na jeho dvoře. Po perfektní jízdě na kolech na Tesák byla první činnost vlastnoruční výroba
dobového oděvu. Inspirací byl souboj černého a bílého rytíře při světle loučí nad lesem a za
doprovodu dobové hudby. Byl poraněn bílý rytíř a my jsme měli hledat po dobu trvání tábora
elixír na jeho uzdravení. Druhý večer přijel „opravdový“ Karel IV. na koni, zkontroloval své
poddané a vlastnoručně je pasoval na rytíře, což byl nevšední zážitek. Po přespání krále a
koně v táboře se druhý den všecka děcka povozila na koni a kdo chtěl, mohl jet na koni sám,
což nejvíce využila Bětka P. Samozřejmě nechyběly rytířské souboje, střílení z luku, jízdy
zručnosti na kole, dobový ples a desítky dalších her.
Velký úspěch měla hospoda u kata Mydláře, kde si každý mohl koupit za získané groše v
bojích o tvrze podivné to nápoje a pokrmy. Také jsme uvítali zchlazení v bazénu v nedalekém
Osíčku. Po nalezení pergamenu se nakonec pro kouzelníka dalo dohromady heslo a
kouzelník, který přebýval pod Šaumburkem, dal táborníkům elixír pro bílého rytíře a bylo
zachráněno dobro v okolí hradu Šaumburk.
Chtěl bych na závěr poděkovat touto cestou panu Vavříkovi za vzorný a obětavý odvoz věcí
dětí a celého táborového zařízení včetně tyčí na týpí, kterého bylo tentokrát dvě auta.
Zapsal ved. střediska skautů Kelč
Vladimír Žalmánek

Sběr šatstva
V měsíci září bude probíhat sběr starších a obnošených oděvů.
Oděvy by měly být tříděné – pánské, dámské a dětské a baleny v papírových krabicích (
nejlépe od banánů).
Sběr : každou středu od 15 do 17 hod.
Sběr bude opět v garáži na farním dvoře.

