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Městský úřad informuje

Svoz odpadů ve městě KELČ
II.pololetí 2012
Směsný komunální odpad popelnice 110 l, 120 l , 240 l,
kontejnery 1100 l, černé pytle
INTERVAL SVOZU - 1 x 14 dní
lichý týden: středa - KELČ - část města
sudý týden: středa - KELČ - část města + místní části
Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle

27.7.

2.11.

Tříděné plasty –žluté pytle

26.7.

30.8.

27.9.

25.10.

29.11.

20.12.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle

7.9.

28.12.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Čerpání řádné dovolené MUDr. Kurejka a MUDr. Sehnala
9. – 14. července 2012
23. července – 18. srpna 2012
1. – 8. září 2012
Ordinační hodiny v době dovolené:
Po 7,00 – 9,00
Loučka
10,00 – 12,00
Kelč
Út 7,00 – 12,00
Kelč
St
7,00 – 12,00
Branky
Čt 7,00 – 12,00
Kelč
Pá 7,00 – 12,00
Loučka
Noste s sebou průkazky pojišťovny a přehled Vámi užívaných léků. Užívané léky si
vyzvedněte mimo dovolenou.
Telefon:
Kelč
571 641 555
Branky
571 637 022
Loučka
571 640 128
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U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kelč dne 14. 5. 2012.
– Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 31. 3. 2012 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městem Valašské
Meziříčí se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu jejím podpisem.
– Rada bere na vědomí protokol o výsledku hospodaření u příspěvkové organizace
Mateřské školy Kelč za rok 2011 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje bezúplatný převod movité věci – hrobové zařízení na hřbitově v Kelči,
nacházející se na hrobovém místě č. XXV/2, sestávající ze starého rámu, od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Kelč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o převodu.
– Rada vyhlašuje záměr směny části obecního pozemku parc.č. 1328/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Kelč – Staré Město podle geometrického
plánu č. 461-544/2012 ze dne 4. 4. 2012.
– Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v suterénu Mateřské školy
Kelč č.p. 59 panu Pavlu Machačovi, Kelč č.p. 275 a pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
– Rada schvaluje podání žádosti města Kelč o poskytnutí dotace v rámci Místní akční
skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko z výzvy SZIF na akci „Rekonstrukce chodníků ve
městě Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této žádosti.
– Rada bere na vědomí dopis p. Pavla Štípského, Lipov čp. 452 a nepřijímá nabízenou
spolupráci p. Štípského na údržbě vodohospodářské soustavy Hájový potok - mlýnský
náhon.
– Rada schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Parkoviště Kelč“
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí,
tj. Vast Tercia, s.r.o., Husova 29, Valašské Meziříčí.
– Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Rybník Valcha“ s Místní organizací
Českého rybářského svazu Kelč na obecních pozemcích parc.č. 696/1 a 1334 v k.ú. KelčStaré Město a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Kelč ze dne 11. 6. 2012
– Rada schvaluje poskytnutí dotací kroužku aerobiku Kelč a Diakonii ČCE –hospic
Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí na provoz a činnost v roce 2012 dle
předloženého návrhu.
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– Rada byla seznámena s geometrickým plánem č. 513-558/2012 na zaměření skutečné
hranice pozemků parc.č. 754/1, 754/3 a st. 452 v k.ú. Kelč-Nové Město a doporučuje
zastupitelstvu schválit odkoupení částí pozemků zastavěných místní komunikací od
vlastníků pozemků za cenu 150,- Kč/m2.
– Rada bere na vědomí žádost manželů A. a P. Z., Kelč 511 o zakoupení části obecního
pozemku parc.č. 916/3 v k.ú. Komárovice a předává ji k vyjádření Osadnímu výboru
v Komárovicích.
– Rada odmítá žádost p. Z. N., Němetice 71 o směnu pozemků s městem Kelč v k.ú.
Kelč-Nové a Staré Město.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojky kanalizace
k novostavbě RD a přesahu střechy garáže na obecním pozemku parc.č. 2023/11
v k.ú. Kelč-Nové Město s Kateřinou Maškovou, Kelč 510 dle předložené dokumentace.
– Rada bere na vědomí vyjádření ředitelů Mateřské školy Kelč a Základní školy Kelč
k návrhu na umístění dětí, které nebyly přijaty do Mateřské školy, v prostorách Základní
školy Kelč.
– Rada schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Kelč ve výši
32.701,35 Kč na úhradu faktury za výměnu části obložení radiátorů ve 3. třídě MŠ Kelč.
– Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Kelč o:
a) stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí v MŠ Kelč ve školním
roce 2012/2013
b) přerušení provozu v MŠ Kelč a stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
v MŠ Kelč v měsících červenec a srpen 2012.
– Rada bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k části nebytových prostor v budově
zdravotního střediska v Kelči č.p. 31 s MUDr. Vladanem Šoborou k 30.6.2012.
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor-dvou místností ve 2. podlaží
budovy zdravotního střediska v Kelči č.p. 31.
– Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Kelč
z finančních prostředků školy za I. pololetí 2012 dle provedeného hodnocení.
– Rada provedla vyhodnocení nabídek na opravu podlahy sálu v Kulturním domě v Kelči
a schvaluje zadání této zakázky vybranému uchazeči Stanislavu Hlavicovi, Kelč 495
v rozsahu dle předložené nabídky.
– Rada schvaluje podání žádosti města Kelč o poskytnutí dotace z výzvy ROP, oblast
podpory 2.3. Rozvoj venkova, podoblast podpory 2.3.1. Fyzická revitalizace území, na
akci „Stavební úpravy náměstí v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem této žádosti.
– Rada pověřuje starostu zadáním výběrového řízení na investiční akci „Zasíťování
stavebních parcel v lokalitě Zátopkovo Kelč“ společnosti Hranická rozvojová agentura,
z.s., Tř. 1. máje 2063, Hranice.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les - 2 ks smrků na
náměstí v Kelči na pozemku parc. č. 2023/1 v k.ú. Kelč – Nové Město dle předložené
žádosti.
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USNESEN z 11. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 20. 6. 2012
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
– Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31. 3. 2012 dle
předložené zprávy.
– Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok
2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2011 s drobnými nedostatky uvedenými ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá
tato opatření:
- účetní jednotka bude respektovat druhové třídění rozpočtové skladby dle účetních
případů
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o kontrole hospodaření příspěvkových organizací
Základní školy Kelč a Mateřské školy Kelč za rok 2011.
– Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2012 –
rozpočtové opatření č. 1/2012. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku
2012 – rozpočtové opatření č. 2/2012.
- Zastupitelstvo schvaluje zadat přezkum hospodaření města Kelč za rok 2012
Kontrolnímu oddělení Odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje.
– Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na darování pozemků parc.č. 9, parc.č. 10/2
a parc.č. st. 16 v k.ú. Babice u Kelče do vlastnictví města Kelč od paní L.N., bytem
Vítonice , 768 61 Bystřice pod Hostýnem dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje
starostu jejím podpisem.
- Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 171/3 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 2 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město panu V.V., bytem Kelč a panu Z. V., bytem Kelč,
každému k ½ za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
– Zastupitelstvo rozhodlo:
1. koupit pozemek parc.č. 729 v k.ú. Němetice od České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 28, IČ: 69797111 za kupní cenu
ve výši 1.360,- Kč (slovy: Jedentisíctřistašedesát korun českých)
2. přihlásit se do výběrového řízení, jehož podmínky tvoří přílohu předloženého
materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle předloženého materiálu v případě, že se
město Kelč stane vítězem tohoto výběrového řízení.
– Zastupitelstvo schvaluje zakoupení částí pozemků do vlastnictví města Kelč podle
geometrického plánu č. 513-558/2012 ze dne 10. 5. 2012 vyhotoveného ing. Luďkem
Palátem – Geodetické práce, Juřinka 147, Valašské Meziříčí, a to dílu „c“ o výměře
124 m2 odměřeného z pozemku parc.č. 754/1, dílu „a“ o výměře 58 m2 odměřeného
z pozemku parc.č. st. 452 a dílu „b“ o výměře 12 m2 odměřeného z pozemku parc.
č. 754/3 všechny v k.ú. Kelč-Nové Město od vlastníků zde uvedených pozemků za cenu
150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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– Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemků mezi městem Kelč a p. L.Č., bytem 753
01 Hranice podle geometrického plánu č. 461
-544/2012 ze dne 4.4.2012 vyhotoveného ing. Luďkem Palátem – Geodetické práce,
Juřinka 147, Valašské Meziříčí, a to části pozemku parc.č. 1328/2 o výměře 12 m2
označené v GP parcelním číslem 1328/86 za část pozemku parc.č. 1781 o výměře 12 m2
označené v GP parcelním číslem 1781/2 v k.ú. Kelč-Staré Město. Směna uvedených částí
pozemků bude provedena bez vzájemného finančního vyrovnání. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Zastupitelstvo po projednání:
1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu.
2. Rozhodlo:
a)
o založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská a.s. bez veřejné
nabídky akcií s tím, že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií
uvedený v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní kurs
jedné upisované akcie 246,- Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246,- Kč za jeden kus
akcie znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku,
který je přílohou důvodové zprávy
b)
schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti Valašská
vodohospodářská a.s. v předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do
orgánů akciové společnosti dle přílohy 1, přičemž založení společnosti,
nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce
schvaluje i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými
zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že společnost
bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené
nepeněžité vklady – akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. –
alespoň ve výši 200,000.000,- Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném
základním kapitálu bude upsána dobrovolným svazkem obcí „Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem peněžitým
c)
souhlasí
s nepeněžitým
vkladem
do
společnosti
Valašská
vodohospodářská a.s., jak je popsán v zakladatelské smlouvě.
3. Zmocňuje starostu ing. Karla Davida k provedení všech úkonů k založení
společnosti Valašská vodohospodářská a.s. zejména k podpisu příslušných
notářských zápisů a souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení
vkladu, přičemž starosta je oprávněn zmocnit případně další osobu ve stejném
rozsahu.
4. Ukládá zajistit realizaci bodů a) až c) uvedených v bodě 2 tohoto usnesení,
v předpokládaném společně ujednaném termínu založení společnosti dne
10.7.2012.
– Zastupitelstvo schvaluje realizaci a financování projektu „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“ na rok 2013 a 2014:
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1. Zastupitelstvo schvaluje předfinancování akce „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“při průběžném financování projektu ve výši 10,000.000,- Kč v roce 2013
a 2014.
2. Zastupitelstvo schvaluje spoluúčast na financování akce „Stavební úpravy
náměstí v Kelči“ prostřednictvím bankovního úvěru ve výši 8,000.000,-Kč
a z vlastních zdrojů ve výši 690.000,- Kč v roce 2013 a 2014 za podmínky
přidělení dotace.
3. Zastupitelstvo schvaluje zajištění následné udržitelnosti projektu „Stavební
úpravy náměstí v Kelči“ po dobu 5 let od jeho ukončení.
– Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 1/2012 o veřejném
pořádku ve městě.
– Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 2/2012, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška města Kelč č. 4/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí.
– Zastupitelstvo schvaluje delegování ing. Jaroslava Orla, místostarostu města Kelč,
zástupcem města Kelč na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, která se koná v Muzeu
regionu Valašsko, Horní náměstí 2, ve Vsetíně dne 10.7.2012.
– Zastupitelstvo bere na vědomí dopis p. Pavla Štípského, Lipov č.p. 452, PSČ 696 72 ze
dne 9.5.2012.

Úřední hodiny referátu státní sociální podpory na Městském úřadu Kelč

ČERVENEC
ZÁŘÍ

středa
středa

25. 7. 2012
26. 9. 2012

12.30 – 17.00 hod
12.30 – 17.00 hod

Veškeré záležitosti můžete také vyřídit na referátu státní sociální podpory
ve Val. Meziříčí, Železničního vojska 1349 :
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod
pátek
8.00 – 13.00 hod - pouze příjem nových žádostí
Telefon ÚP ČR Valašské Meziříčí : ústředna 950 173 711.

Městská knihovna Kelč
23. července – 3. srpna,
22. – 31. srpna 2012
bude v knihovně ZAVŘENO
z důvodu čerpání dovolené a revize knihovního fondu.
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U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 3.7.2012.
− Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva.
− Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0349258469 od České
spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, ve výši
8,000.000,- Kč na investiční akci „Stavební úpravy náměstí v Kelči“ na období
čerpání od 1.9.2013 do 31.7.2014 se splatností do 1.7.2022 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje ručení tohoto úvěru rozpočtovými
příjmy města Kelč.
− Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru
č. 1761099329_12 od České spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ
140 00 ve výši do 1,500.000,- Kč na období čerpání od 1.7.2012 se splatností do
30.6.2013 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje
ručení tohoto úvěru rozpočtovými příjmy města Kelč.

Akce v Kelči a okolí

III.ročník KELEČSKÉHO POHÁRU
DRAČÍCH LODÍ

SOBOTA 4.SRPNA 2012 od 9.30 hod
na rybníku CHMELNÍK
Letošní ročník přináší opět novinky …..
Vystoupení Železného Zekona * Paintball střelby
Ohňová show Boca Fuego vyvrcholí bombastickým ohňostrojem
Dragon After party s KALIBROU !!!
Sledujte www.dl-chmelnik.webnode.cz, www.fotbal-kelc.cz
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Přátelé hudby a Město Kelč vás zvou na 3. ročník

Přehlídky hudebních těles z Kelče
Sobota 1. září 2012 od 15. hodin v areálu chovatelů
Kdo se zúčastní letošního ročníku? To se dozvíte z plakátů a
z webových stránek města Kelč.
Jste všichni zváni!!!

Dinopark Vyškov, ZOO a …..???
Sobota 8. září 2012
Cena: děti do 5 let zdarma, ostatní 150 Kč.
Přihlášky a záloha 100 Kč na osobu:
Schybolová Martina – tel.: 571 665 913.
Podrobný program a bližší informace
budou na webových stránkách města Kelč –
www.kelc.cz a na plakátech.
9
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Základní škola informuje
Recitační soutěž
8.6. se konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí celkem 42 žáků 1. a 2.
stupně a o jejich umístění rozhodovala porota složená ze zástupců tříd.
Rozhodování nebylo jednoduché, protože výkony recitujících byly výborné, a určit,
kdo je nejlepší, bylo někdy opravdu těžké.
Výsledky v jednotlivých kategoriích byly následující:
0. kategorie: 1. Třída
3. Marie Hlavicová, 4. tř.
1. Jan Vlček
3. kategorie: 6. a 7. třída
1. kategorie: 2. a 3. třída
1. Alena Richterová, 6. B
1. Teresa Anna Kubieńová, 2. tř.
2. Ondřej Nepustil, 7. tř.
2. Adéla Strnadová, 2. tř.
3. Eva Staňková, 7. tř.
3. Veronika Vlčková, 3. A
4. kategorie: 8. a 9. třída
2. kategorie: 4. a 5. třída
1. Eliška Perutková, 8. tř.
1. Kateřina Vozáková, 4. tř.
2. Daniel Cindler, 8. tř.
2. Jan Valuch, 5. A
3. Terezie Zetková, 9. tř.
3. Barbora Pastrnková, 4. tř.
Zvláštní ocenění za autorství básně bylo uděleno Radce Hybnerové z 6. A

Soutěže v psaní na klávesnici PC
Měsíc červen je u nás ve škole již tradičně ve znamení soutěží v psaní na počítačové
klávesnici. Stejně tomu bylo i letos. Nejprve Mgr. Petr Zátopek, který tento předmět ve
škole vyučuje, zorganizoval pro žáky písmenkovou soutěž ZAV Houbař. Tato soutěž
probíhala měsíc, od konce dubna do 24. 5. 2012. Do soutěže se zapojilo celkem 27 žáků
ze 6. a 7. ročníku a tito soutěžící do poslední chvíle bojovali o co nejlepší výsledky.
Nakonec právě nejlepší byla Eva Staňková ze 7. třídy, na 2. místě se umístil Michal
Janošek ze 6. B, přičemž rozdíl mezi 1. a 2. místem byl jen 279 bodů. Třetí místo
a pomyslná bronzová medaile patřila Tereze Škařupové ze 7. ročníku.
Talentové zkoušky v psaní na klávesnici PC v Karviné se letos zúčastnili 4 žáci a všichni
byli ze 6. ročníku. Soutěžili ve velké konkurenci a obstáli. Marek Houb (21. místo)
napsal v stanoveném limitu 86 cvičení, Radim Machač a Dominik Stříteský 81 a Michal
Janošek 76.

Turnaj v minikopané
V úterý 5. června dívčí družstvo naší školy vybojovalo 2. místo v okresním kole
minikopané dívek v kategorii starší žákyně. Na tomto úspěchu se podílely Tereza
Plesníková (7.), Klára Stržínková, Kristýna Plesníková, Lucie Bandyová, Klára
Jandová, Michaela Hermannová (8.), Tereza Zetková, Aneta Perutková, Monika
Caisbergerová a Patricie Plesníková (9.).
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Exkurze do Osvětimi a Krakova
Již několik roků vyjíždíme se žáky 9. tříd na zajímavou a na dojmy opravdu
působivou exkurzi do polské Osvětimi, bývalého koncentračního tábora. Program
zahrnuje:
Osvětim – prohlídka obou částí Muzea: Osvětim a Březinka, rozsah programu je
180 minut s česky hovořícími průvodci.
Návštěva muzea holocaustu je opravdu emotivně náročná a silná, proto ve druhé
části exkurze míříme do bývalého královského města Krakova, abychom zažili
příjemnou atmosféru historického centra tohoto města.
Krakov - hradní komplex Wawel, Krakovská katedrála,řeka Visla, kostel
sv Ondřeje, Rynek Glowny, Sukiennice, Radniční věž, Mariánský chrám, kostel
sv.Vojtěcha, Floriánská brána…….
I letos se exkurze setkala s kladným ohlasem, což nás jen utvrzuje v tom, že bude
i v dalších letech dobré tuto akci opakovat.

Hudební (a výchovné) vystoupení Abraka muzika
Učitelé hranické ZUŠ jsou nejen výbornými muzikanty a zpěváky, ale také herci
a improvizátory. Předvedli to našim žákům v pátek 1. 6., když u nás v tělocvičně
školy vystoupili s programem zaměřeným na prevenci sociálně patologických jevů
mezi dětmi a mládeží (různé závislosti, působení reklamy na člověka atp.)
Téma „Jak žijeme“ podporuje průřezové téma osobnostní a sociální výchovy.
Podtématy se stalo:
a) Zdravé stravování (zdraví prospěšné stravovací návyky jsou u školáků ohroženy
lákavou konkurencí nabídky potravinářských produktů a stravovacích trendů, které
upřednostňují atraktivitu, vzhled a chuť pokrmů před vyváženým složením jídelníčku
a pravidelným režimem stravování. Důsledkem mohou být metabolické poruchy, obezita,
mentální anorexie, poškození chrupu i nemoci zažívacího ústrojí.)
b) Aktivní život (pozitivní vztah k přirozené aktivitě je ohrožen konkurenční nabídkou
mediálních a technologických zábav, které nevyžadují žádné fyzické úsilí. Pasivní
konzumace televizních pořadů a počítačových her i záliba ve virtuální komunikaci
vytěsňují ze života fyzickou činorodost, zábavu spojenou s pohybem i sport. Důsledkem
jsou snížená fyzická kondice, omezená obratnost, poruchy vyplývající ze snížené
odolnosti a jednostranné zátěže a často i psychická nevyváženost.)
c) Stres (životní prostředí člověka je naplněno přemírou rušivých vlivů, starostí,
nervozity, znepokojujících informací, napětí a zátěžových situací. Přílišná zátěž může
přivodit stres, který často vyústí v zkratovité a nepromyšlené jednání nebo vyvolá
zhroucení psychické rovnováhy. Stresující podněty se kupí, hromadí a nabývají na síle,
pokud jim člověk nevědomky vychází vstříc, svým přístupem k životu je podporuje,
neumí s nimi uváženě nakládat a nedokáže jim úspěšně předcházet.)
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d) Spánek (o nutnosti pravidelného odpočinku a potřebě regenerace lidského organismu
není pochyb. Přesto se kdekdo chlubí opakovaným ponocováním a cítí se hrdinou, když
sklízí obdiv spolužáků za to, že se zvedl od televize až uprostřed noci. Nedostatek spánku
však otupí reakce, omezuje soustředění a snižuje odolnost unavené psychiky i těla.)
e) Závislost (člověk má chuť vyzkoušet některou z návykových činností nebo látek.
Svádí ho k tomu zvědavost, touha po zakázaném ovoci i příklady kamarádů. Cesta
k reálnému ohrožení bývá nenápadná a často zdánlivě kontrolovaná a bezpečná.
Závislosti na virtuálních a komunikačních technologiích vznikají plíživě, cesta k
závislosti na návykové látce bývá strmější. Kdo podlehne, vystavuje se nebezpečí, které
ohrožuje jeho zdraví i život.)

Exkurze do Centra pro výuku hi – technologií
Ve dnech 18. a 19. června jsme navštívili se žáky 5. – 8. tříd hi-tech centrum
v Uherském Brodě ve Slováckých strojírnách. Žáci se seznámili s novými
technologiemi v Centru pro výuku a prezentaci hi-technologií. Získali informace
o nejnovějších poznatcích z oblasti strojírenství, elektrotechniky a zelených
technologiích. Výukový program „SVĚT TECHNIKY“ proběhl formou ukázek,
cvičení, her, animací a videí s využitím moderní projekce v 3D kině. Byl to skvělý
výlet s nevšedními vzdělávacími zážitky.
Toto jedinečné výukové a prezentační Centrum pro výuku hi-technologií bylo
zprovozněno v areálu Střední průmyslové školy v Uherském Brodě. Centrum pro výuku
a prezentaci hi-technologií je zaměřeno na podporu technického vzdělávání na
základních a středních školách ve Zlínském kraji, na prezentaci hi-technologií a na rozvoj
a upevňování spolupráce mezi školami a firemní sférou v kraji. Cílem je provozovat
jedinečné vzdělávací a prezentační centrum, které bude využívat moderní výukové
metody jako jsou například prostorové 3D projekce. Centrum je zaměřeno na hitechnologické trendy ve strojírenství, elektrotechnice a zelených technologiích. Nabízí
širokou škálu vzdělávacích programů, z nichž některé jsou i vícedenní. Rozsah
jednotlivých programů je určen pro žáky téměř všech věkových kategorií navštěvujících
různé typy škol, přičemž nejvíce se Centrum zaměřuje na žáky středních odborných škol
ze Zlínského kraje. Samotná budova Centra je využívána jako výuková pomůcka.
Centrum je protkáno moderními elektroinstalacemi budov na bázi sběrnicových systémů,
které umožní žákům nahlédnout do jeho řízení a správy, případně si budou moci zkusit
přímo naprogramovat určitou část funkcí budovy. Centrum se bude rovněž zabývat
problematikou ochrany životního prostředí a propagací zelených technologií. Pomocí
fotovoltaických panelů osazených na střeše budovy, případně tepelného čerpadla
umístěného uvnitř, dojde k částečnému zásobení energií. Jak panely, tak i tepelné
čerpadlo poslouží zároveň jako další názorná demonstrace při výuce přírodovědných
a technických oborů. Pro udržení vysoké odborné kvality prezentovaných technologií
navázala Střední průmyslová škola Uherský Brod spolupráci s Akademií věd České
republiky, VUT v Brně a Univerzitou T. Bati ve Zlíně.

Phdr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Sport

Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Červen je měsíc, kdy jedna sezona končí a nová začíná. Proto mi dovolte malé
ohlédnutí za tou minulou.
Po náboru v září vzniklo nové družstvo elévů. Je mezi nimi spousta
talentovaných hráčů, kteří před sebou mají velkou budoucnost. Kluci odehráli tři
přátelské turnaje a vedli si velice dobře. Díky tomu, že máme v této kategorii
dostatek hráčů, mohli jsme postavit vždy dvě družstva a získali na turnajích jedno
první, dvě druhé a jedno třetí místo. Nejlepší hráči navíc skvěle doplňovali mladší
žáky.
Ti odehráli Orelskou florbalovou ligu mladších žáků, divizi sever, kde skončili
na skvělém druhém místě. Mladší žáky ještě čeká o víkendu 22. – 24. 6. 2012 účast
na mezinárodním turnaji Open games Hummel kids Brno.
Starší žáci odehráli Orelskou florbalovou ligu starších žáků, divizi sever, kterou
s přehledem vyhráli a postoupili do play-off, které se hrálo v Uherském Brodu. Zde
vypadli ve čtvrtfinále na nájezdy a skončili celkově pátí.
Dorostenci hráli dvě soutěže: Orelskou florbalovou ligu dorostu, divizi východ,
kde v základní skupině skončili druzí a postoupili do finále, které se konalo
v Bystřici pod Hostýnem, zde obsadili šesté místo. Souběžně hráli 2. ligu dorostu
Zlínského kraje při ČFbU, kde skončili také na šestém místě.
Závěr sezony naznačil velké zlepšení techniky hráčů a herního projevu, což se
určitě projeví v nadcházející sezoně. A co nás čeká v sezóně 2012/2013? Díky větší
finanční podpoře Města Kelč a dotačním programům České Florbalové Unie jsme
mohli přihlásit do soutěží ČFbU všechny oddíly! To znamená elévy, mladší žáky,
starší žáky, dorost, juniory, a jelikož nám postupně dorůstají hráči, i muže. Po šesti
letech fungování florbalového oddílu FBC Orel Kelč v Kelči máme kompletní
strukturu družstev od těch nejmenších po muže!!! Je to zúročeni naší dlouholeté
a systematické práce s mládeží v tomto sportovním odvětví. Zároveň to znamená
zvýšení úsilí jak od trenérů a vedoucích funkcionářů, tak od hráčů. V červenci
máme volno, abychom si odpočinuli a nabrali nové síly, ale již od srpna začne
naplno letní příprava. Elévci a mladší žáci budou trénovat jednou týdně, starší žáci
dvakrát týdně, dorost, junioři a muži třikrát týdně. Letní přípravu zakončí týdenní
soustředění v Uherském Brodu.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu
oddílu FBC Orel Kelč v minulé sezoně - trenérům Marku Palatovi, Tomáši
Koláčkovi, vedení oddílu Vlastimilu Váhalovi, Vítězslavu Plesníkovi, rozhodčímu
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Martinu Jandovi, správkyni webu Lence Plesníkové, všem ochotným rodičům za
odvozy na turnaje, hráčům dorostu a juniorům za pomoc při organizováním akcí.
Pokud máte zájem rozšířit naše řady jako hráči nebo funkcionáři, více informací
naleznete na www.fbcorelkelc.cz.
Sekretář oddílu FBC Orel Kelč,Hegar René
*******************************************************************

Florbalový oddíl FbŠ Teiwaz Kelč informuje:
Historicky první sezona je za námi a florbalový oddíl FbŠ Teiwaz Kelč
by rád ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli a pomohli založit
první florbalový tým mužů v Kelči.
Partneři a sponzoři oddílu:
Město Kelč, Karel Tvrdoň, Bronislav Záruba, Roman Večeřa, firma
BAHROS, florbalová škola Teiwaz.
Všem moc děkujeme!
Na příští sezonu rozšiřujeme své řady o dvě mládežnická družstva. Nově
vznikne dorostenecký a juniorský tým Teiwaz Kelč. Obě mužstva budou
hrát 3.ligu Čfbu.

Vyhlašujeme florbalový nábor pro ročníky 1997 až 1994 !!!
Baví tě florbal? Nemáš kde uplatnit své florbalové dovednosti?
Chceš něčeho ve florbale dokázat?
Teď máš jedinečnou možnost stát se členem rozvíjejícího se florbalového
oddílu Teiwaz Kelč.

Stačí kontaktovat vedoucího týmu Marka Hlocha.
Telefon: 775 316 847, email: marahloch@seznam.cz
Marek Hloch
14

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2012

Offroad Teach Trial
Jsou to závody terénních vozů 4x4 do 3,5 tuny. Vozy jsou rozděleny do tří skupin
O1, O2 a O3, podle rozvodu vozidla. Vlastní jízda probíhá v uzavřené sekci, kde
jsou vyznačená branková pole, u kterých je dán směr jízdy. Je jedno jestli popředu
nebo pozadu. Posádky nejezdí na čas, ale na trestné body. Při jízdě se klade důraz
na zručnost, cit, přesnost a odhad. Vyžaduje to velkou dávku odvahy a přemýšlení.
Posádka ve složení Aleš Svoboda z Kelče a Alois Svoboda z Polic s vozem Suzuki
Samurai 1.3 4x4 po dobře odjeté sezoně v Mistrovství České republiky v Offroad
Teach Trialu 2011, kde obsadila celkové 3. místo ve třídě O1, zahájila sezonu 2012
již v květnu v Žamberku, kde se konal 1. závod pětidílného seriálu a po
dvoudenním boji vyjeli 2. místo. 9. a 10. června se pokračovalo 2. závodem
v Mohelnických lomech. Pro posádky byly připraveny obtížné sekce, které byly
ztíženy deštivým počasím. V sobotu se posádka potýkala s mnoha technickými
problémy, které dovedla během závodu odstranit a v neděli byla velice spokojená
s 2. místem. Posádky teď čekají drobné opravy a příprava na další závod, který se
koná 7. a 8. července opět v Mohelnici a poté 1. a 2. září v Žamberku. Závěrečný
závod se pojede poslední zářijový víkend v Javorníku u Jeseníku.
Svobodová

FOTBAL
Mladší přípravka
Začátkem letošního jara byla založena přípravka pro fotbalisty nejmladších
věkových skupin – ročníky 2002 - 2007. Vzhledem k velkému zájmu jsme povolili
zapojení i ostatních ročníků (starších i mladších). Celkový počet přihlášených se
vyšplhal na 20 dětí.
Malí fotbalisté (i holky) se pravidelně potkávali každý čtvrtek od 17,30 hod.
v tělocvičně a poslední měsíce již venku na hřišti. Cílem bylo získat základní
dovednosti s míčem, adaptovat se na systém tréninků a zvládnout všeobecné
pohybové dovednosti.
Z pohledu trenéra musím konstatovat, že se ve skupině rýsují další šikovní
fotbalisté, i když bylo někdy obtížné udržet pozornost a koncentraci při
jednotlivých typech her.
Během července nás čeká krátká přestávka a od srpna začneme opět trénovat,
jelikož po prázdninách budeme přihlášeni do soutěže a budeme hrát již skutečné
„zápasy“. Věříme, že se setkáme s hojnou účastí dětí i rodičů – jako tomu bylo
doposud.
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Tomáš Srkala, místopředseda TJ Kelč

STARŠÍ ŽÁCI
TABULKA
Rk.
Tým
Záp + 0 1.
Jablůnka
14 12 0 2
2. Val.Meziříčí B 14 9 1 4
3.
Choryně
14 8 1 5
4.
Dolní Bečva 14 7 1 6
5.
Podlesí
14 6 0 8
6.
Střítež n.B
14 5 0 9
7.
Kelč
14 4 0 10
8.
Vigantice
14 3 1 10

Skóre
86: 27
68: 36
42: 43
37: 37
31: 55
26: 38
31: 53
35: 67

trenér - Radim Minář
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Body
36
28
25
22
18
15
12
10
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MLADŠÍ ŽÁCI
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TABULKA
Tým
Záp + 0
Hrachovec
20 17 1
Poličná B
20 15 1
Kelč
20 14 2
Vidče
20 12 2
Vigantice
20 10 1
Zašová
20 8 1
Valašská Bystřice 20 8 0
Zubří
20 7 3
Loučka
20 7 1
Hutisko
20 5 0
Krhová
20 1 0

2
4
4
6
9
11
12
10
12
15
19

Skóre
99: 23
96: 23
81: 36
60: 42
60: 58
54: 34
68: 97
50: 72
51: 61
35: 75
12:145

Body
52
46
44
38
31
25
24
24
22
15
3

Sezonu jsme odehráli s 12 hráči, kterým děkujeme za vzornou reprezentaci
oddílu. Velké díky patří rodičům, kteří nás podporovali celou sezonu. Mužstvo
střelecky vytáhli Daniel Mikulenka s 21 vstřelenými brankami a Alois Hradil
se 17 vstřelenými góly.
Velkou zásluhu na našich výsledcích má gólman Martin David, který
se svými výkony vybojoval nominaci v okresním výběru.
Všem mým svěřencům i jejich rodičům přeji pohodové prázdniny plné nových
zážitků!!!
Richard Mikulenka, trenér

Za TJ Kelč si dovolím velké poděkování Richardu Mikulenkovi nejen za
aktuální výsledky týmu, ale především za dlouhodobou a systematickou práci
s oddílem mládežníků. Děkujeme za Váš profesionální přístup a přínos pro
kelečský fotbal.
Tomáš Srkala, místopředseda TJ Kelč
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MUŽI A
Škoda, škoda a ještě jednou škoda. Řeč je samozřejmě o kelečském A mužstvu, které
ani letos boj o postup do 1. A třídy bohužel nezvládlo. Přitom bylo už tak blízko,
určitě nejblíže od nechvalně proslulého zápasu proti Loučce, na který už ale usedá
prach historie. O letošním nezdaru se rozhodlo až v posledním kole v Lužkovicích.
Přesto se sezona nemůže a nesmí hodnotit jen negativně. Vždyť účast ve finále poháru
je obrovským úspěchem kelečského fotbalového oddílu. Možná největším v celé
sedmdesátileté historii klubu. Pozitiva právě skončeného ročníku umocňuje i postup
B týmu do okresního přeboru a opět založený dorostenecký tým, který opráší kopačky
už příští sezonu.
26.5. Kelč – Tečovice 1:1 (0:1)
Zápas, ve kterém kanárkům chyběli hned tři důležití hráči týmu. Na to se ale historie ptát
nebude. Kelč měla svého protivníka porazit i s přítomným kádrem, to se ale bohužel
nestalo. Přitom možností si k tomu vypracovala snad na tři duely dopředu. Dvě natrefená
břevna a jedna tyč je o tom nejlepším důkazem. Tečovice přišly hned v prvním poločase
o vyloučeného hráče, ale tato skutečnost je snad ještě více semkla a po půlhodině hry se
dokonce radovaly z vedení. I přes následné vyrovnání, o které se postaral Jarek Machač,
byl jediný bod bolestnou a nečekanou ztrátou. „Rozhodla naše střelecká nemohoucnost.
Ale i takové zápasy se stávají,“ komentoval ve zkratce průběh duelu kelečský trenér.
2.6. Kelč – Těšnovice 2:1 (1:0)
Poslední domácí vystoupení kanárků naplnilo kelečské publikum velkou nadějí. Výhra
nad nepříjemným a vyspělým týmem z Těšnovic stále dávala nemalé šance do boje
o postup ze druhého místa. Kelč začala zápas ve velkém stylu. Naopak hráči Těšnovic by
zřejmě museli podepsat revers, aby je domácí pustili na vlastní polovinu hřiště. Nadvládu
kanárků podtrhl faul na Vítka Kulicha a proměněná penalta tradičního exekutora Jarka
Machače. Těšnovice o sobě daly pořádně vědět až ve druhém poločase. Začaly lépe
kombinovat ve středu hřiště a postupně se dostávaly na dostřel Kubjátovy brány.
Úspěšný kontr po pravé straně nakonec také využily k zaslouženému vyrovnání na 1:1.
Blížící se fotbalový pat však naštěstí odmítl David Pitrun. Ten napřáhl zpoza šestnáctky
a míč se zastavil až v síti překvapeného těšnovického brankáře.
10.6. Kostelec u Holešova – Kelč 1:1 (0:1)
Bojovné utkání, v němž s chutí hrající Kostelec nedal Kelči ani metr prostoru. Situaci
navíc zhoršoval podmáčený terén, na kterém je kombinace vždycky o něco obtížnější.
Kelč sice měla optickou převahu, vedení se ale ujala po poměrně šťastném gólu.
Tvrdou střelu Lukáše Machače zastavil za cenu vlastního zdraví domácí obránce. Ten
měl však velkou smůlu. Při snaze odkopnout míč do bezpečí, trefil svého spoluhráče,
od kterého míč putoval až do brány. Kostelec měl po změně stran místy drtivý tlak a
paradoxně ve chvíli, kdy jeho převaha poněkud polevila, se mohl radovat z vyrovnání.
Trefa domácích s přispěním fortuny snad ještě překonala úvodní gól zápasu. „Hráč
soupeře se k míči dostal snad natřikrát. Gól jsme si dali v podstatě sami. Na zvrat už
nebyly síly ani čas,“ řekl po zápase trenér Kelče Zbyněk Vinklar.
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13.6. Pohárové finále: Kelč - Morkovice 0:2 (0:1)
Akce, na kterou se z Kelče vypravily dva plné autobusy, a pro mnohé z hráčů
možná vrchol jejich fotbalové kariéry. Měl to být zážitek takřka na celý život,
přesto v aktérech zápasu i mezi fanoušky zůstaly rozporuplné pocity. A důvodem
rozhodně nebyla frustrace z konečné prohry. Morkovice byly kvalitativně lepší,
svého soupeře prakticky do ničeho nepustily a vyhrály po férovém boji. Za nos by
se ale měli chytnout pořadatelé Slavie Kroměříž, kteří organizaci neskutečně
podcenili. Zázemí i hrací plocha byly významu zápasu naprosto nedůstojné. Asi
dvě stovky kelečských fandů přesto vytvořily nádhernou, bouřlivou atmosféru.
Marně svým svěřencům uděloval trenér Zbyněk Vinklar pokyny ke hře. Fotbalisté
jej přes vehementně skandující příznivce skoro vůbec neslyšeli. „Zápas měl svoji
kvalitu. Nechtěli jsme ho vypustit, protože když s týmem jede sto padesát fanoušků
a o zápase se mluví dlouho dopředu, nedovolí vám to zápas odevzdat. Fanoušci by
si to nezasloužili. Kluky musím za výkon pochválit. Původně se všichni těšili, že
finále se odehraje ve Zlíně. Kroměříž byla až druhou variantou. Nakonec nás
bohužel poslali na umělku. To už bylo hlavně psychicky hodně špatné. Pohár se
hraje s tím, že by se finále mělo hrát na lepším stadionu, ne proto, aby se to hrálo
někde na poli,“ ohodnotil výkon týmu i pořadatelů kouč nakonec poraženého
finalisty.
16.6. Lužkovice – Kelč 5:2 (1:1)
Zásah, potopená. Kdo si někdy v hodinách chemie zahrál oblíbené lodě, ten ví,
co tato dvě slova znamenají. Kelčanům v Lužkovicích stačil jediný bod k postupu,
ten si ale nakonec bohužel připsat nemohou. Svou roli možná hrála únava z tři dny
starého pohárového finále, stoprocentně ale zafungovala nervozita. Hrálo se
o všechno a na jindy klidných a fotbalem se bavících hráčích to bylo znát. Přesto se
Kelč dostala do vedení, jenže na Minářův gól domácí odpověděli ještě v první půli.
Po změně stran pak k nevoli kelečských fandů Lužkovice přidaly ještě čtyři góly.
V době, kdy se Kelč zoufale snažila o vyrovnání, přišel nešťastný odkop brankáře
Kubjáta. Ten trefil jediného soupeře na své polovině hřiště a následnému úniku
už čelit nedokázal.
V Lužkovicích tak klesla také vlajková loď kelečského fotbalu. Není však všem
dnům konec. Fotbal je týmový sport. Žlutomodrá síla, která si i v ochozech buduje
velké jméno, může celou loď vrátit zpět na hladinu. To se ale ukáže až v příští
sezoně. „Podepsalo se na nás pohárové utkání, které se hrálo v týdnu. I tak si ale
myslím, že zápas šel zvládnout lépe. I když jsme se spolu s Fryštákem mohli
chlubit nejlepší obranou, v posledním utkání jsme v defenzivě zkolabovali. Příčin
porážky určitě může být více. Hra se nám nedařila. Kazili i ti nejlepší hráči,“ sdělil
trenér.
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Celkové hodnocení sezony z pohledu trenéra Zbyňka Vinklara:
„Mým cílem, cílem vedení oddílu i samotných hráčů byl postup, což se bohužel
nepovedlo. Proto se sezonou nejsem spokojený. Disponujeme spíše rychlostními
typy hráčů, kteří umí naběhnout do otevřených obran. Už zápas s Hulínem nám ale
tuto možnost vzal. Ukázalo se, že nejsme tak dobří ve hře do plných, to nám stále
dělá problémy. Nejlepším hráčem byl jistě Jarek Machač, který odehrál v každém
zápase svůj vysoký standard. Bohužel jsem ho musel časem s těžkým srdcem
stáhnout z útoku do zálohy. Kvůli mnoha zraněným jsem neměl jsem jinou
variantu. Pochválit musím také Honzu Hlavicu. Ten odvedl tu neoblíbenou, černou
práci uprostřed hřiště, kterou málokdo vidí.

MUŽI B
Závěr 1. B třídy se kelečskému áčku nevydařil, kelečští fandové se ale mohou
radovat „alespoň“z výher mužského rezervního týmu. Přestože tento mančaft se
začal vytvářet teprve před dvěma lety, po loňském postupu z nejnižší soutěže se
v té nové opět ohřál jen jednu sezonu. Ze III. třídy totiž postoupil už do okresního
přeboru. Na rozdíl od A týmu mu k tomu druhé místo v tabulce stačilo. Postoupit
dvakrát v řadě je nejen v Kelči naprosté unikum. Vedle současného vedení má na
úspěchu lví podíl také bývalý trenér Pavel Vinklar, který rezervní tým v zimní
přestávce na vlastní žádost opustil.

KONEČNÁ TABULKA OP ml. žáci sk. B 2011/2012
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Hrachovec
Poličná B
Kelč
Vidče
Vigantice
Zašová
Valašská Bystřice
Zubří
Loučka
Hutisko
Krhová

Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
17
15
14
12
10
8
8
7
7
5
1

0
1
1
2
2
1
1
0
3
1
0
0

2
4
4
6
9
11
12
10
12
15
19

Skóre
99: 23
96: 23
81: 36
60: 42
60: 58
54: 34
68: 97
50: 72
51: 61
35: 75
12:145

Body
52
46
44
38
31
25
24
24
22
15
3
Pavel Mašlaň
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Hasičská sezona v plném proudu
V jarních měsících zahájili kelečští hasiči své pravidelné tréninky, aby
se pečlivě připravili na letošní sezonu a navázali úspěšně na předešlá léta.
Letošní zimní příprava proběhla pod vedením trenéra atletiky v hale v Kelči.
Oproti loňskému roku se nám k naší radosti podařilo sestavit družstvo
starších žáků, dále pak družstvo dorostenců-mužů, ale i družstvo žen.
Žákovský tým měl svou velkou premiéru 12. května na obvodovém
kole v nedaleké Lešné. Zde se za velmi deštivého počasí sešlo dvanáct
družstev starších žáků, šest družstev mladších závodníků a zápolilo se v pěti
disciplínách. Po urputných bojích skončili naši mladí hasiči na nepostupové
osmé příčce. I přesto, že mladí závodníci nepostoupili do okresního kola, je
pro ně tento závod obrovskou zkušeností do budoucna. V současné době se
mladí hasiči připravují na sérii závodů Vsetínské ligy v požárním útoku
a štafetě dvojic.
Družstvo žen je tvořeno nejen mladými nadějnými závodnicemi, ale
i zkušenými ženami. Jejich prvním závodem bylo obvodní kolo mužů a žen,
konané v Loučce, na které se děvčata připravovala několik týdnů. Závodilo
se v disciplínách běhu na 100 m s překážkami a požárním útoku. Po bězích
nad překážkami byly holky průběžně na druhém místě za zkušenými
závodnicemi z Kunovic, což by znamenalo postup do okresního kola, ovšem
o celkovém pořadí rozhodovala již tradičně královská disciplína - požární
útok. I v této disciplíně dokázala děvčata výsledky své poctivé přípravy,
útok by jim zajistil druhou postupovou příčku, ale po chybě na savicovém
vedení, byl mladý tým diskvalifikován. Celkově pak závodnice skončily na
čtvrtém místě.
Naši mladí muži se v letošním roce připravovali celou zimu na poslední
rok v dorostenecké kategorii s možností postupu opět na mistrovství
republiky. Ovšem po zranění několika členů se naděje startovat na
národním mistrovství za tým kelečských hasičů téměř rozplynula. Malou
náplastí je účast Lukáše Vally a Radka Greše v týmu nedaleké Juřinky,
kterým se na mistrovství republiky podařilo probojovat. I přesto kluci
startují v barvách kelečského týmu v kategorii dospělých. První velkou
zkouškou bylo taktéž obvodní kolo v požárním sportu mužů a žen v Loučce.
Kluci po prvním kole (běh na 100 m s překážkami) suverénně vedli, podařilo
se jim porazit i sportovní tým mužů, tvořený mnohými reprezentanty,
z Kunovic. Požární útok jako by se našemu sboru stal osudný.
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Naši závodníci svůj pokus zahájili skvěle, čas by přinejmenším stačil na
druhou postupovou příčku, avšak nespojení savic v daném limitu znamenal
konec nadějí, diskvalifikaci a velké zklamání do našich řad.
Tým mužů se zúčastnil i několika dalších závodů:
Valašská Senice
neplatný pokus
Hovězí
5.místo
Velké Karlovice
10.místo
Kunovice
10.místo
Provodovice
neplatný pokus
Letošní rok je pro náš sbor velmi náročný, především zajištění činnosti tří
družstev a nákup nové sportovní techniky. Proto věříme, že nadšení členů
vydrží i nadále a budou jméno hasičů z Kelče reprezentovat se ctí.
Mgr.Dagmar Syryčanská

POZVÁNKA SDH BABICE

Sbor dobrovolných hasičů Babice
zve všechny příznivce požárního sportu
na závody „Extraliga ČR v požárním útoku“,
který se uskuteční
v sobotu 18. srpna 2012
na hasičském cvičišti v Babicích.
Začátek je v 10,45 hod.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči z Babic!
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Historie Svatého Hostýna – 2. část

Byla také provedena opatření pro zajištění bezpečnosti a zdraví hostýnských
hostů. V pohotovosti byla desetičlenná hasičská hlídka (sbor) z Bystřice p. H.
se stříkačkou a stejně početná bezpečnostní stráž. V provizorně zřízené nemocnici
byli stále připraveni MUDr. Aleš Váhala z Bystřice p.H. a okresní lékař dr. Kozák
z Holešova. Přítomen byl i kominický mistr Emanuel Skočilas z Bystřice, cestář
a deset zametačů.
K zajištění bezpečnosti patřila i technická opatření. Pro náhlou a rychlou
potřebu byl zřízen místní telefon, který spojoval poutní kancelář, sakristii, věž,
klášter, nemocnici a útulnu. Bylo zabezpečeno osvětlení chrámu, dalších budov
a celého hostýnského temene (elektrifikace Hostýna byly provedena až v letech
1923-24) elektřinou. Firma Wichterl z Prostějova zapůjčila k tomu účelu parní
stroj, cukrovar Kroměříž dynamo, ostatní zařízení a osvětlování obstarala firma
bratří Pivodů z Kroměříže. Parní stroj, lokomobila, sloužící k pohonu dynama vážil
45q. Byl na Hostýn dopraven pěti páry volského spřežení pana Františka Ševčíka ze
Všechovic.
Velké problémy byly s ubytováním. Vojáci z Kroměříže (c.k. 25 pluk
zeměbrány) postavili 35 nocležních vojenských stanů pro sto lidí. Dále po vstupu
do objektu – „ Poutní dům č. 1“ – hotel Poutní dům č. 3 byl postaven až v r. 1912
rekonstrukcí bývalé ovčírny.
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Střechu nad hlavou poskytly i klášter s ambity (objekty kolem chrámového
nádvoří), kostel, veranda za hotelem a všechny tři kaple. Mnoho hostů bylo
ubytováno v Bystřici zásluhou barona Arnošta Gedeona Loudona, továrníků
Thoneta a Zbořila, faráře Vorla a ředitele školy Papežíka. Všechna tato opatření
dohromady však zajistila ubytování jen malé části návštěvníků, většina poutníků
musela strávit noc pod širým nebem.
Vojáci z Kroměříže postavili také dva slavnostní stany: dvorní stan v prostoru
mezi kaplí Jana Sarkandra a Románskou kaplí a pohostinský maršálský stan po
pravé straně kláštera, tehdy v prostoru nynější hlavní budovy hotelu Poutní dům
(tj. Poutní dům č. 3).
Korunovace se nemohla obejít bez hudby, které připadla důležitá role a která
přispěla svým dílem ke zvelebení slavnosti. Hostýnské temeno oživovaly
Thonetova hudba ze Vsetína, krojované slovácké kapele z Vlčnova, valašská kapela
z Loučky, hudba ze Štítného nad Vlárou, hanácká kapela z Beňova, slovácká kapela
z Vnorov a fanfáristé ze Žerotína u Litovle.
Vlastní obsáhlý korunovační obřad zahájil průvod od kláštera přes schodiště
ke chrámu. V jeho čele šel hlavní pořadatel, dr. A. C. Stojan, pak fanfáristé,
jednotlivé spolky a prapory, družičky, Orli, duchovenstvo, za nímž pod
baldachýnem (nebesa) byly na nosítkách neseny korunky. Za baldachýnem kráčela
hlavní osoba celé korunovace, metropolita moravský a kardinál dr. František
Saleský Bauer, arcibiskup olomoucký, za ním pak řada významných světských
osobností.
Vlastimil Doležel

Různé

Rodičovské sdružení při ZŠ Kelč děkuje paní Zdence Minářové a
panu Dušanovi Kopečnému za dlouholetou obětavou spolupráci a do
dalších let přeje hodně štěstí a spokojenost v pracovním i osobním
životě.
SR při ZŠ Kelč
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2012
V sobotu 19. května 2012 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal 22. ročník
rybářských závodů. Závodů se za pěkného počasí zúčastnilo celkem 69 závodníků,
z toho 65 dospělých (z toho 3 ženy) a 4 děti do 15 let.
Závody probíhaly v těchto disciplínách a věkových kategoriích:
1) největší úlovek kaprů a amurů - sčítala se délka veškerých ulovených kaprů
a amurů. Vyhodnocení proběhlo ve dvou věkových kategoriích: 3 místa
dospělí+mládež 16-18 let a 1 místo děti do 15 let.
2) nejdelší úlovek kapra - rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se
pouze jedno místo (společně dospělí, mládež a děti do 15 let).

Výsledky závodů:
Největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
1.místo
Miroslav SEHNAL z MO ČRS Pardubice chytil 9 kaprů o celkové délce 414 cm.
2.místo
Bohumil HRUŠKA z MO ČRS Choryně chytil 4 kapry o celkové délce 185 cm.
3.místo
Petr KOLEČEK z MO ČRS Val. Meziříčí chytil 3 kapry o celkové délce 144 cm.
4. Zbyněk BARTOŠEK
MO Rožnov p/R
3 ks
139 cm
5. František LIŠKA
MO Vsetín
2 ks
109 cm
6. Martin CHRUPKA
MO Kelč
2 ks
100 cm
7. Miloslav KÝVALA
MO Val. Meziříčí
2 ks
95 cm
8. Bohuslav HOLÁSEK
MO Kelč
2 ks
94 cm
9. Josef KNEDLA
MO Val. Meziříčí
2 ks
89 cm
10. Ludvík SAKAL
MO Nový Jičín
1 ks
80 cm
Nejdelší kapr
Nejdelšího kapra (o délce 80cm!) chytil p.Ludvík SAKAL z MO Nový Jičín.
Největší úlovek kaprů a amurů - děti
V dětské kategorii jsme letos měli dva vítěze:
1. David GERLA
Nečlen ČRS
1 ks
47 cm
1. Lukáš JAŠÍČEK
Kelč
1 ks
47 cm
Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme závodníkům, návštěvníkům a všem
členům MO ČRS Kelč, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci
letošních závodů.
Dále je třeba poděkovat za spolupráci při přípravě letošních závodů panu starostovi
a dalším zaměstnancům MěÚ Kelč. Obdobně bychom chtěli poděkovat za
spolupráci i funkcionářům TJ Kelč, konkrétně Tomášovi a Pavlíně Srkalovým.
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Děkujeme všem sponzorům letošní tomboly:
Vodovody a kanalizace Vsetín a s., Zemědělské družstvo Kelečsko,
Pstruhařství - p.Vlastimil Raška, Gasmont – p.Roman Večeřa, Vodo-topoplyn - p.Zdeněk Šatran, Mlýn Kelč - p.Petr Vavřík, Akord Kelč p.Jaroslav Pajdla, Malířství - Ervín Tvrdoň, SportServis Kelč - ing.Karel
Gába, Hasiči Babice, Městský úřad Kelč, Obecní úřad Rouské, Montáž
oken – p.Petr Smahel, Elektronika Kelč - p.Lubor Pitrun, Odborné učiliště
Kelč, Probi Kelč - Ing.Zdeněk Hlavica, prodejna smíšeného zboží Kelč- U
Kubů, prodejna potravin Všechovice - p.Božena Číhalová, Rybářství
Velké Meziříčí-chov drůbeže Kelč, Stavebniny FKK Valašské Meziříčí,
Stavospol Prostějov, trafika Všechovice - p.Václav Horáček, UHER
Company - p.František Uher, Truck Servis Man Zlín, Stanislav Bělík
Všechovice, Cukrárna Všechovice – p.Huňková, prodejna textilu –
Barbara Nguyenová-Všechovice, Záhoran a.s. Všechovice, Mikroregion
Záhoran.
Ing. Jaroslav Orel
jednatel MO ČRS Kelč
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Orel jednota Kelč
Dětský den s Orlem Kelč
V sobotu 9. 6. 2012 se uskutečnil dětský den, jehož součástí byl závod na
odrážedlech, Župní florbalový turnaj elévů, otevřená soutěž v kuželkách a soutěž ve
florbalových dovednostech. Ale pěkně popořádku.
Přáli jsme si, aby nepršelo a soutěže se mohly uskutečnit, ale bohužel. Od rána,
kdy jsme chystali závody pro naše nejmenší děti na odrážedlech, drobně pršelo.
O půl deváté, kdy již bylo vše nachystáno, přestalo pršet a přišli první „závodníci“.
Je škoda, že počasí spoustu rodičů odradilo, nakonec závodilo 12 dětí ve čtyřech
kategoriích. Kdo vyhrál, není podstatné. Hlavně, že si děti zaskotačily na
trampolíně, svezly na skluzavce, malovaly křídami a nakonec i zajely závod.
Všichni obdrželi občerstvení, vyhráli perníkové medaile od paní Hegarové, odnesli
si drobný dárek.
V tělocvičně se ve stejnou dobu odehrál Župní florbalový turnaj elévů za účasti
hráčů Oder, Hustopečí a domácí Kelče. Odehrálo se celkem 10 zápasů každý
s každým a tady je konečné pořadí:
1. Orel Odry „A“,
2. FBC Orel Kelč „A“,
3. Orel Odry „B“,
4. Orel Hustopeče,
5. FBC Orel Kelč „B“.
Všichni hráči obdrželi medaile, první tři týmy poháry.
V kuželně u kulturního domu proběhla soutěž v kuželkách. Díky nepříznivému
počasí byla nízká účast, většinou si zahráli pořadatelé odrážedel nebo florbalu.
Přesto jsme se s dětmi dobře pobavili a to je to hlavní.
Florbalových dovedností v tělocvičně se zúčastnili hráči turnaje a jejich rodiče.
Bylo zajímavé sledovat rodinné klání v různých dovednostních disciplínách, jako je
střelba na přesnost nebo nájezdy na Haška – pomůcka do branky místo gólmana.
Nakonec si nejlepší z hráčů odnesli medaile, všichni nějakou sladkost, uklidili jsme
tělocvičnu a tím skončil Dětský den s Orlem. I přes nepřízeň počasí se děti dobře
pobavili a my se těšíme na příští ročník.
Na závěr chci poděkovat našim sponzorům, bez nichž bychom nemohli
zakoupit dětem medaile, poháry, odměny a sladkosti. Jsou to: manželé Mašlaňovi
fy. Mašlaň svítidla, Obchod U Kubů, Autoopravna Stříteský, Megacorp+, Akord
Pajdla.
Hegar René
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Ruty Šuty na vystoupeních
Po úspěšné soutěži ve Všechovicích si naši malí tanečníci zatančili 26.5.
v Kladerubech na country odpoledni u pana Němce a paní Kvačíkové. Toto
odpoledne bylo naprosto úžasné, vše bylo parádně připraveno- projížďka kočárem
s koňmi, projížďka na koních, country kapela, jídlo, pití. V Kladerubech byl
v sobotu 26. 5. pravý divoký západ.
Starší tanečníci se v tento den vydali o pár kilometrů dál. V rekreačním středisku
Borovinka u Domanína se konalo setkání Orelských tanečních souborů. Tanečníci
si užili vystupování a krásné rekreační středisko s mnoha aktivitami. Moc děkuji
za dovoz paní Anně Pavelkové a panu Martinu Sedlářovi.
3.6. tanečníci vystoupili na akci sdružení Anděl v Kelči. Zatančili mladší i starší,
bohužel jim před jejich vystoupeními začalo pršet. Myslím ale, že i s tím si poradili
a zatančili výborně.
10.6. se konalo ve Skaličce v Domově Větrný mlýn Vítání léta (domov 78
mentálně postižených děvčat), kde tančili jen starší tanečníci. Tato děvčata mají
hudbu a tanec moc rády, proto se jin naše vystoupení velmi líbila.
16.6. jsme šli popřát a zatančit na oslavu manželů Žalmánkových. Právě Láďa
Žalmánek stál u zrodu našeho souboru a byl to on, kdo za námi přišel s nápadem
tančit v Kelči country tance. Upřímně tanečníky pochválil a velice ho potěšilo, kam
to jeho dvě skautky Veroniky dotáhly.
22. 6. jsme vystupovali na Pivních slavnostech v Ostravě.
1.7. všichni naši tanečníci zpříjemnili nedělní odpoledne návštěvníkům
Kelečských slavností. Předvedli se v plné parádě a i přes sužující vedro odvedli
naprosto skvělý výkon.
Jitka Hegarová, vedoucí tanečního souboru Ruty Šuty Kelč

***********************************************************

V Kelči máme od neděle 3. června 2012 SUPERCHLAPA
Denní stacionář a MěÚ Kelč pořádaly Dětský den, jehož součástí byla i volba
Superchlapa Kelč. Porota složená z těchto vážených dam:
MGR. ŠÁRKA
ŠIMŠOVÁ, ETOPED SVP KELČ, IVA SKÝPALOVÁ, MISTROVÁ CHRÁNĚNÉ
DÍLNY VE V.M., MARKÉTA PEŠLOVÁ, VIZÁŽISTKA MARY KAY, MARIE
TVRDOŇOVÁ, DÚCHODKYNĚ, MILENA CHVATÍKOVÁ, REFERENT MěÚ,
ALENA KLVAŇOVÁ, VEDOUCÍ POŠTY, EVA PITRUNOVÁ, ZDRAVOTNÍ
SESTRA -měla velmi obtížný výběr, protože nominováni byli tito mužové: pan
VLADIMÍR ŽALMÁNEK, pan Ing. STANISLAV PITRUN, pan LUBOŠ
PAVELKA, pan PETR SEDLÁŘ, pan TOMÁŠ GRAJA, pan TOMÁŠ VLČEK, pan
BŘETISLAV VLČEK, pan LUMÍR MĚRKA a pan MIREK ČERNOCH.
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Tito pánové měli nelehkou úlohu, protože museli divákům předvést své schopnosti
a zdatnosti v několika disciplínách: svoji rychlost a postřeh dokazovali při navigaci
koloběžky a vození dam na kolečku, vědomosti byly prověřovány ve všeobecném
testu, jak pomáhají doma ukázali při přípravě pokrmu, jak jsou pohotoví a shánčiví
předvedli při sběru dámských bot s podpatky, a jak se baví, co umí, se předvedli
ve volné disciplíně.
Po nelehkém vybírání byl zvolen ten nejlepší – pan Luboš Pavelka, který porotu
nejvíce zaujal a z rukou předsedkyně převzal certifikát SUPERCHLAP roku 2012.
Skvělí byli ale všichni a po zásluze si odnesli hezké odměny od našich sponzorů:
Město KELČ, p. PAVEL ONDRUŠEK, KELČ, p. JIŘÍČEK, ZAHRADNICTVÍ U
JUHYNĚ , KELČ, DROGERIE TETA, p. VÁHALA, HUSTOPEČE, R-STYL VM,
MLÉKÁRNA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MLÉKÁRNA VM, DS ANDĚL,
CEMENTÁRNA HRANICE .
Během odpoledně byla připravena taky spousta soutěží pro děti, v programu
vystoupila MŠ Kelč, Pastelky a Chipmánkové z aerobiku Kelč, Ruty-Šuty Kelč
a míčový žonglér Burssas CHaralambos. Děti taky mohly využít pozvání do dávných
dob a povozit se na bryčce tažené koňským potahem. Pro ostatní návštěvníky bylo
připraveno bohaté občerstvení a zajímavá tombola, s jejíž přípravou nám pomohli tito
sponzoři: PHARMDR. PÍ CHRAMOSTOVÁ, LÉKÁRNA U SV. RAFAELA KELČ,
PHARMDR. PÍ HRUBÁ, LÉKARNÁ NA NÁBŘEŽÍ VM,ELSAP, KELČ, RESTAURACE U
PAJDLŮ, SPORT- HRAČKY , KELČ, POTRAVINY VEČERKA, KELČ, OBUV – TEXIL,
KELČ, BENZINA, KELČ, AUTOOPRAVNA GERLA, KELČ, AUTOOPRAVNA JIŘÍČEK,
KELČ. MLÝN KELČ, TONDACH
HRANICE, LARS, KOPŘIVA, KLADERUBY,
KOŽEŠNICTVÍ STRNADEL, CHORYNĚ, VIVA KELČ, PEKÁRNA TEPLICE, SPODNÍ
PRÁDLO VM, ZDRAVÁ VÝŽIVA VM, POTRAVINY VŠECHOVICE, MERIVA
VŠECHOVICE, HRUŠKOVÁ VŠECHOVICE, SALY VM, STŘÍBRNICTVÍ V.M.,
STAVEBNINY VM, JANEX PEKÁRNA, KERAMIKA VM, SPEDOS VM, SKALKA V.M.,
CUKRÁRNA PODLESÍ A SKAUTI KELČ.

Dále bychom ještě chtěli poděkovat sponzorům, kteří přispěli na zdárný provoz akce
finančně: p. ING. VACULA NVB, KELČ, p. ING. MAŠLAŇ, SVÍTIDLA, KELČ,
STŘÍTEŽŠTÍ, AUTOOPRAVNA KELČ, KRÁSNO VM, p. MATYSKA, GALANTERIE,
V.M., p. VLČEK, OPTIKA V.M., FARMA NĚMETICE, TVRDOŇOVI, p. KUBĚJA,
ELEKTRO V.M., p. ŠUPLER, HUSQARNA ZUBŘÍ, IZO SKLO V.M., AGROSKALIČKA,
p. LUKÁŠ, BAZÉNY, V.M., p. ZIMÁK, STOLAŘSTVÍ BABICE, p. POSAD, V.M., p. ING
HONS OBKLADY A DLAŽBY, V.M., VAŠÍČKOVI, NĚMETICE STOLAŘSTVÍ,
p. VYKOPAL, AUTOOPRAVNA, KELČ, p. SRKALA, OPRAVNA KELČ, MORAVA
OKNO V.M.

Odpoledne se opravdu vydařilo, přes to, že několik okamžiků byla obloha zatažena
a pršelo. Kdo přišel, určitě neprohloupil, zažil neobyčejné odpoledne plné zábavy, her
a soutěží.
Anna Hlavicová
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Ve dnech 13. – 16. září 2012.
V Kelči bude program opět v neděli
– 16. září 2012.
Více informací na www.babileto.com
*****************************************************************************************

XVI. Kelečské slavnosti – malé ohlédnutí
První dojmy:
Horko - horko - horko ……a zase horko 
…………………………….
Další postřehy:
Příjemná atmosféra
Dobré kapely, hezké divadlo i písničky pro děti
Úžasní tanečníci
Skvělá prezentace PČR
Bomba ohňostroj
Výborné občerstvení
…ale!!!!!
Hluk při zábavě
Dlouhé přestávky při zábavě…
Organizátoři děkují všem pořadatelům i těm, kdo se jakýmkoliv způsobem
podílel na organizaci a zajištění slavností.
Pokud bych měla jmenovat, tak především:
členům kelečských spolků, kteří se postarali o občerstvení nás všech,
pracovníkům údržby města a brigádníkům za technickou pomoc a dozor nad
průběhem akce, zaměstnancům MěÚ, vedoucímu Kina Kelč panu Miroslavu
Pajdlovi, panu Janoškovi (za připojení elektriky pro stánky), základní škole (za
připojení elektriky pro kolotoče), ale i návštěvníkům za poměrně hladký průběh
letošních slavností.
Poděkování patří i místním sponzorům (celkový příjem 24000Kč).
Děkujeme i všem obyvatelům v blízkosti areálu za toleranci (doprava, omezení,
hluk….atd.).
(MS)
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Inzerce

HRANICKÁ ULICE 549

NABÍZÍME
DODÁVKY STAVEB
−
−
−
−
−
−

stavby OBJEKTŮ
výstavbu RODINNÝCH DOMŮ
revitalizace BYTOVÝCH DOMŮ
rekonstrukce RODINNÝCH DOMŮ
rekonstrukce BYTOVÝCH JEDNOTEK
obklady, dlažby, stavby krbů

ZATEPLENÍ BUDOV
PRODEJ A ROZVOZ stavebního materiálu, písků, štěrků, kameniva
ZEMNÍ PRÁCE

demolice, svahování

AUTODOPRAVA kontejnerová přeprava, odvoz sutí
UBYTOVÁNÍ
www.akord.estranky.cz
e-mail: pajdla@seznam.cz
Tel.:+420 571 641 331, +420 608 884 729
+420 777 943 354, +420 777 053 420
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031,739 614 138,736 438 026,739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno ! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY : Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové
kování,spojovací materiál,silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování,
zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních?
Bezplatný konzultantský servis:

Petr Tomášek
mobil: 776 621 812
petr.tomasek@partners.cz
www.partners.cz
www.finmag.cz

********************************************

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 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.

Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Miroslav Orel
Marie Tvrdoňová
Ludmila Srkalová
Miroslav Porazil
Alena Vaculíková
Jarmila Radová

Lhota
Němetice
Kelč
Kelč
Němetice
Lhota

65 let
Ludmila Jiříčková
Jitka Pitrunová
Josef Vozák
Josef Tomášek
Petr Janošek
Antonín Tajchl
Ľudovít Lakatoš

Kelč
Kelč
Němetice
Babice
Kelč
Lhota
Kelč

70 let
Václav Srkala
Karel Valuch

Kelč
Kelč

75 let
Růžena Sofková
Helena Pitrunová
Marta Volková

Kelč
Kelč
Kelč

80 let
Karel Beinstein

Němetice

81 let
Karel Volek
Marie Viznerová
Zdenka Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

82 let
Anna Srkalová
Eliška Pajdlová

Kelč
Kelč

84 let
Anna Kunovská

Němetice

85 let
František Pelc

Němetice

87 let
František Jiříček

Kelč

91 let
Anna Vozáková

Němetice

Narození
Bára Navrátilová
Filip Orava

Kelč
Němetice

Sňatek
Lukáš Šimašek * Jana Komárová
Roman Pavelka * Alena Vinklerová

Úmrtí
Marie Kubíková

Emil Novák
Vladimír Vaníček

88 let
86 let
75 let

Kelč
Kelč
Kelč
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