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Městský úřad informuje

Svoz tříděného odpadu v září 2012
Plasty
Tříděné sklo

čtvrtek 27. září
pátek
7. září

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči
- září 2012

středa

12.30 – 17.00 hod

26. 9. 2012

Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory
ve Valašském Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod
pátek
8.00 – 13.00 hod - jen příjem nových žádostí

Dotace v roce 2012 poskytnuté Zlínským krajem:
Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón:
* rodinný dům v Kelči č.p. 15 – 200 000,- Kč

Město Kelč uzavřelo smlouvu o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje.
Dotace ve výši 290.000 Kč je určena na spolufinancování
nákupu zásahového dopravního automobilu pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů města Kelč.
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Český zahrádkářský svaz Kelč oznamuje, že od 1. září 2012
bude v areálu místní pálenice provádět strouhání a moštování
ovoce.
Moštování bude provádět pan Josef Zdráhala, Kelč 376,
tel.: 776 764 362.
Moštování bude každou sobotu od 13,00 hodin. Po dohodě se
zákazníkem i ve středu.

Pěstitelská pálenice Kelč oznamuje,
že přijímá objednávky na pálení pro sezonu 2012 – 2013
u paní Evy Strnadlové, Kelč – Sázany čp. 449,
tel.. 723 800 514.
Předpokládané zahájení pálení – 20. 9. 2012.

Čerpání řádné dovolené MUDr. Kurejka a MUDr. Sehnala
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 24. zasedání Rady města Kelč ze dne 16.7.2012.
Rada odmítá žádosti Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Zlín
a Sdružení Linka bezpečí Praha, o finanční podporu.
Rada odmítá účast města Kelč ve výběrovém řízení č. OVS/079/2012/3
vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Ostrava na prodej majetku státu, a to pozemku parc.č. 243 v k.ú.
Kelč-Staré Město.
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kelč a SMP
Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava na umístění plynárenského zařízení
v obecních pozemcích parc.č. 1324 a 1328/15 v k.ú. Kelč-Staré Město
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Lhota u Kelče, a to parc.
č. 855/2 ostatní plocha o výměře 379 m2 a části pozemku PK č. 108/1 kdy
výměra části pozemku bude stanovena v geometrickém plánu.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Komárovice, a to
parc.č. 464/1 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 3/2012.
dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje směrnici č. 2/2012 k opravným položkám pohledávek dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje směrnici č. 3/2012 k aplikaci reálné hodnoty u majetku
určeného k prodeji dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace ZŠ Kelč
z finančních prostředků školy za I. pololetí 2012 dle provedeného hodnocení.
Rada schvaluje zadat provedení nátěru střechy obecního domu
v Komárovicích č.p. 37 společnosti UNIMAL COLOR s.r.o., Králova 25,
Valašské Meziříčí dle předložené nabídky a pověřuje starostu dalším
jednáním.
Rada schvaluje cenový výměr o stanovení ceny za krátkodobý pronájem
movitých věcí - párty stanů, pódia, parketu a pivních setů.
Rada schvaluje pronájem veřejného prostranství v parku u kina p. Jiřímu
Kutálkovi, Kelč 570 na uspořádání taneční zábavy dne 21.7.2012.
Rada schvaluje úhradu pronájmu skákacího hradu pro děti na akci „IV. ročník
Kelečského poháru dračích lodí“ na Chmelníku dne 4.8.2012.
Rada schvaluje smlouvu o právu provedení stavby „Ochranná retenční nádrž
Kladeruby – přírodě blízká protipovodňová opatření“ na pozemcích parc.
č. 516 a 518 v k.ú. Komárovice s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno
a pověřuje starostu jejím podpisem.
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U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kelč ze dne 20.8.2012.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30.6.2012 a předává
ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 4/2012
dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 4751/872/1-TE mezi
městem Kelč a SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava na umístění
plynárenského zařízení v obecním pozemku parc.č. 1851/1 v k.ú. Kelč-Nové
Město a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 262 v Kelči
na pozemku parc.č. st. 6/1 v k.ú. Kelč-Nové Město..
Rada schvaluje úhradu za dopravu autobusem na zájezd pro rodiče a děti do
Vyškova dne 8.9.2012, pořádaný kulturní komisí rady a schvaluje navržené
ceny zájezdu pro účastníky.
Rada schvaluje bezplatný pronájem části pozemku parc.č. 464/1 trvalý travní
porost v k.ú. Komárovice o výměře 120 m2 panu Pavlu Kučerovi,
Komárovice č.e. 1.
Rada schvaluje akci rozšíření veřejného osvětlení k novostavbě RD manželů
Tvrdoňových v Němeticích dle cenové nabídky Elsap Srkala, Kelč 507.
Rada schvaluje podání žádosti Města Kelč o dotaci z Operačního programu
ŽP na zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů a pověřuje starostu
podpisem této žádosti.
Rada schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kelč ve výši 22.000,Kč na zajištění vypracování žádosti o dotaci z MŠMT – Podpora materiálně
technické základny sportu, na akci „Sportovní areál u ZŠ v Kelči“
Rada odmítá žádost IV-Nakladatelství s.r.o., Plzeň o finanční podporu
osvětové výchovné akce Evropské policejní asociace na vydání omalovánek
pro děti s názvem „Na výletě v přírodě – zima“.
Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Zátopkovo Kelč odměřených podle geometrického plánu č. 51754/2012 z pozemků parc.č. 159/1, 159/2, 159/3, 161/1, 161/2, 162/1, 169,
2023/11, 2023/12, 2120 a st. 224 všechny v k.ú. Kelč-Nové Město.
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Kultura
PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH TĚLES NEJEN Z KELČE
(Město Kelč a přátelé hudby)

Břulinfest
Sobota 1. září 2012 v 15.00 hodin
Areál chovatelů – Kelč
„Muzikanti různých žánrů si vás dovolují pozvat na 3. ročník přehlídky
kapel nejen z Kelče.
Budu rád, když přijmete naše pozvání a potěšíte se jejich vystoupením
v odpoledni plném muziky“.

Břetislav Vlček

Muzikanti – dechovka
Trubači – myslivecké sdružení
Šum prérie – skautské country
Doblus – Police
Dolbik a jeho šelmy – Kunovice
Meresjev – Kelč
Generace – Valašské Meziříčí
Rockdegast – Frenštát pod Radh.
Vstupné 50,- Kč, děti zdarma
Občerstvení zajištěno!
„Když se hraje, tak se tančí.“
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Dinopark Vyškov, ZOO a zahradní železnice Střížov

Sobota 8. září 2012

Sraz na autobusovém nádraží v Kelči je v 7,15
hodin.
Odjezd autobusu v 7,30 hodin!!!
Předpokládaný návrat v 18 hodin.
Cena: děti do 5 let zdarma, ostatní 150 Kč.
ceny vstupů najdete:
www.dinopark.cz www.zahradnizeleznice.cz
Přihlášky:
Schybolová Martina – tel.: 571 665 913
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Program Kina Kelč na měsíc září 2012
Vážení diváci, vítáme vás v další filmové sezoně roku 2012-2013.
Vzhledem k tomu, že většina filmů je již v digitální podobě, je výběr pro naše
kino, které je zatím schopno odehrát pouze filmy na kopiích 35mm, velký
problém. Nabídka těchto filmů je velice omezená. Přesto se snažíme vybrat pro
vás ty nejlepší a nejdostupnější filmy, které nám filmové společnosti nabízí.
Neděle 23.září v 18hod.
ŽELEZNÁ LADY
Neuvěřitelně poutavý životopisný film o nejvýznamnější političce 20.století,
britské premiérce Margaret Thatcherové.
Film Velké Británie, v hlavní roli Meryl Streep, 105min., vstupné 41Kč.
Neděle 30.září v 18hod.
BITEVNÍ LOĎ
Akční dobrodružství, které se odehrává na mořích, na nebi i napříč zeměmi
naší planety. Lidstvo opět bojuje o přežití s mocnou mimozemskou přesilou.
Americký film s českými titulky, hlavní roli hraje oblíbená zpěvačka
Rihanna, 131min.,vstupné 45Kč.
Pajdla Miroslav,ved.Kina Kelč

Jednota Orel Kelč
Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Prázdniny jsou za námi a v našem oddílu se připravujeme na nadcházející první sezonu se
všemi týmy v soutěžích ČFbU. Letní přípravu jsme zakončili úspěšným soustředěním
v Uherském Brodu. O jeho průběhu budeme informovat v příštím vydání.
Tréninky zahájíme ve středu 5. září od 18:00hod. Tréninky budou prozatím probíhat podle
loňského rozvrhu:
V pondělí od 17:00 do 18:30 – elévci
od 18:30 do 20:00 – mladší žáci
Ve středu od 18:00 do 19:30 – starší žáci
od 19:30 do 21:00 – dorost
V pátek od 19:00 do 22:00 – junioři a muži.
V pondělí 10. září proběhne nábor do všech družstev a zároveň se uskuteční informativní
schůzka s rodiči našich hráčů. Dozví se zde bližší informace o sezoně a organizaci družstev.
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Jako první se do soutěží zapojí dorostenci a to již 16. září v Uherském Hradišti. Následující
víkend, 22. a 23. 9. hrají junioři (Brod) a muži (Klobouky), 29. 9. pořádáme domácí turnaj
v Bystřici pod Hostýnem a hrají tam dopoledne mladší žáci, odpoledne dorost. V neděli 7.10.
pořádáme domácí turnaj elévů v tělocvičně místní ZŠ a naši starší žáci jedou do Hradiště. Jak
je vidět, čeká nás opravdu náročná sezóna, a proto je třeba začít poctivě trénovat co nejdříve,
ať se dostaneme do tempa a do zápasů jdeme rozehraní. Zároveň prosíme rodiče o co největší
spolupráci, ať s účastí hráčů na trénincích, tak i s pomocí při dopravě na turnaje.
Pokud se chcete dozvědět o naší činnosti více, navštivte naše webové stránky
www.fbcorelkelc.cz.
Sekretář oddílu FBC Orel Kelč,Hegar René.

Florbalový oddíl
FBC Orel Kelč
Pořádá nábor hráčů, který proběhne v tělocvičně místní ZŠ
v pondělí 10. září 2012 od 17:00hod.
Je třeba si přinést florbalovou hůl (případně zapůjčíme), sálovky, sportovní oblečení.
Hledáme hráče i brankáře do těchto kategorií:
Elévové (ročníky 2002 a mladší)
Mladší žáci (ročníky 2000, 2001).
Starší žáci (ročníky 1999, 1998)
Dorost (ročníky 1997, 1996)
Junioři (ročníky 1995, 1994)
U dětí do 15 let je nutný doprovod zákonného zástupce.
Dále hledáme hráče do družstva mužů (ročníky 1993 a starší).
Zájemci se mohou hlásit u pana Plesníka na pátečních trénincích,
které začínají ve 20:30hod.
Všechna družstva hrají soutěže ČFbU ve Zlínském kraji.
Těší se na vás trenéři a vedoucí oddílů.
Bližší informace na tel. č.: 736642028 nebo na www.fbcorelkelc.cz.
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KOPANÁ
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MUŽI A
Velké změny nastaly během letní přestávky v hlavním kelečském týmu. Tou první
je opětovné začlenění do vsetínské skupiny 1.B třídy, kam se mančaft vrací po
tříleté odmlce. Malý kolotoč se roztočil i v hráčském kádru. Do Bystřice pod
Hostýnem putoval Radim Minář, naopak dres Kelče poprvé oblékl brankář
Rostislav Sobek, který přišel z Hranic. Další změna nastala i na trenérském postu.
Zbyňka Vinklara, který mužstvo vedl v minulé sezoně, nahradila dvojice Tomáš
Srkala a Lubomír Kubica. Pod jejich vedením se týmu zatím daří. V úvodních dvou
kolech nastřílel celkem deset gólů a nasbíral plný počet bodů. Skóre 10:1 znamená
průběžné první místo v tabulce.
11.8. TJ Poličná – TJ Kelč 1:4 (0:2)
Už úvodní zápas nové sezony naznačil, že Kelč bude opět patřit k největším
kandidátům na postup. Kelč svou kvalitu na hřišti v Poličné potvrdila. Kanárci se
do vedení dostali už po pěti minutách hry, kdy skóre střelou do šibenice otevřel
Tomáš Hlavica. Útočník, který ještě v minulé sezoně nastupoval spíše za rezervní
tým, se tak uvedl v tom nejlepším světle. Další důvod ke gólové radosti měli
hostující fanoušci o chvíli později. Kromě oslavy vstřelené branky se jim však na
rty vkrádal i lehký úsměv. Po centru Tomáše Hlavici dotíral před domácím
gólmanem Jarek Machač a dezorientovaní obránci si nakonec vstřelili vlastní gól.
Ve druhém poločase se tlak Kelče postupně otupoval. Naopak jiskřičku naděje si
Poličná vypracovala patnáct minut před koncem, kdy z penalty snížila na rozdíl
jediného gólu. Ve snaze o vyrovnání ale domácí odkrývali prostory v defenzivě a
tvrdě za to pykali. Po rychlém brejku nejprve hlavou zamířil přesně Vít Kulich a
pár minutek po něm se trefil i Jan Hlavica. Ten i s výrazným přispěním domácího
obránce potvrdil konečný výsledek zápasu – 1:4.
18.8. TJ Kelč – Janová 6:0 (4:0)
Bezstarostný průběh prvního poločasu rozhodl o tom, že z Kelče si soupeř žádné
body odvážet nebude. Janová si s sebou naopak mohla do tašky zabalit hned šest
obdržených gólů, které jí hráči Kelče uštědřili. O ten první se postaral Jarek
Machač. Po nedovoleně zastaveném průniku Vítka Kulicha ukázal sudí na bílý bod,
ze kterého se tradiční exekutor penalt nemýlil – 1:0. Druhý gól přišel po necelé
půlhodince hry. Ve 27. minutě se po pěkné akci prosadil právě Vítek Kulich, který
měl velký podíl i na vedoucí trefě. Když náskok domácích o pět minut později ještě
navýšil Petr Minář, který se trefil hlavou po rohovém kopu, dostával zápas
exhibiční rozměry. Janová svou největší šanci v zápase doslova zazdila. Když se
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totiž penalta kopala i na druhé straně, poslal exekutor míč nad bránu. Před prvním
odchodem do šaten se přesto skóre měnilo ještě jednou. Ze dvaceti metrů napřáhl
levačkou Tonda Chrástecký a umístěnou střelou k tyči dal poločasovému výsledku
konečnou podobu – 4:0. Kelč po přestávce brankové hody trošku zmírnila, šancí na
další zářezy ale měla snad na tři zápasy. Kdyby zápas skončil dvojciferným
rozdílem, nikdo by se nemohl divit. Pátý gól ale přidal Martin Pastrnek až v 75.
minutě, kdy dokončil brejk Aleše Škařupy. Poslední hřebík do janovské rakve
zatloukl Libor Novák. Po precizně rozehraném rohovém kopu si zpracoval míč a
z druhé vystřelil přesně do brány.

MUŽI B
S novými soupeři se od letošního srpna utkávají také hráči kelečské rezervy. Ti ale
na rozdíl od áčka vybojovali postup do okresního přeboru a drží tak skvělou
bilanci: Co sezona, to krok o jeden kvalitativní stupínek výše.
12.8. Střítež nad Bečvou – Kelč B 4:2 (1:2)
V prvním utkání sice kelečští hráči, které nově trénuje Václav Škařupa st., skvěle
začali. Bohužel se jim ale vůbec nevydařila druhá polovina zápasu. Ve Stříteži
dokonce po brankách Jiřího Škařupy a Lukáše Tsiligkaridise vedli, jenže náskok po
změně stran neudrželi a nakonec podlehli o dvě branky.
18.8. Kelč B - Valašská Senice 4:2 (3:0)
Stejným výsledkem jako předchozí týden dopadlo také druhé utkání v okresním
přeboru. Jenže v opačném gardu – tentokrát se totiž radovali právě kelečští „Sršni“.
Hráči Ajaxu ze Senice se snad v prvním poločase museli štípnout, zda se jim to, co
se na hřišti dělo, náhodou nezdá. Přestože třikrát šli ve dvou na osamoceného
brankáře Svobodu a měli i další šance, do kabin šli s nepříznivým mankem 0:3. Do
černého se totiž dvakrát trefil Petr Hermann a jeden gól přidal i Jiří Škařupa.
Průběh zápasu sice takovému rozdílu vůbec neodpovídal, ale i takový je někdy
fotbal. Hosté se ale po změně stran probrali. Po spekulativním faulu Svobody, který
navíc musel opustit hřiště, Senice proměnila penaltu. O chvíli později navíc přidala
ještě druhý gól. Nervy drásající závěr tak utnul až útočník Škařupa, který pojistil
premiérovou výhru Kelče.
Pavel Mašlaň
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Historie Svatého Hostýna – 3. část
100. výročí korunovačních slavností na Hostýně (1912 – 2012)
V prostoru před chrámem pak zástupcové jednotlivých stavů a spolků
předstupovali před dr. Bauera s prosbou o provedení korunovace sochy Panny
Marie s Dítětem. Následovalo dlouhé kázání F. Bauera z kazatelny, připravené
nad schodištěm. Po kázání vešel průvod do chrámu a kardinál dr. Bauer se
svými třemi asistenty vystoupil po připraveném a bohatě vyzdobeném
schodišti za hlavním oltářem k soše P. Marie a jejího syna
a vložil zlaté korunky na jejich hlavy. Po sestoupení se schodiště ještě třikrát
kadidlem korunovanou sochou okouřil. Hlaholem zvonů, hudbou, zpěvem
a modlitbami byl korunovační ceremoniál ukončen. Rušno na hostýnském
temeni však bylo ještě dalších deset dní. Hned druhý den, v pátek 16.srpna,
byla uspořádaná pouť a valná hromada Matice svatohostýnské, která měla lví
podíl na zdárném průběhu korunovace. V dalších dnech proběhly poutě: matek
a dětí, mužů, duchovenstva, mariánských družin, terciářů, omladiny,
studentstva, akademiků, učitelů, profesorů a konečně pouť Apoštolátu sv.
Cyrila a Metoděje. Také tyto dny měly nabitý a pestrý program, který tvořily
průvody, mše, kázání, proslovy, pozdravy, příjímání, hudba, zpěvy a schůze.
Korunovace byla také příležitostí k setkání nejvyšších církevních hodnostářů.
Mezi nejvzácnější hosty patřili oba kardinálové arcibiskupové, vedle
korunovatele dr. Bauera to byl kardinál Lev Skrbenský, arcibiskup pražský.
Přítomno bylo i pět biskupů: dr. Karel Wisnar z Olomouce, starosta Matice
svatohostýnské, hrabě Pavel Hyn z Brna, dr. Josef Doubrava z Hradce
Králového, Josef Antonín Hůlka z Českých Budějovic a Josef Koudelka, český
biskup z Milwaukee v USA, předtím generální vikář a biskup v Clevelandu.
V čele nejvýznamnějších světských osobností byl moravský zemský hejtman
Otto Serényi. Svobodný pán Lev Skrbenský se narodil 12. června 1863 na
zámku v Hukovicích, okres Nový Jičín. Své dětství ovšem prožil u své babičky
v blízkých Dřevohosticích, na zámku, který vlastnili jeho rodiče, baron Filip
Skrbenský a Leonie Skrbenská.
Dne 15 září 1899 byl jmenován arcibiskupem pražským. V r. 1901 byl
jmenován kardinálem. V r. 1916 se stal arcibiskupem olomouckým.
V r. 1920 ze zdravotních důvodů odstoupil a 24.prosince 1938 zemřel v Dlouhé
Loučce u Olomouce.
Nelze opomenout ani další akce, které oživovaly a zpestřovaly korunovační
dny. Kromě zvonů, hudby a krásných melodických zpěvů to byly úchvatné
večerní světelné průvody, lampiony, ohňostroje, rakety, prskavky, hřmění
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hmoždířů, rachot děla, fotografování atd. To všechno dotvářelo nádhernou
kulisu slavnostních dnů.
Korunovační slavnosti na Hostýně jsou vlastně připomínány celých sto let.
Zásluhu na tom mají dvě pamětní desky z bílého mramoru, které jsou umístěny
v chrámu po obou stranách hlavního oltáře. Byly zhotoveny v dílně
akademického sochaře Ferdinanda Neumanna v Kroměříží. Text vyrytý do
desky zasazené po levé severní straně oltáře připomíná povolení korunovace
papežem, text desky po pravé straně připomíná vlastní korunovaci.
Co ještě dodat? Korunovační slavnosti v r. 1912 byly nesporně největší
událostí na Hostýně ve dvacátém století. Zařadily se také k nevýznamnějším
událostem v dějinách Hostýna vůbec. V duchu těchto historických hodnot by
měly také proběhnout letošní jubilejní oslavy 100. výročí této památné a
nezapomenutelné slavnosti.
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem
Kroměřížský deník – Soňa Ličková:

Oslavy stého výročí korunovačních slavností
vrcholily v sobotu 18. srpna 2012. Slavnosti
začaly už o víkend dříve korunovačním
koncertem a pokračovaly celý týden až do
neděle. Právě v neděli na oslavu stého výročí
od korunovace sochy Panny Marie na
Svatém Hostýně se uskutečnila celebrovaná
mše svatá za účasti středoevropských
biskupů. Zavítali sem biskupové z Moravy,
dva z Polska a dva ze Slovenska. Hostýn není poutním místem jen pro Kroměřížsko,
ale svůj význam má v celé střední Evropě. Mši doprovodil zpěvem a hudbou
pětisetčlenný pěvecký sbor. Během dne se také uskutečnil běžný pořad bohoslužeb v
bazilice, čtyři výstavy v Jurkovičově sále a výstava v Bystřici pod Hostýnem. Byly
předvedeny také nové zvony, a to za doprovodu střelby z historického kanonu a
odpoledne pak zpříjemnilo vystoupení dechové hudby. Neděle byla posledním
velkým dnem oslav. Otec biskup Josef celebroval mši svatou. Návštěvníky, hlavně ty
malé, potěšilo i představení Teátru Víti Marčíka. Večer se konal koncert Václava
Hudečka s komorním orchestrem z Ostravy. (info - člen výboru Matice svatohostýnské
Ivo Buráň).
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Farní úřad informuje
INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH FARNOSTI

Vážení spoluobčané, milí farníci,
se začátkem nového školního roku Vás srdečně pozdravuji a rád bych Vás
krátce informoval o událostech, které v nadcházejících dnech očekává naše
farnost.
Ve čtvrtek 27. září, v předvečer státního svátku a Slavnosti sv. Václava,
mučedníka, hlavního patrona českého národa, oslaví v Zámrskách deset let
od posvěcení kaple sv. Václava. Na mši svaté v 18 hodin přislíbil účast
zástupce olomouckého arcibiskupství a obec Zámrsky připravuje pohoštění a
setkání pro ty, kdo brigádnicky kapli budovali a i dnes se na její údržbě a
zdobení podílejí.
Výstava moderního výtvarného umění členů umělecké skupiny EMAVS
bude pokračovat v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Kladerubech od 19. srpna do
konce roku. Ukázky z děl jsou k nahlédnutí na www.vladimirasidorova.com
Opravy okolí kostela sv. Petra a Pavla v Kelči mají za sebou významný krok,
podařilo se uvést do zkušebního provozu bezbariérové sociální zařízení u
kostela a na obvodové zdi kolem bývalého hřbitova je umístěno a plexisklem
chráněno čtrnáct obrazů zastavení křížové cesty. Chtěli bychom na tomto
místě poděkovat za dotaci, kterou na obnovu bývalé farní hospodářské
budovy poskytl Zlínský kraj. Prostředky budou využity k pořízení dřevěných
výplní otvorů, tedy oken a dveří v přízemí budovy podle dispozic památkového
úřadu.
Mimořádná událost čeká naši farnost na začátku měsíce listopadu tohoto roku.
Při vstupu do našeho farního kostela stojí již víc jak šedesát let dřevěný kříž
označený letopočty „1949“, „1994“ a „1999“. Je památkou na lidové misie,
které v uvedených letech zamenaly pro kelečskou farnost příležitost k obnově
a prohloubení víry. V neděli 4. listopadu přivítáme u nás opět misionáře,
tentokrát tým kněží a katechetů z farnosti Vranov nad Dyjí pod vedení P.
Marka Dundy. Jejich program přednášek, modliteb a návštěv, při kterých
dají možnost k otázkám i přijetí požehnání, bude vycházet ze tří kostelů:
farního v Kelči, kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kladerubech a lesní kaple ve
Skaličce. Modleme se, ať letošek přinese nejen číslici „2012“ na starobylý
misijní kříž, ale též věčný užitek pro duše lidí.
Za římskokatolickou farnost o. Jan Bleša, farář
16
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Různé
Ve dnech 13. – 16. září 2012.
V Kelči bude program opět v neděli
– 16. září 2012.
Více informací na www.babileto.com
*************************************************************************************

Rodinné centrum Slůně Kelč
Zveme všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky, aby přišli se svými
ratolestmi za námi do našeho centra. To je pro všechny otevřeno každé úterý
a čtvrtek dopoledne od 9 do 12 hodin a dále 1x za 14 dnů vždy v pondělí od
9,30 do 12 hodin. Najdete nás v prostorách Hasičské zbrojnice v Kelči, vchod je
z boku stejně jako je vchod Policie ČR. Slůně mohou navštívit maminky
i s malými miminky. Můžete přijít něco se naučit či dozvědět nebo si jen tak
hrát…
úterý 4. září 2012 - Všechny Vás tu vítáme, spoustu her a zábavy pro
Vás opět chystáme!
pondělí 10. září 2012 - Na slovíčko s o. Janem Blešou, hudební
dopoledne - My jsme malí muzikanti
čtvrtek 13. září 2012 – krátká prezentace na téma Bankovní poplatky
a jak na ně? - s malým dárkem pro každého
úterý 18. září 2012 -setkání s terapeutkou p. Jindřiškou Havlátovou
a její fenkou Tery. Skupinové ukázky canisterapie pro děti.
Canisterapie je metoda, při které se využívá kontaktu se psem, má vliv na
psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami
všech věkových kategorií.
pondělí 24. září 2012 - Na slovíčko s o. Janem Blešou, tvořivé
dopoledne - výroba ptáčka z dřevěného kolíčku
programy začínají v 9,30 hodin
Těšíme se na Vás!
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Taneční soubor Ruty Šuty Kelč
Ruty Šuty na vystoupeních
Začátek prázdnin byl pro tanečníky velice náročný. Po úspěšném vystoupení na pivních
slavnostech v Ostravě jsme v pátek 29. 6. zatančili na rodinné a promoční oslavě ve Skaličce.
V sobotu 30. 6. jsme tančili na rodinném srazu v Němeticích. Určitě si vzpomenete, jaké bylo
tenkrát horko, a v tomto úmorném počasí tanečníci zatančili všechny choreografie na výbornou.
Do Němetic si převezli i taneční plochy na step a odstepovali velice rychlou a náročnou
choreografii v tropickém vedru.
Ale další náročné vystoupení nás čekalo i v neděli 1. 7. na Kelečských slavnostech. Mladší i starší
tanečníci zatančili opět výborně. Tento víkend byl opravdu nelehký. Za tři dny tři vystoupení, tzn.
15 choreografií, převlékání z kostýmů do kostýmů, přezouvání, chystání taneční plochy, hudby, atd.
Za to všechno jim byl odměnou velký potlesk i osobní pochvala, ať už na rodinných oslavách,
či od návštěvníků Kelečských slavností a také od pana zvukaře. Proto jim všem moc děkuji jak
za tancování, ale také za pomoc při organizaci prodeje ve stánku na Kelečských slavnostech.
Již nějakou dobu náš soubor spolupracuje s country kapelou Gympleři ze Vsetína. Tato skupina
nás pozvala 21.7. na country bál do Provodovic jako své tanečníky. Tanečníci měli za úkol
roztančit bál a také ukázat své choreografie. To vše se myslím povedlo na výbornou, lidé se
postupně přidávali k našim tanečníkům a nálada byla veselá a kamarádská.
Gympleři jsou také pořadatelé festivalu Starý dobrý western na přehradě Bystřičce. O této akci
si můžete přečíst v následujícím článku.
Všem starším tanečníkům děkuji za zkoušky o prázdninách a všem přeji úspěšný nástup do školy.
S mladšími tanečníky se těším na setkání po prázdninách na první zkoušce 6.9. v 15.30.h.
v hasičském domě.
Jitka Hegarová

Starý dobrý western 2012

První víkend v srpnu přehradu Bystřičku již tradičně ovládla country muzika,
westernové dovednosti a již po šesté zde účinkovali country tanečníci z Kelče.
Na pozvání vsetínské country kapely Gympleři, hlavních organizátorů, jsme opět
zavítali na 14. ročník festivalu Starý dobrý western. Úspěšnou sezónu 2011/2012
jsme zakončili měsíční přípravou nových choreografií na tuto velkou akci.
Jako každý rok jsme se nachystali o pár dní dříve a ve středu 1. 8. 2012 jsme se
vypravili na Bystřičku. Po cestě jsme navštívili koupaliště v Mikulůvce a večer
postavili stany v kempu Motobar Bystřička. Čtvrtek jsme využili k dalšímu pilování
a zdokonalování vystoupení, koupání v přehradě a přípravě tanečního parketu.
V pátek v 16:00 proběhlo námi tak dlouho očekávané zahájení festivalu a v 19:00
koncert první dámy české country muziky, paní Věry Martinové a Pavlíny Jíšové.
Neváhali jsme a na večerním country bálu jsme si zatančili na podiu vedle
pořádající kapely Gympleři. Již páteční ukázky country tanců sklidily velký ohlas
a my se ještě více těšili na sobotní vystoupení a předvedení nových choreografií.
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V sobotu ráno jsme absolvovali zvukovou a prostorovou zkoušku a po dvanácté
hodině jsme šli k druhé scéně u Mokrošů, kde jsme na prosbu našeho kamaráda
Honzy Gottfrieda, moderátora rádia Valašsko, v přestávkách mezi kapelami
vyučovali country tance. Odpoledne nastala ta dlouho očekávaná chvíle. Vystoupení
před 2500 diváky. Už první choreografie „Když kovboj spí“ měla veliký úspěch a to
hlavně díky poutavým chorografickým prvkům. V 16:00 jsme vystoupili s úplně
novou choreografií složenou ze dvou písniček amerických country zpěvaček Juice
Newton a Jill Johnson. Opět jsme sklidili obrovský potlesk a to nejen díky našemu
tanečnímu umění, ale také díky krásným novým kostýmům z dílny šikovné paní
švadleny Dany Pečeňové ze Skaličky a kozačkám od ševce Svatopluka Hýži. Naše
vystoupení jako tradičně zakončil step. Efektní okované boty a rychlé pohyby
nohou opět přilákaly spoustu diváků, kteří se přišli podívat přímo k tanečnímu
parketu. Díky ruchovým mikrofonům ochotného pana zvukaře byl slyšet každý úder
stepařských bot v celém areálu.
Po čtyřech náročných dnech jsme si poslechli sobotní večerní program, vystoupení
kapel Cop, Greenhorns a Honzy Vyčítala, PK band a Petra Kocmana a závěrečný
koncert kapely Taxmeni, počkali jsme na závěrečnou znělku a balení festivalové
vlajky. V neděli ráno jsme uklidili taneční parket, kostýmy, sbalili stany a odjeli
domů. Jako každý rok po ukončení, se již těšíme na příští patnáctý ročník
největšího country festivalu na Moravě.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat manželům Tvrdoňovým a Hegarovým za dovoz
a odvoz tanečního parketu, kostýmů, bot a v neposlední řadě také tanečníků,
a také kapele Gympleři, která nám umožnila vystoupit po boku takových hvězd jako
je Tomáš Linka, Věra Martinová, Pavlína Jíšová, Wabi Daněk, či Honza Vyčítal.
Veronika Hegarová

Orel jednota Kelč pořádá nábor dětí do tanečního souboru Ruty Šuty Kelč
Kde? V hasičském domě v Kelči
Kdy? Ve čtvrtek 13. 9. 2012 od 17:00 hod.
Styly tance: tradiční country tance, moderní americké line dance, clogging (americký step)
a irské tance

Kategorie: mladší (6-12 let) * starší (12-15 let) * pokročilí (15 let a více)
Těší se na vás tanečníci a vedoucí souboru. Přijď mezi nás, naučíš se co jen tak někdo neumí
a budeš mít zážitky, na které se nezapomíná.
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TOM Myšáci Kelč - Olympiáda i u nás
Turistický oddíl mládeže Myšáci Kelč opět vyrazil na oblíbené místo Milkov
u Prostějova, aby zde strávil příjemný týden letních prázdnin.
Stejně jako vloni se pořádal tábor pro rodiče s dětmi, což je pro náš oddíl
výhodou, protože tak mohli mít táborové zážitky i děti, které by se na klasický
tábor ještě nedostaly. No a také mohli vyrazit i rodiče, které by nízký věk jejich
dětí držel doma. Bylo to sice náročné, ale zvládli jsme to na výbornou.
Zásluhu na hladkém průběhu mají především Hanka Stříteská a Dáša
Pitrunová, které celý tábor naplánovaly, zorganizovaly a řídily. Pravou rukou
jim byli muži, již mají s táborem několikaleté zkušenosti. (Bambo,
Hippi,Vlastik, Rudík).
Olympijské hry v Londýně byly inspirací i pro náš tábor, a tak i v Milkově se
objevil nějaký ten oštěpař, atlet, sprinter, lezec, lyžař, střelec, či dokonce
plavec. Zajímavá byla pro mnohé zkušenost zkusit si některé disciplíny jako
různě hendikepovaní při paralympiádě. Zažili jsme pět dní v různých barvách
na pěti kontinentech, hráli zajímavé a hlavně oblíbené hry, navštívili
zkamenělý zámek, hledali poklad, rýžovali zlato, vyráběli oštěpy, čínské
klobouky, čínské hůlky na rýži, amulety a výrobky z keramiky (měli jsme
dokonce i pravou přírodní pec v zemi), barvili trika, apod. Děti se naučily zase
něco nového z turistických a tábornických dovedností, přibyly další písničky
do táborového zpěvníku. Prostě každý den byl plný her a zajímavostí.
Vyvrcholením byl ale sobotní jarmark, při kterém všichni zúročili své výsledky
z týdenních her a soutěží a za vydělané penízky z neskutečně nápaditých
atrakcí si mohli koupit jarmareční zboží. No kdo by čekal např. letní kino,
pojízdný termální bazén, lahůdky a cukrárnu, lakování nehtů, tetování,
věštírnu, suši….na táboře skoro v lese? A to není všechno, atrakcí bylo daleko
víc, jen se o všech nedá ve zkratce napsat.
Z rozjařených očí všech dětí, zvláště těch nejmenších, šlo vyčíst, že se jim
tábor líbil. No a pro nás dospělé je to jasný signál pro příští rok – pojedeme
opět a rádi!!! A i s těmi nejmenšími!!!
Martina Schybolová, vedoucí TOM Myšáci Kelč
Ukázka výrobků z keramiky
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Karting cup Bruck 21.-22.7.2012
Motokárové závody v rakouském Brucku, kterých se účastnili závodníci
z Kelče Lubomír Hroz a Dominik Stříteský, byly tentokrát pro Luboše
úspěšné.
Po dlouholetém úsilí konečně stanul na nejvyšším stupínku - 1.místě.
Snad tomuto umístění napomohli fanoušci a naši kamarádi Wranovi
a Orlovi, kteří povzbuzovali po oba závodní dny. 
Děkujeme za podporu sponzorům a příznivcům mot.sportu.

Jitka Hrozová

(Redakční rada srdečně blahopřeje!!)
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Inzerce

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

JAROSLAV KLAUS
Kelč 69
tel. 604 645 706, e-mail klausjaroslav@seznam.cz
- autorizovaný servisní technik plynových, elektrických kotlů, plynových ohřívačů
vody a plynových topidel
- provádí opravy, čištění, prohlídky a revize zařízení těchto značek : Ariston, Baxi,
Brotje, Buderus, Ferroli, Immegars, JohnWood, Karma, Kvart, Protherm, Quantum,
Thermona, Viessmann, Wolf,
- opravy a revize přenosných elektrických spotřebičů a nářadí

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny

Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva.
Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a brány. Při
objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy na okrasné dřeviny.

Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR.

ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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Vytápění - zdravotechnika
plynoinstalace – elektroinstalace

Nabídka odborné kontroly plynových spotřebičů
Vážení občané,
rádi bychom Vám oznámili, že naše firma provádí každoroční odborné kontroly, seřízení
a opravy plynových spotřebičů, nejen po topné sezoně, ale i v průběhu celého roku.
Tyto prohlídky je dle výrobců nutno provádět pro bezpečný a hospodárný chod
plyn. spotřebičů minimálně jednou za dva roky a smí je provádět pouze odborná servisní
firma.
U vybraných typů kotlů si tímto prodloužíte záruku na další období.
Dále nabízíme:
- odborné kontroly a revize komínů, tlakových nádob
- servis, dodávku a montáž ekolog.kotlů na tuhá paliva, solárních systémů, regul.techniky
- realizace podlahového vytápění
- servis elektrokotlů
- veškeré montážní práce vodo-topo-plyn vč. projektu
Firma Install, spol. s r. o.
Sušilova 183
768 61 Bystřice pod Hostýnem
www.installbph.cz

telefon : 573 381 481
servisní a havarijní služba : 603 522 746
e-mail : installbph@installbph.cz

„Koupím les nebo zemědělský pozemek, platba hotově,

tel.734 435 648“.

SM systém – Rehabilitační cvičení k odstranění bolesti zad
SM systém je metoda cvičení se speciálním elastickým lanem. Aktivují se svalové spirály,
které protahuje páteř vzhůru, odlehčují tlak na meziobratlové ploténky a klouby, a tím
umožňují jejich výživu, regeneraci a léčbu.
Kdy:

od 1. října 2012, každé pondělí a úterý

Kde:

tělocvična ZŠ, tělocvična OU, Rodinné centrum Slůně Kelč

Cena:

začátečníci 5 lekcí 300 Kč, pokročilí permanentka 10 lekcí 600 Kč

Kontakt: Radmila Hlavicová, tel.: 777 248 474, studioradmila@seznam.cz
Přihlášení do kurzů začátečníků a pokročilých pouze telefonicky nebo e-mailem.
24

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

září 2012

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.:+420 571 641 311, +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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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let

82 let

Stanislav Hlavica
Kelč
Irena Orlová
Kelč
Vojtěch Srkala
Kelč
Anna Žalmánková
Kelč
Pavel Suchánek Komárovice
Jarmila Pitrunová
Kelč

Marie Zimáková

65 let

87 let

Bohuslav Pavlík

Babice

85 let
Marie Pavlištíková
Josef Stryk

Němetice
Kelč

Zdeněk Orel

Kelč

Kelč

91 let
80 let
Marie Mašlaňová
Josef Pýcha

Marie Chvatíková
Lhota
Kelč

81 let
Marie Kunovská

Kelč

95 let
Františka Masaříková

Kelč

Němetice

Narození
Matěj Škařupa
Michal Krasňák
Hynek Foret
Patrik Dorňák

Úmrtí
Bohumil Jiříček
Eliška Pajdlová

Kelč
Němetice
Babice
Kelč

84 let
82 let

David Fabík
Ester Křenková
Matyáš Pajdla
Jiří Hlavica

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
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