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Městský úřad informuje
USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 26.9. 2012
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
– Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30. 6. 2012 dle
předložené zprávy.
– Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2012 –
rozpočtové opatření č. 3/2012 a 4/2012.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření
č. 5/2012.
- Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady
za rok 2011, který byl schválen členskou schůzí svazku obcí dne 12. 6. 2012.
– 1) Zastupitelstvo města Kelč podle § 6 odst. 5 písm. c), ve spojení s § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů konstatuje ověření, že územní plán není v rozporu s:
a) politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 dne
20. 7. 2009, zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 270/2009
b) zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, vydanými Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 č. usn. 0761/Z23/2008
c) stanovisky dotčených orgánů
d) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje
e) stanoviskem k Vyhodnocení vlivů územního plánu Kelč na životní prostředí
a veřejné zdraví a stanoviskem k Posouzení vlivu koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti
jak je uvedeno v části III. obsahu předloženého materiálu.
- 2) Zastupitelstvo města Kelč podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
a) vydává Opatření obecné povahy č. 1/2012 – Územní plán Kelč v rozsahu části V.
obsahu
b) souhlasí v souladu s ust. § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se
způsobem vyhodnocení podmínek, vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu
Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů ÚP Kelč na životní prostředí, jak je
uvedeno v Opatření obecné povahy č. 1/12.
- 3) Zastupitelstvo města Kelč bere na vědomí informace, obsažené v části II. a IV.
obsahu předloženého materiálu.
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- Zastupitelstvo města Kelč schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví
města Kelč, a to pozemků:
- pozemková parc. č. 675/8, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parc. č. 675/9, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parc. č. 675/10, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parc. č. 675/18, ostatní plocha, ostatní komunikace,
zapsaných na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území Němetice, obec Kelč
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Valašské Meziříčí, dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
č. UZSVM/OVS/1991/2012-OVSM a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Zastupitelstvo města Kelč schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví
města Kelč, a to pozemků:
- pozemková parc. č. 675/13, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemková parc. č. 675/17, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemková parc. č. 677/2, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/3, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/4, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/5, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/6, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/7, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/8, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/10, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/11, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/12, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 677/13, ostatní plocha, silnice,
- pozemková parc. č. 724, ostatní plocha, jiná plocha,
zapsaných na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území Němetice, obec Kelč,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Valašské Meziříčí, dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
č. UZSVM/OVS/2252/2012-OVSM, včetně omezujících podmínek uvedených v článku
III. této smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
- Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku parc.č. 260/4 v k.ú. Kelč-Staré
Město (hřbitov) od Římskokatolické farnosti Kelč, Kelč 107 dle předloženého návrhu
smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
– Zastupitelstvo po projednání:
1.
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu.
2.
deleguje zástupce města Kelč starostu ing. Karla Davida, zástupcem města
Kelč na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s., se
sídlem Vsetín, Jasenická 1106, která se koná dne 11. 10. 2012 ve Vsetíně, Horní
náměstí 3. Náhradníkem určuje ing. Jaroslava Orla, místostarostu města Kelč.
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– Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
Zátopkovo v Kelči odměřených v geometrickém plánu č. 517-54/2012 ze dne 27. 6. 2012
vyhotoveném ing. Luďkem Palátem – Geodetické práce s.r.o., 40. pluku 1351, Valašské
Meziříčí 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 v k.ú. Kelč-Nové Město, označených čísly 1-6 vybraným
zájemcům za kupní cenu 150,- Kč/m2 dle předloženého návrhu kupní smlouvy včetně
omezujících podmínek uvedených v čl. VI. a VII. této kupní smlouvy. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem kupních smluv.
– Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků odměřených v geometrickém plánu
č. 517/54/2012 ze dne 27.6.2012 vyhotoveném ing. Luďkem Palátem – Geodetické práce
s.r.o., 40. pluku 1351, Valašské Meziříčí z pozemků parc.č. 159/1, 161/1, 161/2, 159/2,
162/1 a 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město o celkové výměře 802 m2 manželům P.L., Kelč
a R. L., Kelč za kupní cenu 150,- Kč/m2 podle předloženého návrhu kupní smlouvy
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje zakoupení části pozemku do vlastnictví města Kelč, a to
parc.č. st. 111/1 v k.ú. Kelč-Nové Město o výměře 3 m2, označenou podle geometrického
plánu č. 517-54/2012 ze dne 27. 6. 2012 vyhotoveného ing. Luďkem Palátem –
Geodetické práce s.r.o., 40. pluku 1351, Valašské Meziříčí parcelním číslem 2196
Od J. B., Skalička a R. L., Kelč za kupní cenu 150,- Kč/m2 podle předloženého návrhu
kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje přemístění pomníku obětem druhé světové války, válečného
hrobu ev.č. CZE-7210-37643 z náměstí na pozemek parc.č 2150 v k.ú. Kelč-Nové
Město.

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Kelč dne 26.9.2012
– Rada

schvaluje bezplatný pronájem částí pozemků parc.č. 53/1, 54/1, 54/2, 56,
2150, 2151, 2152 a 2156 v k.ú. Kelč-Nové Město podle projektové dokumentace na
stavbu „Sportovní areál u ZŠ v Kelči“ Tělovýchovné jednotě Kelč, Kelč č.p. 224
dle předloženého návrhu smlouvy o nájmu pozemku a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Zdeněk Porazil
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Výsledky voleb do zastupitelstva Zlínského kraje
12. -13. říjen 2012
Počet platných hlasů v jednotlivých volebních obvodech, v Kelči celkem a
ve Zlínském kraji (vybrány jsou pouze strany, které se dostaly do zastupitelstva
Zlín. kraje):
Zemanovci KSČM
Kelč 1
Kelč 2
Němetice
Komárovice
Lhota
Babice
Celkem Kelč
Celkem Kelč %
Celkem Zlín.kraj
Celkem Zlín kraj %

12
11
4
0
0
0
27
3,58 %
13 488
7,21 %

Volební účast - Kelč :
Volební účast - Zlínský kraj :

ČSSD

36
36
30
46
17
14
6
5
11
12
4
9
104
122
13,81 % 16,2 %
30 074
40 620
16,08 % 21,73 %

ODS
13
17
8
7
1
8
54
7,17 %
17 757
9,49 %

STAN a TOP09 KDU-ČSL
14
98
17
119
5
35
2
22
6
2
9
10
53
286
7,03 %
37,98 %
18 863
34 231
10,09 %
18,31 %

38,91 %
40,34 %

Výsledky voleb do Senátu ČR
1. kolo 12. - 13. říjen 2012

2. kolo 19. - 20. říjen 2012

Volební obvod Vsetín:
Kandidát
% hlasů
Volební Počty hlasů
strana 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
číslo
příjmení, jméno, tituly
1 Nedbálek Karel JUDr. Ing. Ph.D. SBB
557
1,61
2 Místecký Vladimír
KSČM
4 244
12,30
3 Hořčicová Marie
NÁR.SOC. 467
1,35
4 Šnejdrla Jindřich Ing.
ČSSD
5 738 5 793 16,63 27,86
5 Bardoň Aleš
M
589
1,70
6 Čunek Jiří
KDU-ČSL 16 306 14 995 47,28 72,13
7 Cahlík Jindřich
NK
2 293
6,64
8 Částečka Jiří
ODS
4 294
12,45
-
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Výsledky voleb ve volebním obvodu Kelč 1, Kelč 2, Němetice, Komárovice, Lhota
a Babice:
Kandidát
% hlasů
Volební Počty hlasů
strana 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
číslo
příjmení, jméno, tituly
1 Nedbálek Karel JUDr. Ing. Ph.D. SBB
14
1,93
2 Místecký Vladimír
KSČM
86
11,89
3 Hořčicová Marie
NÁR.SOC. 1
0,13
4 Šnejdrla Jindřich Ing.
ČSSD
132
139 18,25 27,57
5 Bardoň Aleš
M
3
0,41
6 Čunek Jiří
KDU-ČSL 375
365 51,86 72,42
7 Cahlík Jindřich
NK
50
6,91
8 Částečka Jiří
ODS
62
8,57
-

Volební účast - Kelč :
1. kolo – 38,06 %
Volební účast – obvod Vsetín : 1. kolo – 35,23 %

2. kolo – 23,86 %
2. kolo – 19,23 %

Senátorem za náš volební obvod Vsetín byl na dalších 6 let zvolen pan Jiří Čunek.
*****************************************************************************************

Svoz tříděného odpadu 2012
Plasty
Papír, tetrapak
Sklo

29. listopad
2. listopad
28. prosinec

20. prosinec

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči

středa

28. 11. 2012

12.30 – 17.00 hod

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
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Program Kina Kelč na měsíc listopad 2012
Neděle 18. listopadu v 18hod.
OKRESNÍ PŘEBOR
Smutná komedie o srdečních záležitostech, chlapské tvrdohlavosti a souboji se
sebou samým. Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak
sám název naznačuje, objeví se zde legendami opředená postava trenéra s licencí Josefa Hnátka.
Český film, 104min., vstupné 45Kč.

Neděle 25. listopadu v 18hod.
TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinný film pro všechny generace, jehož posláním nemá být pouze dobře pobavit
diváka, ale otevřít v něm i emociální rovinu chápání mezilidských vztahů.
Český film, 110min., vstupné 45Kč.
Na prosinec jsme pro vás připravili: Na vlásku, Love.
Pajdla Miroslav, ved. Kina Kelč

Kultura

Přátelské posezení s důchodci
čtvrtek 8. listopadu 2012 v 17 hodin
v Kulturním domě v Kelči
program:
* úvodní slovo
* vystoupení dětí z MŠ Kelč
* taneční skupina „Děti ráje“
* taneční show
* překvapení
* večeře
K tanci a poslechu hraje p. Pončík Val.Meziříčí

Těší se na Vás vedení města, kulturní komise
a zaměstnanci MěÚ Kelč.
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Denní stacionář Anděl ve spolupráci s Městem Kelč
pořádá

Prodejní Vánoční výstavku
s domácí zabíjačkou
v Kulturním domě v Kelči ve dnech 1. a 2. prosince 2012
Co Vás čeká?
- Možnost zakoupení vánočních dárků
- Můžete ochutnat a koupit domácí zabijačkové produkty
- A hlavně - nabrat inspiraci k té pravé Vánoční atmosféře

Historie

Ze života dýmkařského mistra Antonína Ondruška – 2. příběh
Ondruškovi bydleli na Posvátném ve svém domku č. 9. Dále vlastnili velkou
zahradu a dva pozemky s výměrou 0,5 ha. Finanční příjem měli z provozování
dýmkařského řemesla. Představu o osobnosti svého „pradědečka“ mám z otcova
vyprávění a z dopisů, které v období I. světové války psal vojínům, učiteli Vojtěchu
Jasnému a mému otci.
O jeho vcelku dobré gramotnosti svědčí písemné sdělování a rukopis. Na výstavě
v Penzionu je možno zhlédnout výuční list pro tovaryše Juliuse Hyžu.
Ještě se zmíním o údajích z jeho života:
Narodil se roku 1842 v domku č. 22 v Záhumení. Do obecné školy chodil naproti
kostela. Zřejmě před nástupem vojenské služby získával první zkušenost
v dýmkařském řemesle. V rakouské armádě sloužil sedm roků. Po navrácení
do civilu se brzy žení s vdovou Mariánou Jasnou, která po úmrtí manžela
Ferdinanda přišla s malým Jeníkem do Kelče k rodičům Hyžovým – dům na Dolině
č. 164. Musela se odstěhovat z učitelského bytu v Jarcové. Vlastní děti Antonín
neměl. Dlouhodobými jeho pomocníky byli Jan Jasný – můj dědeček a Julius Hyža
(od r. 1933 bydlel v domku č. 111). Mistrovou profesní doménou bylo zdobení
dýmek, pokud to vyžadovala zakázka. Ondrušek zemřel ve věku 81 let.
Z vyprávění z jeho společného života uvádím povídku:
8
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Pacholci a hastrman Ondrušek
Častý návštěvník hostince Blaník, dýmkař Ondrušek, si povšiml, že se zde občas
s batohem na zádech zastaví dva mládenci. Vypijí si spolu malé pivo a jdou dále
svou cestou. Dověděl se od občana z Polic, že to jsou noví pacholci ze dvora Lapač.
Do Kelče chodí na nákup do kvelbu a pak do pozdních večerních hodin dohlížejí
u Hájovského potoka na pastvu koní.
Když po pár dnech hoši opět přišli na pivo, Antonín si k nim přisedl ke stolu, aby
navázal rozhovor: „Mladí pánové mají přes Kelč vandr? Jak dlouhá cesta je ještě
dnes čeká?“ Starší odpověděl: „Jdeme jen do dvoru Lapač.“ Pak se rozpovídali
o svých pracovních povinnostech. Antonín se zamyslil a říká: „Máte zodpovědnost
uhlídat koně, aby nedošlo ke krádeži.“ Dále poznamenává: „Příští týden už bude
svatojánská noc. Nemáte strach, že od lesa nějaký „hýlek“ může poplašit koně
a potom byste je museli hledat?“ Dostal odpověď: „My už na pohádky nevěříme.“
Řeč se dále vedla o děvčatech v Kelči a o veselkách v okolí.
Z rozhovoru si Antonín ujasnil záměr, že by mohl nebojácné pacholky prověřit, zda
je lze vystrašit. Asi 300 m od lapačských pastvin v Bezděkově měl orné pole a dole
u potoka trávu, kterou používal ke krmení. To byl předpoklad k tomu, aby žertík
uskutečnil.
Jak scénku sehrál?:Od divadelníků za spropitné si půjčil obličejovou masku
hastrmana. Starý vojenský mantl měl na hůře. Ještě si obarvil nazeleno koudel, jako
vlasy na hlavu.
V určený den 23. června před večerem kosil trávu na seno pro kravičku a kozy. Pak
při svačině relaxoval. Při soumraku, za svitu měsíce, se nahastrošil, na kuráž hutnul
pálenku a šel splnit promyšlenou taškařici. V předem vyhlédnutém místě u tůně
v tichosti přešel přes potok. Už vidí asi pět koní a u ohníčku ležet pasáky.
Soustředil se.
Nejprve dvakrát zlomil suchou větev a ještě plácl plochým kamenem do vody.
Hlídači zpozorněli. V houští pozorovali pohyb. Antonín se jim částečně ukázal
a ňamčavým hlasem oznamuje: „Bréé-bréé dnes tu zač-lo pan-ství méé“, a ještě
hlasitěji pokračuje: „Je-li ti ži-vot mi-lý, ne-měř se mnou sí-ly.“ Opět plácl do vody.
Pak u stromu zapózoval a naznačil pohyb k ohýnku. Reakce pacholků byla
jednoznačná. Začali utíkat do kopce ke dvoru. Na koně zapomněli. Od setkání
s hastrmanem hospodu v Kelči nenavštěvovali. Zřejmě odešli do služby jinam.
Jan Jasný
Expozice Po stopách kelečského dýmkařství
v budově Penzionu (naproti kostelu) stále pokračuje.
Otevírací doba: středa 15 – 17 hodin, sobota 9 -12 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, důchodci, studenti a děti 10 Kč
9
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Vladimír Petřkovský, amatérský astronom, výborný pedagog.
Vladimír Petřkovský se narodil v Kelči 18. ledna 1924. Pocházel
z malozemědělské rodině. Vyučil se nejprve zámečníkem a teprve potom
absolvoval ve Valašském Meziříčí učitelský ústav.
Byl to člověk pracovitý, nesobecký, obětavý a ochotný kdykoliv a komukoliv
poskytnou pomoc.
Jako učitel působil v Jeseníku na základní škole v Průběžné ulici. Protože byl
nadšený amatérský astronom, vyvíjel začátkem šedesátých let minulého století
obrovské úsilí pro vybudování hvězdárny nástavbou na této škole. Běhal
po úřadech, přesvědčoval a sháněl potřebné úřední papíry a také finanční
prostředky a materiál. Po jejich opatření pak obětavě zajišťoval v letech 1964 až
1965 její vlastní vybudování.
Hvězdárna byla otevřena 25.září 1965 a Vladimír Petřkovský se stal prvním jejím
vedoucím a správcem v jedné osobě.
Ve svém základním povolání byl výborným učitelem. Jeho kolega Jaroslav Petroš
ve své vzpomínce v roce 2010 o něm napsal: „Učil hlavně fyziku, dílny a zpěv.
…dokázal pro tento předmět (fyziku) své žáky získat. … To nebyla vyučovací
hodina! To byl učitelský koncert! Na stole pomůcky, z nichž některé Petřkovský sám
zhotovil. Na tabuli během hodiny se objevily technické nákresy. Vláďa sám příliš
nevysvětloval. Spíše ukládal úkoly, radil, jak na ně. A žáci pracovali s pomůckami,
budilo to dojem, že si hrají. Měli obrovskou radost, když sami přišli v závěru své
činnosti na nějaké to pravidlo či fyzikální zákon. Pravá Komenského školu hrou!“
A dále ještě uvádí: „Neuzavíral se (Vladimír Petřkovský) jen do školy, šířil kulturu
a osvětu mezi lidmi. Přednášel o kosmu a dalších tématech po Jesenicku
a samozřejmě na hvězdárně. Byl výborný muzikant. Hrál na trubku a housle.
Například dlouhá léta působil v dechovce ČSAD. Přinášel lidem radost
účinkováním v estrádním souboru Jesenická pětka (hra na trubku, zpěv i mluvené
vystoupení). Prostě – všestranné schopnosti – technické i hudební.“
Byl také předsedou jesenického Klubu seniorů. Tento klub se také zasloužil v rámci
spolupráce s Městským úřadem o instalaci pamětní desky na hvězdárně
připomínající, že právě Vladimír Petřkovský byl jejím budovatelem.
Vladimír na svou rodnou Kelč nezapomínal. V jednom z čísel kelečského
zpravodaje se v úvodníku vyznal: „Od vyhlášení Kelče městem cítím stále větší
sounáležitost k tomuto rodišti, kde jsem prožil 18 poměrně šťastných let. Tato
skutečnost mne nutí, abych se čas od času vyznal ze svého vztahu, ať formou
literární či hudební, jak to činím dnes.“ A byla zde přiložena píseň Rodná Kelč.
Kelči také věnoval báseň Rodný kraj.
Zemřel 16. listopadu 1996 v Jeseníku.
Otakar Tvrdoň, Ostrava
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Rodná Kelč
Zelené údolí v klínu věčných hor,
u lesní studánky zpívá ptačí sbor.
Modré zvonky vyzvání pampeliškám klekání,
když zlaté sluníčko zajde za obzor.
Pod tichým návrším Juhyně běží,
za ní se rozbíhá město tří věží.
Kam pohlédneš v širý kraj, spatříš malý zemský ráj.
Tam v rodné chaloupce je i v zimě máj.
K nebi se vypíná věže zámku báň,
osm cest vybíhá do všech světa stran.
Věky chrání tuto zem, krásné hory s Hostýnem.
To je náš kraj, předrahý nám všem.

Rodný kraj.
Mnohokrát se již jaro s létem sešly
a v život psaly milé nemilé,
jak Osud šel a řeky tekly
klidné i dravé vody Juhyně.

Na strouze malé pět mlýnů kdys stálo.
Jich slávu, půvab smetl nový čas.
Koryto prázdné, kolo doklapalo.
Kdo vzpomene jich? Už jen málo z nás.

U řeky lípa, národu strom drahý,
pod kmenem rakev skrývá věčný mír.
Tam krutou zlobou nacistických vrahů
život svůj ztratil Šišák Vladimír.

Chceš zhlédnout krásu kelečského kraje?
Pak musíš kousek nad Lapač.
V úžasu němém, slunce v zádech maje,
paletu pestrou jak na dlani máš.

Nad svahem kostel, škola bratří Křičků
a u rozcestí divadelní sál,
kde po mnoho let v zimě i v létě
se chudým lidem humor rozdával.

Povodí Bečvy, pak Oderské vrchy,
pár modrých kopců, Radhošť, kapličku,
Javorník, Hostýn, Lišky, Nihlov , Hrabí,
výhledy krásné až po Skaličku.

U kříže výše, tři akáty rostly,
za nimi cesta mírně zvýšená,
kousek dál škola, sokolovna, zámek
a pod ním bysta, třikrát vzkříšená.

Kobercem květů, mezi lány polí,
chtěl bych se projít, aspoň na chvíli.
S otcem a bratry, na povoze kravském,
do Valchy zavést k mletí obilí.

Kde řada stromů kamennou zeď vroubí
a pomníků se bělá řad,
tam mladí staří, po životní pouti
svůj věčný sen odešli spát.

Vzpomínky krásné, proč jste tkány ze snů?

Život již nedá, co si přejeme.
To tam je jaro, také léto přešlo
snad u nebeských bran se sejdeme.

Autor: Vladimír Petřkovský
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Sport

KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2012-2013
Výsledky 1. - 4. Kola:
Kelč
- Machová
7:1
2553 – 2424
Vsetín B
- Kelč
4:4
2515 – 2453
Kelč
- Otrokovice 6,5 : 1,5 2609 – 2567
Kelč
- Zubří
7:1
2580 – 2409

2
1
2
2

Tabulka po 4. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val. Meziříčí B
Kelč
Slavia Kroměříž
Bojkovice
Bylnice
KK Kroměříž
Zlín B
Val. Meziříčí C
Otrokovice
Chropyně
Slavičín B
Vsetín B
Zubří
Machová

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

28 : 4
25 : 8
22 : 10
21 : 11
21 : 12
20 : 12
17 : 15
17 : 16
16 : 17
10 : 22
10 : 22
9 : 23
7 : 25
3 : 29

2638
2512
2453
2466
2532
2494
2478
2521
2489
2362
2361
2376
2413
2381

1. Kuželkářská liga dorostu D 2012 – 2013
Šumperk
Kelč
4:0
Kelč
Val. Meziříčí A
4:0
Val. Meziříčí B Kelč
3:1

8
7
7
6
6
6
5
4
2
2
2
1
0
0

1518 – 1404
1579 – 1507
1618 – 1511

0
2
0

Tabulka po 3. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Horní Benešov
Šumperk
Val. Meziříčí B
Kelč
Val. Meziříčí A
Česká Třebová
Rybník
Litovel

3
3
3
3
2
3
3
2

11 : 1
10 : 2
8:4
5:7
2:6
3:9
3:9
2:6

1527
1488
1540
1498
1552
1399
1358
1402

6
6
5
2
1
1
1
0

Josef Gassmann
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FLORBALOVÍ MUŽI TEIWAZ KELČ NEZNAJÍ PO ŠESTI
KOLECH OLOMOUCKÉHO PŘEBORU CHUŤ PORÁŽKY.
1.kolo - FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. Spartak Přerov D 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Branky a asistence týmu Teiwazu Kelč: Mikel (Hloch), J.Vraj (Hloch), Janda
(Konečný), Barfus (Hloch), M.Vraj (Mikel)

Hned v prvním kole narazil tým Teiwazu na vítěze z minulé sezony – Spartak Přerov
D. Hráči Přerova vstoupili do utkání velmi ostře a chtěli kelečské hráče doslova
zničit. Přerov hrál po celé utkání velmi tvrdě a někdy až za hranici pravidel. Tým
Teiwazu měl v první třetině hned tři přesilové hry a až tu třetí se mu podařilo
využít. Začátek druhé třetiny vůbec nevyšel Kelči, a to když obdrželi dva smolné
góly ze střední vzdálenosti. Naštěstí tým Teiwazu stačil vyrovnat v poslední
minutě druhé části a do poslední třetiny se šlo za vyrovnaného stavu. Tým
Spartaku se přiblížil vítězství v 5. minutě, když vstřelil branku a dostal
se do vedení. Hráči Kelče po této brance ještě více zatlačili Přerov do svého
obranného pásma a začali si vytvářet šance. Gól visel na vlásku a také přišel, když
Martin Janda propálil všechno, co mu stálo v cestě a vyrovnal. Dobře hrající Kelč
vstřelila za chvíli rozhodující gól a vedení si už udržela až do konce.
2.kolo - FbŠ Teiwaz Kelč vs. FBS Cannibals Lipník 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky a asistence týmu Teiwazu Kelč: Mikel (Pivovarčík), M.Vraj (Hloch), Mikel
(Pivovarčík)

Ve druhém kole se utkal tým Teiwazu s papírově slabším týmem Lipníka.
Od mužstva Kelče se čekalo povinné vítězství. První polovina utkání jasně patřila
mužstvu Kelče, a to když bylo častěji na míčku a mělo mnoho šancí na vstřelení
branky. To se také povedlo a hráči Teiwazu v polovině druhé třetiny vedli už 3:0.
Ve druhé polovině utkání bylo mužstvo Kelče horším týmem na hřišti. Hráči Lipníka
byli všude o krok ve předu před Kelčí a vytvářeli si čím dál tím více šancí. Naštěstí
Lipník neproměňoval svoje šance, a tak si mohl tým Teiwazu připsat další body
za vítězství.
3.kolo - FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Droždín 2:2 (1:0,0:0,1:2)

Branky a asistence týmu Teiwazu: Hloch (M.Vraj), Barfus

Hned v úvodních minutách zápasu šlo poznat, že se hraje o první místo v tabulce
a že se potkaly doposud neporažené týmy v lize. Obě mužstva měla perfektní
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nasazení do zápasu a na hřišti se prala o každý metr a o každý míček. Hned
ve druhé minutě šli hráči Kelče do vedení, když Marek Hloch tečovanou střelou
vsítil branku. Na začátku 3. třetiny dohrával Droždín přesilovou hru a v posledních
sekundách přesilovky ji stačil využít a vyrovnal na 1:1. V tomto momentě hry mohla
vyhrát obě mužstva, střídala se šance za šancí a bylo jen otázkou času, která
obrana poleví. V 5. minutě se přiklonilo štěstí na stranu Kelče. Vedení bohužel
netrvalo dlouho, když se za 40 sekund radoval hráč Droždína z vyrovnání.
Po vyrovnávací brance chtěla ještě obě mužstva přiklonit výsledek na svoji stranu,
ale obrany byly na obou stranách pevné.
4.kolo - FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBS Olomouc C 3:1 (0:0,1:0,2:1)

Branky a asistence týmu Teiwazu: Mikel (Hloch), M.Vraj, M.Vraj (J.Vraj)

V dalším zápase se musel tým Teiwazu obejít bez útočníka Tomáše Pivovarčíka,
který se zranil v utkání proti Droždínu, a tak mužstvo Kelče nastoupil do utkání
v 9 hráčích. Ani v tomhle zápase se žádné střelecké hody nekonaly. Tým Olomouce,
posílený i o hráče z A-týmu, nebyl tak sehraný jako mužstvo Kelče, a tak tempo
hry diktovali kelečští hráči. Hráčům Kelče se dařila rozehrávka a vytvářeli
si jednu šanci za druhou. Už podruhé za sebou šel tým Teiwazu do poslední třetiny
s náskokem jedné branky (1:0). Útok se stále hledal, ale obrana Kelče byla dnes až
na nějaké výjimky neprostupná a i přes svůj nízký věkový průměr si dokázala
zkušeně pohlídat zbytek utkání. Marek Vraj vstřelil ve třetí třetině ještě dvě
branky do sítě Olomouce, a to když se dvakrát střetl s brankářem tváří tvář
a pokaždé tento souboj vyhrál.
5.kolo - FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. SK K2 Sportcentr.Prostějov B 9:2(4:0,4:2,1:0)

Branky a asistence týmu Teiwazu: Hloch (Barfus), Hloch (Barfus), Hloch (Barfus),
M.Vraj (Barfus), Barfus, Pivovarčík (Mikel), Mikel (Pivovarčík), M.Vraj (Hloch),
Hloch (Barfus)

Začátek utkání vyšel týmu Teiwazu parádně. Konečně protrhli střeleckou smůlu,
kterou měli na začátku sezony a konečně to tam začalo padat. Muži Kelče rychle
vedli 3:0, když se třikrát po sobě trefil Marek Hloch. Před utkáním hráče Kelče
nabádal trenér, aby v zápase přidali na důrazu a ať zpřesní nahrávku a střelbu.
Hráči si slova trenéra vzali k srdci a bylo na nich vidět, že se více soustředí na hru
a že jdou tvrdě za vítězstvím. Na konci první třetiny se stačil ještě trefit Marek
Vraj a uzavřel tak povedenou první třetinu, kterou tým Teiwazu vyhrál 4:0. Ve
druhé třetině pokračovala Kelč ve své hře, napadala soupeře, byla hbitější,
důraznější, všude byla dříve než Prostějov a hlavně střílela branky. Ve druhé
třetině se postupně trefil Tomáš Barfus, Tomáš Pivovarčík,René Mikel a znovu
Marek Vraj. Do poslední třetiny šli hráči Teiwazu s pohodlným náskokem, vedli
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nad Prostějovem o šest branek 8:2. Konečnou tečku zápasu dal hráč, který načal
dnešní střelecký účet - Marek Hloch. Tým Teiwazu vyhrál 9:2.
6.kolo - FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBK Olomouc 6:4 (2:0,2:1,2:3)

Branky a asistence týmu Teiwazu: Hloch, Hloch, Mikel, Mikel (Pivovarčík), Barfus
(Hloch), Barfus (M.Vraj)

V dalším utkání čekal tým Teiwazu těžší soupeř, a to v podobě FBK Olomouc.
Olomouc se před sezonou netajila postupovými ambicemi, a tak se dal očekávat
tvrdý boj o vítězství. Kelč chtěla navázat na hru z předešlého zápasu a to se jí
také povedlo. První třetina jasně patřila týmu Teiwazu. Hráči Kelče drželi z velké
části míček na svých florbalkách a už po 20 sekundách vstřelili úvodní branku
utkání. Povedenou první třetinu zakončili hráči Kelče využitou přesilovou hrou.
Druhá třetina se nesla v podobném duchu jako ta první. Hráči Kelče drželi častěji
míček a Olomouc se marně snažila napadat rozehrávku Teiwazu, která byla ovšem
tentokrát víc než dobrá. Po krásných akcích mladého útoku Mikel – Pivovarčík, vedl
tým Teiwazu po druhé třetině 4:1. Na začátku třetí třetiny se naskytla menší
šance pro tým Olomouce, když snížila na 4:2, ale sebemenší drama nepřipustil
Tomáš Barfus a hned po buly vrátil tříbrankové vedení na stranu Kelče. Poté se hra
trochu vyrovnala, padaly góly na obou stranách, ale hráči Kelče měli více sil než
soupeř, a tak si mohl připsat další vítězství.
Tabulka:
Z

V

R

P

B

1.

Tým
FBŠ TJ Teiwaz Kelč

6

5

1

0

16

2.

FBC Droždín

6

5

1

0

16

3.

FBC Spartak Přerov D

6

4

0

2

12

4.

HC Jamajka Kojetín

4

3

0

1

9

5.

SK K2 Sportcentrum Prostějov B

4

1

2

1

5

6.

FBS Olomouc C

6

1

1

4

4

7.

FBC Cannibals Lipník

6

1

0

5

3

8.

FBK Olomouc

4

0

1

3

1

9.

FBC Roztop Mrsklesy

4

0

0

4

0

Sestava Teiwaz Kelč:
Brankáři: Martin Křístek, Jaromír Jeřábek
Hráči: Jiří Vraj, Tomáš Ševčík,
Marek Hloch, Marek Vraj, Tomáš Barfus, Ondřej Dobeš, František Konečný,
Martin Janda, Tomáš Pivovarčík, René Mikel, Tomáš Sofka
Více informací o klubu naleznete na našich webových stránkách
www.fbsteiwaz.cz.
Marek Hloch
15

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

listopad 2012

FOTBAL
Muži A
Velice slušná bilance provázela kelečské fotbalisty i na konci září, respektive
v průběhu října. Z patnácti možných bodů jich kanárci v posledních pěti duelech
vyválčili hned třináct a s celkovými 29 body po jedenácti utkáních si upevnili první
místo v tabulce. Se sedmibodovou ztrátou se Kelči na záda dívá druhý Hrachovec.
23. 9. Choryně – Kelč 3:6 (2:4)
Jestli se kelečští fanoušci po návratu do vsetínské skupiny na něco těšili obzvláště,
pak to byla často vyhecovaná derby, podobná těm proti nedaleké Choryni. Plni
očekávání tak v hojném počtu vyrazili podél říčky Juhyně, aby téměř u jejího ústí
povzbudili kanárky v boji proti nevyzpytatelnému soupeři. Krásný duel nabídl
celkem devět gólů. O ten první se nádhernou ranou zpoza šestnáctky postaral
Honza Hlavica, jenže prakticky z protiútoku vyrovnal Luboš Hadvičák.
Přetahovaná pokračovala i v dalších minutách. Centr Martina Pastrnka šprtl
do brány Aleš Škařupa, který do Kelče přišel právě z Choryně. Domácí reagovali
opět velice záhy, když Kovářova tečovaná střela skončila až za gólmanem Sobkem.
Duo Škařupa – Pastrnek si následně vyměnilo své role a centrující Škařupa vybídl
Pastrnka ke třetímu gólu. Ten čtvrtý pak po rohu přidal Radim Pastrnek. Také
po změně stran měla Kelč více ze hry. Na 2:5 zvyšoval z dorážky opět Aleš
Škařupa, pošesté se míč do choryňské brány dostal z kopačky Vítka Kulicha.
Domácí pak už jen korigovali z penalty, kterou sudí nařídil po faulu na Luboše
Hadvičáka. Tenisový výsledek 3:6 ale rozhodně potěšil jen příznivce kelečských
reprezentantů.
30. 9. Francova Lhota – Kelč 2:2 (1:1)
K jedinému bodovému zaváhání kanárků z poslední doby došlo na hřišti Francovy
Lhoty. „Francovka“ si na lídra soutěže věřila a do zápasu vstoupila s velkým
elánem. Důkazem budiž její vedoucí gól po dobře rozehraném rohu. Kelč však
vyrovnala poměrně rychle. Petr Minář, který tentokrát nenastoupil na pozici
stopera, nýbrž v útoku vedle Martina Pastrnka, dokázal ještě v prvním poločase
vyrovnat. Kelč ale začátek druhého dějství úplně zaspala. Vždyť Francova Lhota
si vzala vedení zpět na svoji stranu snad pět sekund po rozehrání druhého poločasu.
Kelečští borci se ve zbytku zápasu pochopitelně snažili o vyrovnání a jejich tlak
vyvrcholil gólem Davida Pitruna. Hosté pak mohli přidat ještě další, rozhodující
ránu, ale rozhodčí byl proti. Zápas nesmyslně ukončil už v 86. minutě a spasil tak
domácí celek, který v té době už mlel z posledního.
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6. 10. Kelč – Valašské Příkazy 7:0 (6:0)
Přesněji: Kočka – Myš 7:0. Hosté si z Kelče nechtěně odvezli pořádnou nadílku.
Nutno dodat, že kanonáda mohla být ještě vyšší. Hráči Valašských Příkaz
od začátku zápasu až do jeho konce na svého soupeře nestačili, nestíhali rychlostně
ani technicky. O tom, že všechny body zůstanou doma, bylo rozhodnuto už
v prvním poločase. Domácí se ve druhé půli nad nebohým protivníkem spíše
smilovali a přidali mu na rozloučenou už jen jednu branku. Do černého se
„na střelnici“ dvakrát trefili Jarek Machač a Vítek Kulich, po jedné brance pak
přidali Aleš Škařupa, Martin Pastrnek a David Pitrun.
14. 10. Lidečko – Kelč 0:3 (0:1)
Tak jednoznačnému výsledku průběh zápasu příliš neodpovídal. Lidečko proti
favoritovi rozhodně nedalo kůži lacino a o body se dokázalo pořádně porvat.
Ke smůle domácích se ale fotbal hraje na góly, a ty padaly právě pouze do lidečské
brány. První střelecký úspěch si na své konto připsal David Pitrun, na jehož
dorážku z malého vápna byli domácí krátcí. Po poločase přidal druhý zářez Honza
Hlavica. Tento uklidňující gól v podstatě zlomil odpor Lidečka, které se do té doby
srdnatě hnalo za vyrovnáním. Výsledku dal definitivu Tomáš Hlavica, který
v závěru využil rychlý kontr do otevřené obrany.
20. 10. Kelč - Lhota u Vsetína 4:1 (1:1)
O tom, že kelečští fotbalisté jsou střelecky při chuti, se příchozí diváci mohli
přesvědčit také v bitvě proti ambiciózní Lhotě u Vsetína. Domácí se ujali vedení
díky přesnému zakončení Jarka Machače, který se prosadil po návalu před hostující
bránou. Žádnou z následných tří tutových šancí ale Kelč neproměnila, a tak přišel
trest. Rychlou rozehrávku do otevřené kelečské obrany zužitkoval Valchar
a vyrovnal stav zápasu na 1:1.
V 70. minutě ale přišla chvíle Martina Pastrnka. Ten si svým prvním pokusem
narazil míč o brankovou konstrukci a druhou hlavičkou pak definitivně strhl vedení
opět na stranu Kelče. Soupeř poté začal přece jen více podporovat ofenzivu, čímž
chtě nechtě nahlodal do té doby skvěle fungující obranný blok. V honbě
za vyrovnáním ale neuspěl, ba právě naopak. Martin Pastrnek využil okének
hostujícího týmu a upravil na 3:1. Uklidňující čtvrtý gól nese podpis hlavně Vítka
Kulicha. Ten svým pohybem prakticky donutil hostující obranu k vlastnímu gólu.
Pavel Mašlaň
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
V letošní sezoně 2012/2013 hrají všechny týmy FBC Orel Kelč soutěže ČFbU
ve Zlínském kraji. Všechny týmy mají odehrány dva turnaje, dorostenci tři. První
turnaje byly ve znamení zvykání si na nový způsob hry a seznamování hráčů
s týmy. Přesto jsme uhráli dobré výsledky a doufám, že se týmy budou jen
zlepšovat.
Muži: trenér Vítězslav Plesník
1. kolo krajského přeboru ČFbU – Valašské Klobouky
FBC Orel Kelč: FBK Spartak Hluk 2 : 10
Branky: Klvaňa Jiří 2
FbK Valašské Klobouky „B“ : FBC Orel Kelč 8 : 2
Branky: Klvaňa Jiří, Líznar
2. kolo krajského přeboru ČFbU – Uherský Brod
FBC Orel Kelč: FBC TJ Sokol Bystřice 4 : 1
Branky: Klvaňa Jiří 2, Líznar, Fojt
Orel Uherský Brod „B“ : FBC Orel Kelč 3 : 2
Branky: Lebduška, Klemš
Tabulka muži
Družstvo

Tabulka Junioři

Z

V

R

P

B

1. FbK Sokol Val. Klobouky B

4

3

1

0

10

2. FBK Spartak Hluk C

4

3

0

1

9

3. FbC Orel Uherský Brod B

4

2

1

1

7

4. FBK Kunovští Orli

2

1

0

1

3

5. FBC Orel Kelč

4

1

0

3

3

6. TJ Sokol Zlín

2

0

2

0

2

7. FBC TJ Sokol Bystřice p/H

4

0

0

4

0

Družstvo

Z

V

R

P

B

4

4

0

0

12

2

2

0

0

6

3. FBC Orel Kelč

4

1

2

1

5

4. 1. AC Uherský Brod

4

1

1

2

4

5. FbK Devils Sokol Val. Klobouky 2

0

1

1

1

6. FbC Holešov

0

0

4

0

1. FBŠ Hattrick Brno
2.

FbC 666 Hornets Brno ZŠ Horní

4

Junioři: trenér Vítězslav Plesník
1. kolo 3. ligy juniorů ČFbU – Uherský Brod
FBC Orel Kelč: AC Uherský Brod 3 : 3
Branky: Orel, Foukal, Hegar
Hattrick Brno : FBC Orel Kelč 8 : 1
Branky: Klvaňa Jan
2. kolo 3. ligy juniorů ČFbU – Bystřice pod Hostýnem
FBC Orel Kelč: FBK Devils Valašské Klobouky 2 : 2 Branky: Orel, Klvaňa Jiří
FBC Holešov : FBC Orel Kelč 3 : 4 Branky: Klvaňa Jiří, Novosad, Orel, Pajdla
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Dorostenci: trenér René Hegar
1. kolo ligy dorostu ČFbU - Staré Město u Uherského Hradiště
FBC Orel Kelč: SFK Kozel Počenice 0 : 6
Orel Uherský Brod: FBC Orel Kelč 5 : 2
Branky:Hegar, Novák
2. kolo ligy dorostu ČFbU – Bystřice pod Hostýnem
FBC Orel Kelč: FbC Holešov 4 : 11
Branky:Novosad, Horák, Klvaňa Jan, Foukal
Panthers Otrokovice: FBC Orel Kelč 5 : 1
Branka:Hegar
3. kolo ligy dorostu ČFbU - Vsetín
FBC Orel Kelč: FBC Slovácko 1 : 12
Branka:Hegar
TJ MEZ Vsetín: FBC Orel Kelč 9 : 1
Branka:Foukal
Tabulka Starší žáci

Tabulka Dorost
Družstvo

Z

V

R

P

B

1. FBC SLOVÁCKO

6

5

0

1

15

2. TJ MEZ Vsetín

6

4

0

2

3. SFK Kozel Počenice

6

4

0

4. Panthers Otrokovice

4

2

5. FbC Orel Uherský Brod 4
6. FbC Holešov
7. FBC Orel Kelč

Družstvo

Z

V

R

P

B

1. 1. SK Uherské Hradiště

2

2

0

0

6

12

2. TJ Sokol Zlín

2

2

0

0

6

2

12

3. FbK Sokol Val. Klobouky

2

1

1

0

4

0

2

6

4. TJ MEZ Vsetín

2

1

0

1

3

2

0

2

6

5. FbC Holešov

2

1

0

1

3

4

1

0

3

3

6. 1. AC Uherský Brod

2

0

1

1

1

6

0

0

6

0

7. Panthers Otrokovice

2

0

0

2

0

8. FBC Orel Kelč

2

0

0

2

0

Starší žáci: trenér Marek Palata
1. kolo ligy starších žáků ČFbU - Uherského Hradiště
FBC Orel Kelč: FbC Holešov 0 : 3
TJ MEZ Vsetín : FBC Orel Kelč 14 : 2

Mladší žáci: trenér Koláček Tomáš
1. kolo ligy mladších žáků ČFbU – Bystřice pod Hostýnem
FBC Orel Kelč: TJ Sokol Zlín 1 : 3
TJ MEZ Vsetín : FBC Orel Kelč 3 : 0
FBC Orel Kelč: TJ MEZ Vsetín 0 : 3
FBK Valašské Meziříčí : FBC Orel Kelč 2 : 4
2. kolo ligy mladších žáků ČFbU – Zašová
FBC Orel Kelč: TJ Sokol Zlín 5 : 6
FbC Holešov : FBC Orel Kelč 4 : 4
FBC Orel Kelč: TJ MEZ Vsetín 4 : 9
FBK Valašské Meziříčí : FBC Orel Kelč 2 : 9

Elévci: trenér Hegar René
V této kategorii se statistiky nevedou, kluci odehráli dva turnaje, na kterých se teprve
seznamují s hrou. Máme v týmu řadu talentovaných hráčů, kteří, pokud vydrží, budou
oporami týmu v budoucnu.
Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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Mateřská škola informuje
Díky zatím krásnému podzimu panuje ve všech třídách
mateřské školy dobrá nálada.
U vchodů kralují dýňová strašidla, ovoce a zeleninu jsme
s dětmi proměnili v panáčky podzimníčky, z nasbíraných
přírodnin jsme vytvořili zvířátka. Děti při všech činnostech
naplno vnímají přípravu přírody a zvířátek na zimní spánek.
K tomuto tématu zahrají paní učitelky dětem „Veselé podzimní
pohádky“ v našem „Kašpárkovém divadélku“.
V úterý 6. listopadu přijede do mateřské školy KEJKLÍŘ PET
– Petr Theimer /kejklíř, klaun a kouzelník/ s představením „Cirkus jede“. Program
je interaktivní, děti budou součástí vystoupení, zapojí se do několika her a vyzkouší
si, jestli umí čarovat a žonglovat.
Ve čtvrtek 8. listopadu vystoupí naše děti již tradičně s programem při přátelském
posezení s důchodci v Kulturním domě v Kelči.
V pátek 16. listopadu navštíví děti v mateřské škole Divadlo Studna s loutkovou
pohádkou „O Bajajovi“.
V mateřské škole se zabýváme také logopedickou prevencí. Cvičíme s dětmi
motoriku mluvidel, grafomotoriku, rozvíjíme fonematický sluch, děti se učí
básničky, zpívají. Kromě těchto podpůrných metod jim nabízíme i dostatek pohybu
a podnětů. Pro rozvoj dětské řeči je také důležité, aby se s dětmi hodně mluvilo.
Děti potřebují zpětnou vazbu a tu jim počítač nebo televize neposkytne. Velký
význam má také předčítání knížek. Když dětem pravidelně čteme, zvyknou si
poslouchat čtený text, což jim pomůže, až začnou chodit do školy, kde budou
poslouchat výklad nějakého učiva. To všechno podporuje řeč jako celek. Ale
náprava výslovnosti hlásek patří již do kompetence klinického logopeda.
Předpokladem podpory řečových schopností dětí je znalost vývojových zákonitostí.
Podle klinické logopedky Mgr. Markéty Hrubínové sledujeme u dětí ve věku kolem
tří let jestli staví větu a jak ji staví, z kolika slov se jejich věty skládají. Takto staré
dítě by mělo mluvit ve větách, mělo by se snažit skloňovat a časovat, i když
s chybami a mělo by se také snažit držet melodii a tempo řeči. Mělo by mít chuť
zpívat a opakovat říkanky.
U čtyřletých dětí sledujeme, jak artikulují. Když čtyřleté dítě neříká například
hlásky K a G, je potřeba už s tím něco dělat. Čtyřleté dítě by také mělo vnímat
měkčení hlásek, tedy Ť, Ď a Ň. Když dítě v tomto věku neměkčí, je potřeba, aby
navštívilo logopeda.
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U pětiletých dětí už sledujeme výslovnost všech hlásek. Často pozorujeme chybnou
výslovnost sykavek, rovněž si všímáme výslovnosti hlásky L, R a Ř. V tomto věku
je to už alarmující a dítě by mělo být v péči logopeda. A ještě jeden tip, rodiče by
mohla oslovit kniha Markéty Hrubínové „Co mi povíš Matěji?“, která nabízí
inspiraci pro rozvoj řeči předškolních dětí. V knize najdete nápady na hravá cvičení
motoriky jazyka a grafomotoriky, která můžete s dítětem provádět sami. Autorka
dále odpovídá na nejčastější otázky rodičů, které zajímá, jak mohou podpořit vývoj
řeči svého dítěte. A na závěr:

Básnička pro mámy a táty
Máme vás rádi, mámy a tátové,
máme vás rádi právě takové.
I když se dopouštíte chybiček,
co na tom, to je úděl všech lidiček.
Mějte nás rádi, mámy a tátové,
mějte nás rádi právě takové.
Víme to od dědy a babičky,
že jsme váš obrázek věrný celičký.

Svatava Dohnalová, ředitelka
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Základní škola informuje
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012
V loňském školním roce opustilo naši školu 26 žáků 9. ročníku. Všichni tito žáci
prošli na jaře přijímacím řízením a jeho výsledkem je, že 5 z nich studuje od září
na gymnáziu, 18 žáků na střední odborné škole, 1 žák na obchodní akademii
a 2 žáci na středním odborném učilišti.

Poradna pro volbu povolání
I když školní rok teprve začal, je nutné již nyní s žáky končícího 9. ročníku hovořit
o jejich plánech po skončení základní školy. Termín pro podání přihlášek je sice
stanoven až na březen dalšího kalendářního roku, ale protože někteří žáci zatím
opravdu vůbec neví, kam budou jejich kroky po opuštění ZŠ směřovat, je důležité
žákům poskytovat co nejvíce informací o školách a studijních oborech. U nás
ve škole tyto informace poskytuje výchovná poradkyně Mgr. Květoslava
Václavíková. V 9. ročníku vyučuje předmět Svět práce, v němž se žáci seznamují
s činnostmi vybraných profesí, zajímají se o druhy povolání, orientují
se v požadavcích na jednotlivé profese, na základě získaných informací se pak
mohou snadněji rozhodnout o svém budoucím povolání. Kromě hodin tohoto
předmětu poskytuje výchovná poradkyně informace tohoto druhu ve svých
konzultačních hodinách, a to nejen žákům, ale také jejich rodičům vždy po dohodě
od pondělí do čtvrtka. K větší informovanosti našich žáků také přispívají nástěnky
s aktualitami ze středních škol (např. termíny dnů otevřených dveří), informace
o internetových adresách škol, osvědčily se nám také návštěvy zástupců středních
škol přímo u nás ve škole. Už nyní je domluveno několik termínů návštěv
s prezentacemi o středních školách.
Čerstvé informace k tomuto tématu ve Zlínském kraji najdete např. na:
www.zkola.cz , www.kr-zlinsky.cz – sekce Školství, www.burzaskol.cz ,
www.infoabsolvent.cz

Projektový den
Dne 26.9. proběhl na naší škole celoškolní projekt Den jazyků a bylo to přesně
v ten den, kdy si Evropa už od roku 2001 připomíná tzv. Evropský den jazyků.
Účastnili se ho žáci 4.-9. ročníku. Celé dopoledne pracovali ve 12 smíšených
skupinách (tzn. že v každé skupině byli zastoupeni žáci jednotlivých ročníků).
Nejprve se seznámili v rámci skupiny, zahráli si „zahřívací“ hry, např. si vyzkoušeli
představování a zdravení v různých jazycích (ruské objímání, indiánské pozdravy,
čínské úklony apod.). Potom si každá skupinka z puzzlí složila mapu a zjistila podle
obrysu jejích hranic, o jaký stát se jedná. Tento stát je pak provázel celé dopoledne.
Skupiny obcházely jednotlivá stanoviště, plnily různé jazykové úlohy (v angličtině,
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ruštině, slovenštině, němčině, polštině apod.) a ze správného řešení vždy obdrželi
indicii (to bylo např. slovo prezident, hlavní město, měna, jazyk, památka apod.).
Poté, co konkretizovali obecné slovo podle své země, vybrali si z předložených
obrázků ten, který odpovídal jejich státu (tozn. pokud indicie vyšla hlavní město
a skupina reprezentovala např. Polsko, vybrali si Varšavu). Takto absolvovali úkoly
na 12 stanovištích, celkem tedy získali 12 obrázků ke svému státu a ty potom lepili
do své mapy a tím vytvořili plakát o zemi. Na plakát zapisovali i další informace
a zajímavosti, které buď o zemi znali, nebo je našli na internetu. Na všech
stanovištích byly totiž k dispozici počítače s připojením k internetu. Výstupem
celého dopoledne se pak stalo 12 moc hezkých plakátů, které jsou k vidění na jedné
z chodeb naší školy.
A takové byly některé úkoly:
HESLO:
?
Úkoly:
Kategorie 4. – 5. třída :
V každém z následujících slov změň 1 písmeno podle instrukcí a z nově doplněných
písmen složíš heslo
a) K A T K A - změnou 1. hlásky vytvoř nové slovo, které vyjadřuje jinak maminka
_ A T K A
b) B Í L Á - co dělá sníh, když září bílou barvou? Změň druhé písmenko:
B _ L Á S E
c) K O T Ě - vyměň 3. písmenko ve slově kotě a vyjde ti název pro jiné zvíře (tvar bude
v množném čísle)
K O _ Ě
d) B O T Y - Vytvoř tvar jednotného čísla v 1. pádě
_ _ _ _
Dokončení:
Do volného řádku dopiš v pořadí a – d nově doplněná písmenka a získáš H E S L O!!!
Řešení:

___________________________________________________________________
HESLO:
?
Úkoly:
Kategorie 8. – 9. třída :
Vyřeš rovnici:
T R O J K A – R O J + R U B = __________________
Řešení: ___________________________________

23

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

listopad 2012

Mgr. Kateřina Fabíková, organizátorka projektu

Výuka na dopravním hřišti
Letošní čtvrťáci už zahájili svou přípravu v rámci dopravní výchovy. Jednak jim
začal nový vyučovací předmět dopravní výchova a k tomu již navštívili meziříčské
dopravní hřiště, na němž absolvovali 2 hodiny teoretické i praktické výuky.
Hlavním cílem výuky na dětském dopravním hřišti je působit na poli prevence
dopravní nehodovosti dětí. Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních
komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu
začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ. V loňském roce prošlo hřiště několika
úpravami, které přispěly ke zkvalitnění výuky a provozu. Zejména se jedná
o vybudování nové učebny pro teoretickou výuku za finanční podpory Městského
úřadu Valašské Meziříčí a Odboru dopravy Zlínského kraje.
O tom, jaký význam je kladen na dopravní výchovu, svědčí snaha MŠMT, které
plánuje zařadit výuku dopravní výchovy do osnov 1. – 9. ročníku, a to od školního
roku 2013/2014.
Základním smyslem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího
procesu na 1. stupni ZŠ je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout
faktickou i etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu. Základním cílem
zařazení dopravní výchovy do výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků
v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických
norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj
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komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví
a bezpečnost i zdraví jiných. Dále jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti
k ostatním. Dopravní výchova by měla mít kladný dopad na celoživotní učení dětí
a vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu.
Základním smyslem zařazení dopravní problematiky na 2. stupeň ZŠ je další
rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného
chování v silničním provozu, snížení nehodovosti a rizik v silničním provozu
a přijetí etických norem chování. Dále pak rozvoj životních kompetencí pedagogů,
jejich další vzdělávání, výměna zkušeností, jejich cílené působení i mimo rámec ZŠ
- vůči rodičům a veřejnosti v lokalitě školy.
Cílem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na 2. stupni
ZŠ je prohlubovat a upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti
v silničním provozu získané na 1. stupni ZŠ. Dále rozvíjet poznání a obohacovat
tuto oblast o další poznatky a etickou stránku problematiky. Položit základy pro
utváření vztahů mezi účastníky silničního provozu, orientaci v nich a pěstování
správných reakcí, vedoucích k bezpečnosti vlastní i okolí, rozvíjet základy první
předlékařské pomoci a připravit žáky na získání řidičského oprávnění pro malé
motocykly a další skupiny. Rozvíjet klíčové kompetence s důrazem na úctu
ke zdraví, k odpovědnému chování a odpovědnosti za své zdraví, k toleranci
a ohleduplnosti k ostatním a na svoji bezpečnost.
PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitele školy

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

Pozvánka
Ředitelství Základní školy Kelč a všichni její zaměstnanci zvou bývalé kolegy,
žáky a všechny přátele školy na oslavu 110. výročí založení školy v Kelči.
Toto výročí si připomeneme

9. listopadu 2012 v době od 14. 00 do 18.00 hodin
jako den otevřených dveří.
Těšíme se na vás.
Za vedení ZŠ Kelč
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OU Kelč informuje
Odborné učiliště Kelč
Podzimní aktivity OU Kelč
Již druhým rokem se na naší škole uskutečnil turistický kurz v rekreačním středisku TON
Tesák. Ve dnech 3. – 5. 10. 2012 se žáci našeho učiliště měli možnost poznat
při turistických výšlapech a sportovních disciplínách a seznámit se se zásadami pobytu
v přírodě. Za krásného počasí pokořili Hostýn, kde si prošli okolí a zajímavá místa.
Volné chvíle trávili zábavně sportovními hrami a soutěžemi, večerním posezením
u táborového ohně za zpěvu písní v doprovodu kytary.
Celý kurz byl velmi kladně hodnocen. Žáci poznali své možnosti i kamarády v jiném než
školním prostředí.
Dne 2. 10. 2012 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků ve sběru
vysloužilého elektroodpadu v rámci krajského projektu „Ukliďme si svět“ za školní rok
2011/2012. Tato akce proběhla v Kroměříži za přítomnosti zástupců odboru životního
prostředí Zlínského kraje, starostů obcí a zástupců škol zapojených do této ekologické
aktivity. Naše škola se v rámci kraje umístila s 5 939 kg sběru na prvním místě
v kategorii množství sebraných spotřebičů a na třetím místě v kategorii přepočet
sebraných spotřebičů na žáka – 49,91 kg. Tohoto úspěchu si velice vážíme a děkujeme
všem spoluobčanům, kteří se do této akce zapojili. Dále bychom chtěli poděkovat
Městskému úřadu v Kelči za podporu při této činnosti.
V posledním záříjovém víkendu se v tovačovském zámku uskutečnil 6. ročník vazačské
soutěže Českého zahrádkářského svazu, která je součástí zahrádkářské výstavy. Letošní
témata: Dožínkový věnec a Dožínková kytice. O vzornou reprezentaci školy a 3. místo
za vystavený Dožínkový věnec se zasloužila děvčata Pavla Závorková - 1. ročník oboru
zahradník, Natálie Heidová a Marta Hucelová – obě děvčata z druhého ročníku.

ZVEME VŠECHNY OBČANY A ZÁJEMCE O STUDIUM
NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. - 10. listopadu 2012
Pátek

8.00 - 17.00

Sobota 8.00 - 12.00

V těchto dnech si můžete prohlédnout všechny prostory kelečského zámku.
Pro návštěvníky budou otevřeny dílny praktického vyučování - zámečnická, zednická,
zahradnická, pečovatelská i dílna prodavačů. V dílnách Vás uvítají pedagogové s žáky,
kteří ochotně předvedou, co se v kterém oboru učí a zodpoví všechny Vaše dotazy.
Můžete si také prohlédnout internát, pokoje žáků, klubovny i místa, kde žáci sportují
a tráví volný čas.

Srdečně zve kolektiv pracovníků a žáků Odborného učiliště Kelč
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Různé

Rodinné centrum Slůně Kelč

Program na listopad:
Pondělí 05.11.
Procházka na hřbitov s vyrobenými lampičkami
a povídání o Slavnosti Všech svatých.
Úterý 13.11. „Letí, letí drak, má barevný frak“ - ohlédnutí
do historie pouštění draků, společné vyrábění a malování dráčku.
Maminky se mohou těšit na malé podzimní překvapení!
Čtvrtek 15.11. Od 17:00 hod. Keramická dílnička pro všechny
dospělé. (Tato akce je bez dětí!)
Pondělí 19.11.
Beseda na téma " Církevní restituce".
Malování listů odkrývací technikou a výroba vánočních přání
pro Ježíška.
Úterý 27.11. „Brzy přijde mezi nás anděl, čert i Mikuláš“ –
naučíme se novou písničku a vyrobíme si Mikuláše ze svačinového
sáčku
Těšíme se na Vás!
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Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 39 (přístavba radnice)
tel.: 571 641 018, 777 746 341, 777 672 905, 734 435 491
Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská
služba Kelč. Tato služba poskytuje sociální služby v mikroregionu Kelečsko
od roku 2004. Je jedinou službou tohoto druhu s cílem poskytovat podporu lidem se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde pracovnice vykonávají
dojednané pečovatelské úkony. Pracovnice poskytují pečovatelské služby
na podkladě uzavření smlouvy mezi Charitní pečovatelskou službou Kelč
a klientem dle zákona o sociálních službách.
Dále Charitní pečovatelská služba poskytuje zdarma základní poradenství,
jehož prostřednictvím předává potřebné informace, které vedou k řešení nepříznivé
sociální situace. Jedná se např. o: příspěvek na péči, různé sociální dávky, speciální
pomůcky a podobně.
Charitní pečovatelská služba Kelč získává na provoz dotace od Ministerstva práce
a sociálních věcí, Zlínského kraje, jednotlivých obcí a měst, ve kterých jsou služby
poskytovány. Mezi další finanční zdroje patří sponzorské dary a platby klientů pobírající
příspěvek na péči, který je určen na pokrytí úhrad pečovatelské služby. Výše příspěvku
na péči je stanovena od 10 základních životních potřeb, ke kterým patří: mobilita,
orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon
fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Výše příspěvku
je stanovena na základě sociálního šetření, které provádí sociální pracovnice Úřadu práce
ve spolupráci s praktickým lékařem.
Veškeré změny, které se týkají poskytování sociálních služeb a zdravotního stavu, je
povinen nahlásit na odbor sociálních věcí jak samotný klient, tak i poskytovatel. Dále
pracovnice Úřadu práce dle svých možnosti vykonávají kontrolní sociální šetření
v domácnostech klientů. Tato šetření se týkají kontroly využívání příspěvku na péči
a zajištění poskytovaných služeb, jak rodinnými příslušníky nebo organizacemi
poskytující sociální služby.
Více informací o nás naleznete na webových stránkách www.valmez.caritas.cz. Sekce
sociální služby.

V Kelči 26. 09. 2012

Charitní pečovatelská služba Kelč
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Chtěli bychom Vás pozvat na :

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 15. 11. 2012 v 16:00 na faře v Kelči
Posezení se zúčastní p. Jan Bleša
s. Lucie promítne film
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč
**************************************************************************

Drink team letos nestačil na Pouliční směs
Stalo se již tradicí, že na začátku srpna zaplní břehy rybníka Chmelník u Kelče
stovky lidí. Nejedná se však o rybáře, ale závodníky a příznivce klání dračích lodí.
První srpnovou sobotu tak hladinu rybníka brázdilo 16 posádek, které svedly boje
o absolutní vítězství.
První závody dračích lodí na kelečském Chmelníku proběhly v roce 2009 nultým
ročníkem. Od té doby se klání tradičně těší velké divácké oblibě, což potvrdil i letošní
čtvrtý ročník. Šestnáct posádek se tentokrát utkalo postupně ve dvou drahách, kde proti
sobě stanuly v rozjížďkách vždy 2 týmy. Vedle smíšených družstev hladinu rybníka
brázdily také dvě ryze ženské posádky, a to domácí Ohnivé ženy a Komety Hranice.
V napínavém finále byla nakonec úspěšnější děvčata z druhého jmenovaného týmu, která
lépe zvládla závěrečný finiš.

Neočekávaný zvrat pak přinesla klání v hlavní kategorii. Zdálo se téměř jasné,
že zlato vybojuje opět Drink team, který zvítězil v předchozích třech ročnících
závodů. „Letos ale trochu usnuli na vavřínech a zaspali v rozjížďkách“, řekla
s úsměvem pořadatelka Pavlína Srkalová Jemelková. Místo očekávaného vítězství
si tak Drink team odnesl pouze stříbro, když nestačil na loňské nováčky z družstva
Pouliční směs. Skvěle se předvedla i posádka GreenLine, která z pozice letošního
nováčka dokázala vybojovat bronz. „Akce se opět vydařila a opět bylo počasí
na výtečnou. Všichni se parádně bavili celý den, ať už siláckým vystoupením
Železného Zekona, nebo ohňovou shoe Boca Fuego. Tato skupinka lidí
z Valašského Meziříčí umí s ohněm snad totálně vše,“ zmínil místopředseda
TJ Kelč Tomáš Srkala. Večerní tečku za závodním dnem pak udělal ohňostroj nad
hladinou rybníka. „Děkujeme všem týmům, Moravan Dragons z Přerova
za perfektní organizaci a bezpečné rozjížďky a všem partnerům za spolupráci
a podporu této regionální akce,“uzavřela Srkalová Jemelková.
Text: Jalovec, Jakub Mikuš
29

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

listopad 2012

Skautské středisko Kelč
Pohádkový les 23. 9. 2012
Jako každým rokem, tak i letos, uspořádalo naše středisko náborovou akci
s tématem pohádkového lesa. Cílem našeho snažení bylo pobavit nejmenší dítka,
ale hlavně vhodným způsobem zapůsobit na děti, které ještě do skautu nechodí
a namotivovat stávající členy z řad světlušek a vlčat k pokračování na své nedávno
započaté skautské cestě a povzbudit i ostřílené skauty a skautky.
Program pohádkové cesty byl vskutku bohatý. Děti si mohly prohlédnout
kašpárky, čarodějnice, vodníky, loupežníky, princezny, trpaslíky, Červenou
Karkulku, ale i Šmouly a pozornosti jistě neušlo ani trio Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. Pohádkové postavy ovšem nedaly dětem nic zadarmo a pro každého
měly připravený úkol, po jehož úspěšném složení následovala drobná odměna. Tato
malá odměna byla jen pouhou náplastí, protože za úspěšné projití trasy získali
účastníci daleko větší odměnu v podobě balíčku a samozřejmě pěkného zážitku,
o který, jak věřím hlavně šlo.
Mimo dětí jsme museli cílit samozřejmě i na rodiče, abychom jim zavdali
důvod, proč by zrovna jejich dítě mělo chodit do skautu. Proto jsme tu měli
kroniky, fotky, nástěnky a nejrůznější skautské časopisy, které si v naší klubovně
mohli prohlédnout. K dispozici jsme jim byli i my vedoucí. Do rukou se rodičům
dostal také harmonogram schůzek pro rok 2012/2013. Ten se sice musel
po konzultaci s rodiči upravit, ale to byla pouze drobná vada na kráse jinak
povedeného, slunečného a návštěvou z řad příznivců skautingu obtěžkaného
nedělního skautského odpoledne.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás navštívili a tím podpořili naši
činnost. Dík patří i skautům, skautkám, roverskému kmeni a vedoucím, bez nichž
by se toto pohádkové odpoledne s drobnou agitací nemohlo uskutečnit.
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Drakiáda 14. 10. 2012
Podzimní počasí svým charakterem přímo svádí k pouštění draků a jinak tomu
nebylo ani v neděli 14. října, kdy se louka u hřbitova okolo třetí hodiny odpolední
zaplnila papírovými či plastovými výtvory nejrůznějších barev. Někdo vsadil
na domácí ruční výrobu, jiní si draka koupili. Příhodné počasí pak během půl
hodiny vystřelilo do výšin zhruba padesát draků.
Tříčlenná porota ve složení Pavel Masařík, Klára Pastrnková a Antonín
Porazil pak hodnotila draky v pěti soutěžních disciplínách a to: nejdéle letící,
největší, nejvýše letící, nejmenší a nejzajímavější.
Každý si to nedělní, podzimní, dračí odpoledne užil po svém. Většina skotačila
u letícího draku s dětmi, jiní dávali přednost pivu se svařákem a někteří holdovali
bramborovým plackám nebo kabanosu. Vysoká účast z řad našich příznivců nás utvrdila
ve faktu, že na podzimní skautské drakiádě netřeba něco měnit.

Výsledky soutěžních disciplín:
Nejdéle letící drak: Natálka a Tobča Brucknerovi
Největší drak: Honzík Šatrán
Nejvýše letící drak: Vojta Pastrnek
Nejzajímavější drak: Zdenek Richter
Nejmenší drak: Markétka Burdová

Termíny schůzek 2012/2013
Světlušky Myšky (mladší) - pondělí 17:00 - 18:30
Světlušky Berušky (starší) - středa 17:00 - 18:30
Vlčata - úterý 17:00 - 18:30
Skautky - pondělí 17:00 - 18:30
Skauti - středa 16:30 - 18:00
Více o naší činnosti vypátráte na internetových stránkách: http://skautikelc.cz
Martin Hlavica
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Ruty Šuty Kelč na vystoupeních
V měsíci září proběhl nábor nových tanečníků, který byl velice úspěšný.
Do souboru se přihlásila jak mladá, tak i starší děvčata, která doufám budou brát
tancování vážně a zodpovědně. Ale pokud chce ještě někdo přijít mezi nás, může se
přijít podívat na zkoušky ve čtvrtek od 15:30 a v pátek od 18:00 v Hasičském domě
v Kelči.
Začátek školního roku, je vždycky ve znamení tanečních seminářů. První se konal
v Břeclavi, kde probíhala výuka line dance a v Praze, kde se tanečníci učili pod
vedením zahraničních lektorů všechny styly tance- country, line dance, clogging,
irské tance, a velice potřebnou pohybovou průpravu. O těchto seminářích vás
budou informovat tanečníci, kteří se jich zúčastnili, poctivě trénovali a tančili. Za to
jim děkuji.
Taneční soubor měl taky velice podařená vystoupení. 22.září nás pozvala paní
Eliška Vecheta do Telnice u Brna na historický jarmark spojený s vinobraním. Celá
akce se konala v místní orlovně, což je opravdu nádherná budova, kde je restaurace,
sál, kuželkárna, tenisové kurty. Bylo tam plno atrakcí pro děti, jako například
soutěže, zvířata, kouzelník a taky bohatý program, ve kterém měli tři vstupy taky
naši tanečníci. Naše vystoupení se líbila, i když před posledním začalo pršet a my
jsme museli stírat vodu z parketu, aby tanečníci při irském tanci na kluzkém
parketu nespadli.
Děkuji všem, a hlavně Karlovi Tvrdoňovi, který tak dalekou cestu autem zvládl
úplně bezvadně.
Další vystoupení proběhlo 28.září v nedalekých Kunovicích, na orelské akci
Zelfest. Děkujeme za pozvání paní Hruškové.
Nyní nás čekají perné zkoušky a nácvik nových choreografií na plesovou sezonu.
Zde tanečníci předvedou, co se na seminářích naučili. Přeji jim dobré nápady
a pevné nervy.
Jitka Hegarová

Ruty šuty na seminářích
29. září se 7 členů našeho souboru zúčastnilo line dance semináře, který pořádá
pan Tomáš Dvořák ze souboru Lousiana Písek v Charvátské Nové Vsi kousek
od Břeclavi. V pátek ve 4:30 jsme nasedli do autobusu a jeli na vlakové nádraží
do Hranic, odkud nám v 6:30 odjížděl vlak do Břeclavi. Tam na nás již čekala paní
Liba Vojteková, která nás dovezla do kulturního domu, kde se seminář konal. Celý
den jsme se nezastavili a učili se nové line dance. I přes menší zdravotní problémy
jsme si seminář skvěle užili, seznámili se s novými lidmi a naučili se spoustu
nového.
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12. října nás čekal druhý velký seminář, a to Festival Jasana Bonuše v Praze.
Na tento festival jsme se vypravili v počtu devíti lidí. V pátek ve 14:47 jsme nasedli
do přeplněného vlaku a vyrazili směr Praha hlavní nádraží. Ihned po příjezdu
na Ládví, kde se festival konal, jsme se ubytovali a šli jsme na první taneční lekci,
kde se zatím tančily pouze country tance. V sobotu jsme se ale museli rozdělit
na skupinky, protože výuka probíhala souběžně ve 3 sálech. Naučili jsme se
spoustu nových line dance rutin, cloggingu, irských či mexických tanců. Několik
z nás šlo také na lekci pohybové průpravy, velice důležitou pro zdokonalení
techniky tance. V rámci semináře proběhl v sobotu country bál a přehlídka
vystoupení, na které jsme předvedli i my svojí nejnovější line dance choreografii.
Sklidili jsme velký potlesk a pochvaly od lektorů, které nás velice potěšily a mají
pro nás obrovskou cenu.
V neděli jsme se sbalili, a jelikož jsme měli ještě chvíli čas, jeli jsme na Václavské
náměstí, kde jsme poobědvali a poté se vypravili na vlakové nádraží. Ve večerních
hodinách jsme dorazili domů, plni nových zážitků a zkušeností. Věříme, že nám
tento seminář dal mnoho a nyní se můžeme začít pilně připravovat na plesovou
sezonu 2013.
Veronika Hegarová
*******************************************************************
Starosta Honebního společenstva Kelečsko Kelč
oznamuje všem členům Honebního společenstva Kelečsko, že v souladu s platným
zněním zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, svolává

VALNOU HROMADU
Honebního společenstva Kelečsko – Kelč
Valná hromada honebního společenstva se uskuteční

dne 16. 11. 2012 od 17:00 hodin v Hasičském domě v Kelči.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program jednání valné hromady:
Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu
Volba zapisovatele a skrutátorů
Aktualizace stanov HS Kelečsko
Projednání návrhu o naložení s finančními prostředky
Projednání návrhu na uzavření nájemní smlouvy k honitbě HS Kelečsko na období 2013
– 2023
Volba starosty HS Kelečsko
Volba členů honebního výboru
Rozprava
Závěr

Všichni členové Honebního společenstva Kelečsko jsou srdečně zváni.
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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

MED
přímo od včelaře
k dostání v prodejně ELSAP na náměstí v Kelči
a v rodinném domku Pod Pivovarem č.p. 83

SRKALA Václav
Kelč 83
756 43 Kelč
Tel. 608 120 121

Nabízím pronájem bytu 3+1. Kelč čp. 511.
Cena dohodou. Tel.: 725 269 473
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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
Josef Perutka
Karel Hradil

Kelč
Komárovice

65 let
Stanislava Nenutilová Kelč
70 let
Marie Radová
Kelč
Emilie Havranová Komárovice
Marie Matysková
Kelč
75 let
Irena Libosvárová
80 let
František Ševčík
Věra Janošková

Kelč

82 let
Ludmila Orlová

Kelč

83 let
Marie Machová

Němetice

84 let
Miroslav Kunovský

Němetice

87 let
Vlasta Orlová

Kelč

93 let
František Jiříček

Kelč

Němetice
Kelč

Narození
Adam Černý
Úmrtí
František Libosvár
Vlastimil Klabačka

Kelč

Kelč
Kelč

80 let
85 let

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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