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Úvod
Vážení spoluobčané,
i když s měsíčním zpožděním, přeji vám všem do nového roku především zdraví,
pohodu, štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Stojíme na prahu dalšího roku a připravujeme se na nové úkoly, které jsou před
námi. Věřím, že se v letošním roce skoro po ročních administrativních průtazích
podaří vybudovat již vloni slibované parkoviště na sídlišti v Kelči, které napomůže
neúnosnému stavu s parkováním v dané lokalitě. Jsme těsně před podpisem
smlouvy na opravu a zateplení hasičského domu, která byla také avizována
v minulém roce. Bohužel se protahuje příprava na rekonstrukci náměstí. Dotační
titul z regionálního operačního programu Střední Morava, do kterého jsme podali v
červenci projektovou žádost o poskytnutí dotace a ze kterého by se měla tato
rekonstrukce z valné části financovat, byl během hodnocení podaných žádostí letos
v lednu zrušen. Během měsíce února bude sice opětovně vypsána výzva na
podávání nových žádostí, ale možná realizace se tímto krokem opět o několik
měsíců oddaluje. V letních měsících plánujeme za přispění finančních prostředků
z ministerstva školství vybudovat školní hřiště za základní školou, které bude mimo
vyučování sloužit i široké veřejnosti.
Vím, že v poslední době je často skloňována otázka provozu lékárny, a proto bych
se i já k dané situaci rád vyjádřil. To, že bývalý nájemce naší lékárny ukončí
činnost, přišlo skutečně jako blesk z čistého nebe. Jak jinak nazvat situaci, když
nájemce lékárny oficiálně oznámí 12. 12. 2012, že provoz lékárny U svatého
Rafaela bude ukončen k 31. 12. 2012. Tedy 10 pracovních dnů před koncem
kalendářního roku. Bohužel na takovou situaci nelze reagovat tak rychle, aby
provoz lékárny s novým nájemcem pokračoval kontinuálně. Snad kdybychom se
skutečnost o ukončení nájmu dozvěděli v dostatečném, alespoň dvouměsíčním,
předstihu. Okamžitě jsme se snažili najít nového provozovatele kelečské lékárny,
což se podařilo a v současnosti máme již tři zájemce o pronájem. S jedním z nich
do poloviny února uzavřeme nájemní smlouvu, proběhnou interiérové úpravy a
město ve spolupráci s novým nájemcem udělá maximum proto, aby lékárna byla od
března opět v provozu.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem a jakoukoliv měrou
podíleli na dění v obci, ať už na kulturních, společenských, sportovních a jiných
akcích a snad vás zájem o dění v obci neopustí ani v roce letošním.
Ing. Karel David
starosta
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Městský úřad informuje

Kagan MEDICINE s.r.o.
Po dobu nemoci MUDr. Kurejky bude zastupovat MUDr. Dana Špatková
ORDINACE Kelč od 4. 2. 2013
Po
Út
St
Čt
Pá

4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.

7.00 - 12.00 hod
13.00 – 18.00 hod
7.00 – 12.00 hod
7.00 – 12.00 hod
7.00 – 12.00 hod

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

MUDr. Špatková

Dovolená MUDr. Špatková, zastupuje MUDr. Sehnal
Po
Út
St
Čt
Pá

11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.

7.00 - 9.00 hod
7.00 – 12.00 hod
7.00 – 12.00 hod
7.00 – 12.00 hod
7.00 – 12.00 hod

Loučka
Kelč
Branky
Kelč
Loučka

10.00 – 12.00

Kelč

Dovolená MUDr. Sehnal, zastupuje MUDr. Špatková
Po
Út
St
Čt
Pá

18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.

7.00 - 9.00 hod
7.00 – 12.00 hod
7.00 – 12.00 hod
7.00 – 12.00 hod
7.00 – 12.00 hod

Loučka
Kelč
Branky
Kelč
Loučka

10.00 – 12.00

Kelč

Od 25. 2. 2013 bude běžný provoz v obou ordinacích.
V Kelči do odvolání zastupuje MUDr. Špatková.
Tel. :

Kelč
Loučka
Kunovice
Branky

571 641 555, 776 619 330
571 640 128
571 640 249, 608 845 670
571 637 022

Svoz tříděného odpadu
Plasty
Papír, tetrapak
Sklo

21. únor

21. březen
8. březen
22. březen
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USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Kelč dne 28. 12. 2012
– Rada schvaluje navýšení provozních prostředků pro ZŠ Kelč v roce 2012
o mimořádný příspěvek 80.000,- Kč.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 9/2012
dle předloženého návrhu.
– Rada schvaluje na základě žádosti ředitele Základní školy Kelč převedení částky
30.346,- Kč z rezervního fondu do provozních prostředků školy.
– Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v domě č.p. 241 v Kelči dle
předloženého návrhu nájemní smlouvy Rodinnému centru Slůně Kelč o.s.,
Kelč č.p. 241 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje aktualizaci Zásad účetního systému včetně dodatku č. 2 dle
předloženého návrhu.
– Rada souhlasí se zadáním výběrového řízení na dodavatele investiční akce
„Tepelně technické úpravy hasičského domu v Kelči“ firmě Helvia consulting
s.r.o., Semetín 1464, Vsetín.

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kelč dne 14. 1. 2013
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor lékárny v I. podlaží budovy
zdravotního střediska v Kelči č.p. 31.
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor - 3 místností v I. podlaží
budovy přístavby radnice v Kelči č.p. 39.
– Rada schvaluje změnu nájemce nebytových prostor gynekologické ordinace
v budově zdravotního střediska v Kelči č.p. 31 na společnost DRUANTIA s.r.o.,
Janáčkova 592/1, 757 01 Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu nájemní
smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
– Rada provedla vyhodnocení cenových nabídek na údržbu veřejného osvětlení
v Kelči a místních částech na rok 2013, schvaluje uzavřít smlouvu s vybraným
uchazečem ELSAP SRKALA, Kelč č. 507, 756 43 Kelč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
– Rada bere na vědomí požadavky Osadních výborů Němetice a Komárovice na rok
2013 a předává je k jednání o přípravě rozpočtu na rok 2013.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na
obecních pozemcích parc.č. 241/115 v k.ú. Kelč-Nové Město a parc.č. 440/10 v k.ú.
Kelč-Staré Město dle předložených žádostí.
– Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2013 o poskytování cestovních náhrad a
o používání motorových vozidel pro služební účely zastupitelům města Kelč.
– Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2013 pro používání mobilních telefonů.
– Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2013 – provozní řád vozidel města Kelč.
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– Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2013 pro poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků.
– Rada schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce
chodníků ve městě Kelč“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, tj. Jaroslav Pajdla, AKORD-soukromá
firma služeb, Kelč 462.
– Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení rodičů při Mateřské
škole v Kelči ve výši 5.000,- Kč na úhradu kulturního programu Dětského
karnevalu dne 10. 2. 2013.
– Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor Kulturního domu v Kelči Sdružení
rodičů při MŠ v Kelči na Dětský karneval dne 10. 2.2 013 a Honebnímu
společenstvu Kelečsko na valnou hromadu společenstva dne 16. 3. 2013.
– Rada odmítá vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku parc.č. 272/7 zahrada
o výměře 11063 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
*******************************************************************

Volba prezidenta republiky
Konečné výsledky

Kelč 1
Kelč 2
Němetice
Komárovice
Lhota
Babice
Celkem Kelč
Celkem ČR

Zeman Miloš Ing.
hlasy
%
261
56,73
256
55,77
90
64,28
35
49,29
47
75,80
35
60,34
724
57,92
2 717 405
54,80

Volební účast - Kelč
Volební účast – ČR

1. kolo - 64,19 %
1. kolo - 61,31 %
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Schwarzenberg Karel
hlasy
%
199
43,26
203
44,22
50
35,71
36
50,70
15
24,19
23
39,65
526
42,08
2 241 171
45,19
2. kolo – 60,53 %
2. kolo – 59,11 %
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Kultura
Římskokatolická farnost Kelč pořádá

XIV. FARNÍ PLES
který se koná 2. února 2013 v Kulturním domě Kelč
ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje „FAŤAMORGANA“.
Je připraveno výborné občerstvení, pod pódiem ochutnávka
farní zabíjačky, bohatá tombola
Program: polonéza, scénky, půlnoční překvapení
Vstupné: s místenkou 200 Kč, studentské 100 Kč, místenka 50 Kč
V ceně vstupenky je zahrnuto:
přípitek, večeře (řízek s bramborovým salátem nebo guláš),
nealko pití, jednohubky, slané pečivo, brambůrky a oříšky
Předprodej vstupenek: papírnictví Věra Hlavicová
Srdečně vás zve

P. Jan Bleša

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

Sbor dobrovolných hasičů Kelč vás zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES,

který se koná v pátek 8. 2. 2013.

GREGOR music Kroměříž,
v pekle disco Martin Stolař.

Hudba

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek Marek Pajdla Na Dolině tel. 725800595.
Cena vstupenky 80 Kč, místenka 20 Kč
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Kelč spolu se Sdružením rodičů pořádají
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v neděli 10. února 2013 v Kulturním domě v Kelči
Mateřská škola Kelč spolu se Sdružením rodičů pořádají

Neděle 10. února 2013

Zábavným programem bude
děti provázet
vodník ČENDA
s klaunem a kouzelníkem
KUKEM
a tetou EVOU

Začátek ve 14:00
Kulturní dům v Kelči
Vstupné: děti 10Kč
dospělí 30kč

Zajištěno:

masky ZDARMA!!!

kolo štěstí
občerstvení
tombola

TĚŠÍME SE NA VÁS !!!
*****************************************************
TJ KELČ si Vás dovoluje srdečně pozvat na

IV. SPORTOVNÍ PLES
pátek 15. února 2013
Kulturní dům v Kelči od 19.30 hod.
K tanci hrají výborní KOSOVCI
Vyhlášení kategorií : Fotbalista roku 2012 A tým, B tým, Fanoušek roku 2012
Taneční vystoupení skupiny PASTELKY
Fotbalové vystoupení „POMÁDA“
Bohatá tombola
VSTUPNÉ 80,-Kč v předprodeji, VSTUPNÉ 100,-Kč na místě
Předprodej vstupenek v prodejně Elsap, Náměstí č.4, Kelč
Sledujte www.fotbal-kelc.cz
Těšíme se na Vás !
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Restaurace u Pajdlů Kelč
zve všechny příznivce „retro stylu – mafiáni“ na

OLDIES DISCO
do Music Baru v Kelči
sobota 16. března 2013
od 20 hodin.
Rezervace míst na tel.: 723 130 402

Srdečně zve Zdeněk Pajdla !
Program Kina Kelč na měsíc únor 2013
Neděle 10. února v 18hod.
VE STÍNU
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který
zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl vyšetřuje krádež
v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem tajné policie stane politická kauza.
ČR/Slov./Pol. film, vstupné 41Kč.

Neděle 24. února v 18hod.
MUŽI V ČERNÉM 3
I během svého patnáctiletého fungování v agentuře viděl spoustu nevysvětlitelných
věcí, ale nic ho nedokáže tak zmást, jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner.
Film USA s českými titulky, vstupné 41Kč.
Na 24. března jsme pro vás připravili film 7 psychopatů.
Pajdla Miroslav,ved.Kina Kelč
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Sport

Ice hockey club Kelč
HC Kelč – HC Hošťálková
3:4
Výsledek utkání napovídá vyrovnanému utkání, ale opak byl pravdou. Kluci z
Kelče všechny třetiny odolávali drtivému tlaku. V této amatérské soutěži postačí
jeden bývalý hokejista v týmu hostů a utkání má úplně jiný směr, kterému domácí
nemohli úspěšně čelit.
HC Hranice – HC Kelč
1:4
Nový hráč v dresu Kelče Dalibor Plesník se zapsal jedním gólem a asistencí. Jeho
hokejový styl lehce napoví, kdo ho přivedl k hokeji. Samozřejmě, je to jeho otec,
který v dlouholetém derby ZD Kelč versus Mlýn Kelč patří mezi hráče tzv.
zakončovací.
FC Reichovy Domy – HC Kelč
7:2
Kapitánské "C" pozvedlo Petru Stašovi sebevědomí, ale dvěma góly po nahrávkách
Jarka Orla stav pouze kosmeticky upravili.
HC Kelč -HC Pink Panthers Rakov
0:3
Nervózní utkání plné osobních soubojů a střetů. Tuto špinavou práci u nás odvádí
Petr Perutka. Je třeba zároveň poděkovat jeho manželce za předzápasovou přípravu
a pozápasovou rehabilitaci. Těch bolístek, co si Petr odnese ze zápasů domů, je
určitě mnoho. Zároveň to bylo nešťastné utkání pro Tomáše Volfa, kterého odvezli
pod modrými majáky do nemocnice. Diagnóza zněla - vyhozené rameno, tím
sezona pro Tomáše
končí.

Velké poděkování patří Petru Stašovi, Pavlu Marejkovi a také Marku Chvatíkovi,
kteří se starají o led na betonovém hřišti. Zde mohou obyvatelé Kelče, zejména děti
rozvíjet své bruslařské schopnosti.
Hradil Karel nejml.
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FLORBALOVÝ ODDÍL TEIWAZ KELČ
Muži míří za postupem!
13.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Roztop Mrsklesy 21:0 (3:0,9:0,9:0)

Branky týmu Teiwaz: M.Vraj 6, Hloch 5, Mikel 4, Janda 2, Barfus 2,
Sofka, Ševčík

Ve 13.kole se střetl jasně vedoucí tým Teiwaz Kelč s jasně posledním týmem
tabulky Roztop Mrsklesy. Tým Roztopu přijel k zápasu se sedmi hráči do
pole, a tak neměl proti ve formě hrající Kelči žádnou šanci. Hráči Teiwazu si
vytvářeli jednu šanci za šancí a přidávali do sítě soupeře jednu branku za
druhou. Mužský tým Teiwazu ve své krátké historii ještě nevyhrál takovým
rozdílem, a tak se tento zápas zapsal do historie klubu jako nejvyšší
dosavadní výhra. Brankář Teiwazu Martin Křístek neměl v zápase moc práce,
a proto si mohl v poklidu dojít pro svoji druhou nulu v sezóně.

14.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. HC Jamajka Kojetín 5:1 (0:1,5:0,0:0)

Branky a asistence týmu Teiwaz: Barfus, Mikel (Konečný), Barfus,
M.Vraj (J.Vraj), Mikel (Dobeš)

V dalším utkání se utkal tým Teiwazu s nepříjemným protivníkem, a to
s Kojetínem. První třetina v podání Teiwazu nebyla vůbec dobrá. Nepřesně si
přihrával, byl všude o krok pozadu než soupeř, vůbec neohrožoval brankáře
Kojetína a měl také méně míček pod kontrolou. A tak přišel zasloužený trest,
a to v podobě inkasovaného gólu. Možná ještě měli hráči v hlavách předešlý
zápas s Roztopem Mrsklesy, v kterém tak jednoznačně dominovali. Teď stál
proti Kelči zdaleka jiný soupeř, soupeř velice důrazný a velice vyhecovaný
ukončit vítěznou sérii Teiwazu. O přestávce se hráči Teiwazu uklidnili, řekli
si pár věcí a do druhé třetiny už nastoupil ten známý tým Kelče. Napadal
soupeře, měl častěji míček na svých holích a konečně začal i střílet a dávat
branky. Po vyrovnávací brance Tomáše Barfuse se všichni hráči uklidnili
a začali získávat svůj klid a sebedůvěru. Druhá třetina jasně patřila týmu
Kelče a rozhodla celé utkání a to také díky častému vyloučení soupeře.
Ve třetí třetině si už zkušeně tým Teiwazu pohlídal výsledek, nedovolil
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Jamajce ani jednou skórovat a pokračuje tak ve své vítězné sérii, která trvá
už 11 zápasů.
Muži Teiwaz Kelč jasně vedou tabulku Olomouckého přeboru
o neuvěřitelných 15 bodů a mají velmi dobře nakročeno k postupu
do Olomoucké ligy.
Tabulka:
Družstvo

Z

V

R

P

B

1.

FBŠ TJ Teiwaz Kelč

14

13

1

0

40

2.

FBC Droždín

14

8

1

5

25

3.

FBC Spartak Přerov D

14

8

1

5

25

4.

FBK Olomouc

14

7

3

4

24

5.

HC Jamajka Kojetín

14

7

2

5

23

6.

SK K2 Sportcentrum Prostějov B

14

6

3

5

21

7.

FBS Olomouc C

14

4

3

7

15

8.

FBC Cannibals Lipník

14

3

0

11

9

9.

FBC Roztop Mrsklesy

14

0

0

14

0

Marek Hloch
****************************************************************************************************** **********

FOTBAL
V rámci zimního turnaje budeme hrát tyto zápasy:
1/ sobota 26.1.2013 od 15:00hod
Kelč vs. Ústí
2/ sobota 2.2.2013 od 9:00hod.
Lipník vs. Kelč
3/ sobota 9.2.2013 od 11:00hod.
Kelč vs. SK Hranice
4/ NEDĚLE 17.2.2013 od 13:00hod.
Kozlovice vs. Kelč
!!!!! POZOR ZDE ZMĚNA PŮVODNÍHO TERMÍNU
Těšíme se na doprovod co největšího počtu fanoušků !
Vše bude odehráno v Hranicích na umělce
Více zde: http://www.fotbal-kelc.cz/
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Dorostenci: trenér René Hegar
Zlínská liga dorostenců - Otrokovice - 22. prosince 2012
FBK Kozel Počenice : FBC Orel Kelč 5 : 3
Branky: Smrčka (Novosad), Horák ( Pelc), Novosad
Vyloučení: Novák (2´)
FBC Orel Kelč: Orel Uherský Brod 3 : 10
Branky: Novosad 2 (Hegar), Horák (Pelc)
Vyloučení: Hegar 2x (2´), Foukal (2´), Pitrun (2´), Novosad (5´),
Sestava: Kulich (gk), Foukal, Hegar (c), Horák, Novák, Novosad, Pelc, Smrčka,
Humplík, Pitrun
V prvním zápase jsme s vedoucím týmem Počenic drželi po celý zápas krok, kluci
dobře bránili, v útocích byli hodně nebezpeční. Stále nám chybí lepší koncovka
a proměňování šancí. V tom byl soupeř lepší a po zásluze vyhrál.
V druhém utkání s Brodem jsme první třetinu vyhráli, po druhé jsme prohrávali jen
o gól 4:3. Ve třetí minutě třetí třetiny si slabší chvíli vybral gólman Kulich, který
zaskakoval za indisponovaného Boráka, a inkasoval dvě branky rychle za sebou.
Snahu dát rychle kontaktní gól soupeř potrestal zvýšením skóre na 7:3. Necelých
pět minut před koncem byl vyloučen Lukáš Novosad na pět minut za neúmyslné
zranění soupeře. To znamenalo hru do konce utkání v oslabení a k tomu ještě
dvakrát pouze ve třech, čehož soupeř využil. Opět se projevil problém s malým
počtem hráčů. V závěru druhého utkání nám docházejí síly. Přesto musím pochválit
hráče A. Horáka, L. Novosada, P. Hegara, R. Pelce za vzorný přístup k týmu a za
cenné góly a body do kanadského bodování. Také se mi líbil výkon starších žáků,
kteří tým doplňují, a to P. Smrčky, V. Humplíka a T. Pitruna.
Zlínská liga dorostenců – Satré město u Uherského Hradiště - 13. ledna 2013
FBK Kozel Počenice : FBC Orel Kelč 3 : 3
Branky: Hegar 2x ( Novosad), Kulich (Hegar)
FBC Orel Kelč: Orel Uherský Brod 2 : 5
Branky: Novosad (Novák), Hegar
Vyloučení: Hegar (2+10´),
Sestava: Borák (gk), Foukal, Hegar, Horák, Novák, Novosad (c), Pelc, Kulich
V tomto kole jsme nastoupili proti stejným soupeřům jako na posledním turnaji.
Proti Počenicím se nám podařilo ubránit jejich střelce, navíc skvěle zachytal Dan
Borák a po výborném výkonu jsme po zásluze získali první bod v soutěži. O to
cennější, že jsme se museli obejít bez starších žáků, kteří nás jinak doplňují.
V druhém zápase nás o možnost uhrát dobrý výsledek připravil Patrik Hegar, když
po vstřelené brance obdržel trest 2+10min za nesportovní chování. Přesto kluci
i v šesti hráčích ubránili příznivý výsledek, za což jim patří můj dík.
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Starší žáci: trenér Marek Palata
Zlínský přebor starších žáků – Zlín – 6. ledna 2013
Fbk Sokol Valašské Klobouky : FBC Orel Kelč 3 : 3
Branky : Saksa ( Vraj ), Pitrun 2x ( Saksa 2x )
Vyloučení : Pitrun
FBC Orel Kelč : Panthers Otrokovice 4 : 4
Branky : Pitrun ( Saksa ), Šnajdr ( Saksa ), Pitrun, Saksa
Vyloučení : Humplík
Sestava: Pajdla David (gk), Humplík Václav, Palát David, Pitrun Tomáš, Saksa Jan,
Smrček Petr, Šnajdr Michal, Vraj Radek

Mladší žáci: trenér Tomáš Koláček
7.turnaj ml. žáků SDS Bystřice pod Hostýnem 13.1.2013
FBC Orel Kelč:TJ Sokol Zlín 5:4
Branky: David 2 (Hlavica), Kutálek 2 (David), Pavlištík 1
FBC Orel Kelč:FBK Valašské Meziříčí 8:2
Branky: David 3 (Pavlištík 2, Hlavica 1), Pavlištík 2 (Hlavica), Hlavica 2 (Perutka),
Kutálek 1
FBC Orel Kelč:Panthers Otrokovice 2:4
Branky: David 2 (Ševčík, Hlavica)
Vyloučení: František Ševčík 2
FBC Orel Kelč:TJ MEZ Vsetín 3:2
Branky: Pavlištík, Hlavica, Perutka (Pavlištík)
Vyloučení: František Kutálek
Sestava: (GK) Jan Rada,(GK) František Ševčík, David Klvaňa, Martin David,
Lukáš Kutálek, Martin Pavlištík, (C)Filip Hlavica, Jindřich Rolinc, Tomáš Perutka,
David Stržínek, František Kutálek
Hodnocení trenéra:Tentokrát jsme přivítali soupeře na našem domácím turnaji
v Bystřici pod Hostýnem. Musím uznat, že jsme si s nimi poradili na jedničku.
Ze čtyř zápasů jsme vyhráli hned tři. Kluci byli odpočinutí a tak bez větších
problémů porazili i mnohem těžší soupeře jako je Vsetín nebo Zlín. Ke konci už
kluky bolely nohy z celodenního běhání, a tak Otrokovice měly navrch a trochu
více štěstí. Kluci odvedli skvělou práci, musím je pochválit.
Tomáš Koláček

Elévci: trenér Hegar René
Elévci odehráli v neděli 20. 1. turnaj Zlínské ligy elévů v Otrokovicích. Díky velké
marodce jsme odjeli pouze s jedním družstvem a bez brankáře. Do brány
se nakonec odvážil ten nejmenší, Jirka Novák. Odehráli jsme zápasy s týmy
Otrokovic A a B, Vsetína a Uherského Brodu. Už se nám daří správně bránit
soupeře, nahrát si a střílet na bránu. Na klucích je vidět velký pokrok a zlepšení.
Musím moc pochválit všechny hráče za výkon a rodičům poděkovat za odvoz
a povzbuzování na turnaji.
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč má zástupce v dorosteneckém výběru
Zlínského kraje!
Koncem listopadu jsem byl vyzván, stejně jako ostatní trenéři dorostu v kraji, abych
se vyjádřil k nominaci hráčů na dorostenecký turnaj krajských výběrů Isoline cup.
Navrhl jsem tři naše odchovance: Lukáše Novosada, Patrika Hegara a Aloise
Horáka. Všichni tři patří k tahounům našeho týmu a s ohledem na jejich přístup
k tréninkům a zápasům, si nominaci zasloužili. Po prvním srazu reprezentace
Zlínského kraje se do širšího výběru dostali pouze Lukáš a Patrik. Ti absolvovali
ještě jeden seznamovací trénink, z něhož vzešla konečná nominace na turnaj, který
se konal ve dnech 19. a 20. 1. 2013 ve Zlíně. A do konečné nominace se dostali oba
naši hráči!!!
Tým Zlínského kraje, ve kterém hráli naši hráči Lukáš Novosad a Patrik Hegar, hrál
ve skupině s favoritem turnaje a pozdějším vítězem Moravskoslezským krajem
a s výběrem Olomouckého kraje. V prvním zápase s Olomouckým týmem se hráči
teprve sehrávali a zápas skončil remízou 2 : 2. S Moravskoslezským krajem,
za který hráli hráči extraligových týmů 1.SC WOOW Vítkovice, FBC Remedicum
Ostrava a Torpedo Havířov uhráli skvělý výsledek, kdy prohráli pouze 6 : 4.
Ve skupině obsadili druhé místo a ve čtvrtfinále narazili na výběr Pardubického
kraje. V nervy drásajícím zápase, který nerozhodlo ani prodloužení, rozhodovaly
nájezdy. Ty lépe zvládli hráči Zlínského výběru a postoupili do nedělního
semifinále.
Tam je čekalo utkání s týmem kraje Vysočiny a v něm přišla chvíle našeho
odchovance Patrika Hegara. V posledních vteřinách první třetiny po nádherné
sólové akci vsítil první gól zápasu. Bohužel na tento úspěch nikdo ze spoluhráčů
nedokázal navázat a Zlínský kraj tento zápas prohrál se skórem 1:4.
V posledním rozhodujícím utkání o třetí místo se hráči Zlínského kraje střetli
s týmem kraje Jihomoravského. Zlínský výběr zaspal začátek utkání a po první
třetině prohrával 0:2. Ve třetí minutě druhé třetiny se ale opět prosadil kelečský
útočník Patrik Hegar, který snížil stav zápasu na 1:2. Svůj úspěch tradičně oslavil
přemetem a saltem vzad. Patrikovi se ještě podařilo ve třetí třetině přihrát na gól
spoluhráči ze Vsetína, ale na výhru již nedosáhli. Konečné skóre zápasu bylo 2:6.
Při závěrečném vyhlašování byl Patrik Hegar zvolen nejlepším hráčem zápasu
a převzal si cenu od šéftrenéra Čfbu a trenéra florbalové reprezentace Zdeňka
Skružného.
Děkuji Lukáši Novosadovi a Patrikovi Hegarovi za vzornou reprezentaci klubu
a přeji jim hodně úspěchů v jejich další florbalové kariéře.
Více info na www.isolinecup.cz. Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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Mateřská škola informuje

„Školka voní pohádkami – králem, šaškem, princeznami…“
Nový rok 2013 jsme přivítali u nás ve školce 2. ledna povídáním nad knihou Josefa
Lady „České Vánoce“. Děti si zavzpomínaly na prožité svátky a poslechly pohádku
„Jak Pepík a Mikeš slavili Vánoce“.
V pátek 4. ledna jsme navštívili kostel sv. Petra a Pavla v Kelči, kde jsme
si společně s dětmi prohlédli výstavu betlémů a s o. Janem Blešou zazpívali koledy.
Ve středu 9. 1. se konala v mateřské škole kouzelnická show v podání manželů
Meisnerových, do které se zapojily i děti.
Ve čtvrtek 17. 1. jsme byli pozváni do Odborného učiliště v Kelči, kde žáci zahráli
dětem pohádku „O Popelce“.
Koncem ledna začaly v mateřské škole přípravy na Dětský maškarní ples, který
se uskuteční v neděli 10. února a bude ve znamení pohádek z večerníčků. To se
opět po roce promění Kulturní dům v Kelči v pohádkový svět. Čeká nás skvělá
zábavná show nejen pro děti.
U pohádek zůstaneme ještě v úterý 12. 2., kdy za dětmi přijede Divadélko Smíšek
s „Trpasličí pohádkou“, ve které chce obr Kolohnát zničit trpasličí říši, což se však
nepovede, díky trpasličímu důvtipu.
Ve středu 13. 2. půjdou děti, které navštěvují mateřskou školu v posledním ročníku,
k zápisu do 1. třídy Základní školy v Kelči.
Příprava dítěte na školu je důležitou součástí předškolního vzdělávání a probíhá ve
formě her a dalších činností po celou dobu, kdy dítě do mateřské školy dochází.
15

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

únor 2013

V posledním roce je samozřejmě intenzivnější. Učitelka s dětmi cíleně procvičuje
dovednosti, které budou potřebovat pro školní práci. Důležitá je zábava a učení
v jednom.
Základní škola v Kelči není pro naše předškoláky neznámým prostředím.
Návštěva první třídy před zápisem bývá spojena s prohlídkou celé školy, děti chodí
také pravidelně cvičit do tělocvičny ZŠ, navštěvují logopedickou asistentku,
zúčastňují se společných kulturních akcí.
Zápis dětí do Mateřské školy Kelč pro školní rok 2013/14 se uskuteční ve čtvrtek
21. března 2013. Více informací k zápisu ve Zpravodaji 3/2013.
Svatava Dohnalová, ředitelka MŠ

Základní škola informuje
Ještě něco z prosince
Všechovická laťka
Výbornými výkony se prezentovali tři naši kluci, Antonín Zbrožek (5.A), Filip
Hlavica (7.A) a David Jiříček (6.B), na 21. ročníku soutěže ve skoku vysokém
Všechovická laťka, která se konala ve čtvrtek 20. prosince.
Tonda Zbrožek se v kategorii nejmladších žáků umístil na 2. místě, i když zaostal
s výkonem 120 cm o deset čísel za svým osobním rekordem.
V kategorii 6. a 7. tříd překonali první čtyři výškaři laťku ve výšce 145 cm a mezi
nimi i David s Filipem, kteří si tak vytvořili své osobní rekordy. O umístění proto
rozhodoval počet neúspěšných pokusů, a tak David Jiříček získal pomyslnou
stříbrnou medaili a na Filipa zbyla nepopulární bramborová za 4. místo.
Všem klukům bych chtěl poděkovat za krásné výkony a maximální snahu o co
nejlepší výkon.
Mgr. Pavel Faltýnek
Olympiáda z českého jazyka
Školní kolo této soutěže se konalo za účasti 7 žáků z 8. třídy a 10 deváťáků.
Na řešitele opět čekal test z mluvnice a pak slohový úkol.
Nejlépe si se všemi úkoly poradila Tereza Škařupová (8. třída), 2. místo získala
Barbora Indruchová (9. třída), 3. místo Klára Jandová (9. třída) a 4. místo obsadila
Denisa Kopečná (9. třída).
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Mistrovství republiky v psaní na klávesnici (ZAV)
Dne 8. 12. 2012 jsme brzy ráno vyjely do Olomouce, abychom se zúčastnily
mistrovství republiky v psaní na počítačové klávesnici, a to na Obchodní akademii
v Olomouci. Když jsme dorazily na místo, obdržely jsme startovní číslo a dostaly
trochu času na rozepsání. Tato chvíle uběhla velmi rychle. A už nám milá paní
rozdávala několik stránek textové předlohy. Po zaznění signálu začala soutěžní
třicetiminutovka, během níž jsme měly dokázat, co umíme. Naši soupeři zvládali
opis do wordu bravurně, bylo znát, že na takové soutěži nejsou prvně. I my jsme se
ale snažily vydat ze sebe to nejlepší. Pak už porotce čekaly korektury textu a nás
soutěžící komentovaná prohlídka předvánoční Olomoucí. I přes velkou zimu, která
zrovna panovala, to bylo velmi zajímavé a my se dozvěděly hodně nových
informací o historii i současnosti hanácké metropole. Moc pěkné byly i vánoční
trhy na náměstí a celková vánoční atmosféra.
A jak jsme nakonec dopadly po vyhodnocení? V celkovém pořadí jsme sice
„nestanuly na bednách“, ale i v tak velké konkurenci „profíků“ jsme obstály docela
dobře. Umístily jsme se na 15. a 20. místě. V každém případě to byla pro nás obě
velmi dobrá zkušenost a my si soutěž moc hezky a příjemně užily.
Tereza Škařupová a Eva Staňková
Vánoční filmové představení
18. prosince 2012 jsme navštívili v kině Svět ve Valašském Meziříčí školní filmové
představení. Děti 2. stupně zhlédly film Sněhurka a lovec.
Čekání na Vánoce
Měsíc prosinec je u nás ve škole spojen s dvěma již tradičními akcemi. Jednak jsou
to adventní pondělky na 1. stupni, při nichž se všichni učitelé i žáci schází
u velkého adventního věnce a připomínají si písničkami, básničkami, zvyky
a tradicemi přicházející Vánoce, a pak tzv. Zvonkování, což je setkání žáků celé
školy v tělocvičně, nejčastěji den před koncem školního vyučování ve starém roce,
při kterém vždy žáci nejvyššího ročníku vystupují s programem a doplňují je popř.
další skupiny vystupujících.
Letošní deváťáci vsadili na klasickou pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících,
ale v jejich podání to byl příběh o Trpaslici a šesti Sněhurácích. Diváci se bavili,
neboť příběh byl zajímavý, texty vtipné a herecké výkony dobré. Pohádku doplnila
vystoupení děvčat z taneční skupiny Pastelky a vystoupení dětí z mateřské školy
s pohybovým pásmem doplněným veselými písničkami. Závěr patřil koledám.
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Sciotesty v devítce
Stalo se již pravidlem, že se žáci 9. ročníku v listopadu zúčastňují testování
společnosti Scio – projektu Stonožka.
Na začátku listopadu 2012 vykonali testy z matematiky, českého jazyka
a všeobecných studijních předpokladů.
Výsledek jim napověděl, jak jsou schopni zvládnout přijímací zkoušky na střední
školu a jaká má být jejich volba dalšího vzdělávání. Každý žák obdržel v měsíci
lednu od společnosti Scio individuální zprávu.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Zápis
ž á k ů d o 1. t ř í d y
Ředitelství Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,
že zápis do 1. třídy proběhne

ve středu 13. 2. 2013
00
30
od 13. do 16. hod.
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2007 (včetně dětí s odkladem školní
docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží svůj OP,
rodný list dítěte, průkaz pojišťovny, vyplněný dotazník pro rodiče žáků 1. třídy a
ostatní formuláře (dotazník i formuláře jsou k dispozici v MŠ, ZŠ a na internetových
stránkách školy).
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Různé

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program na únor:
úterý 5. února v 9.30 hod. - Masopustní veselí a KARNEVAL pro
nejmenší - dopoledne plné her, soutěží a zábavy pro děti.
pondělí 11. února v 9.30 hod. - Na slovíčko s o. Janem Blešou. Společně si
vyrobíme dekorativní srdíčka a naučíme se ukazovačku "RUČIČKY".
úterý 12. února v 9.30 - krátká prezentace Pečujeme o citlivou pokožku kosmetika Dove
úterý 19. února v 9.30 hod. - Dětem bude představena EKOLÍNA - nová
ekologická, zcela jedlá plastelína. Tvořivé dopoledne pro děti i maminky.
pondělí 25. února v 9.30 hod. - Na slovíčko s o. Janem Blešou. Výroba
originální skleněných šperků. Děti se naučí novou hru - "JMÉNA".
čtvrtek 28. února od 17:00 hod. - skládáme FLEUROGAMI - květy, tvůrčí
dílna s nakladatelstvím Anagram. Akce je určena široké veřejnosti tedy nejen
pro maminky, které navštěvují centrum.
Těšíme se na Vás!
Rodinné centrum Slůně Kelč
pro velký zájem opět připravilo
pro maminky a širokou veřejnost nabídku služeb pedikérky a manikérky

15. – 16. února 2013
Objednávejte se, prosím, telefonicky u p. Mácové tel. 777 265 270.
**************************************************************************************************************************************

Info pro členy MO ČRS Kelč
1) Poslední termíny prodeje povolenek a členských známek:
24. února 2013 (neděle) od 9:30 - 11:00
1. března 2013 (pátek) od 17:00 - 18:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč
nebo ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze: 15.března 2013 (pátek) od 18:00, Hasičský dům Kelč.
Jaroslav Orel
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Tříkrálová sbírka 2013
Jako každoročně bychom touto cestou chtěli poděkovat všem
dárcům za jejich štědrost. Letos se v mikroregionu Kelečsko
vybralo celkem 67 045 Kč, což je o 1 285 Kč více jak v roce
2012. Velkou zásluhu na tom měli samozřejmě všichni
koledníci a jejich vedoucí, kteří se zúčastnili Tříkrálové
sbírky.
Charita Valašské Meziříčí Vás srdečně zve na promítání filmu jako poděkování
dětem a vedoucím za koledování při Tříkrálové sbírce 2013. Výběr filmu je
překvapení! 
Místo:
kino v Kelči
Dne:
neděle 10. února 2013 v 15:00 hod
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Jan Lušovský, koordinátor sbírky, 603 549 682
Také bychom chtěli poděkovat p. Janě Perutkové, která nám pomohla pro
koledníky připravit občerstvení. Zároveň děkujeme kelečské farnosti v čele s otcem
Janem Blešou, který koledníkům udělil požehnání.

Výtěžek v Charitě Valašské Meziříčí v r. 2013 20
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Výtěžek TKS Charita Valašské Meziříčí využije na:
- úhradu druhé splátky odkupu nemovitosti ve Valašském Meziříčí od Českých
drah, kde sídlí služby pro lidi bez domova
- dovybavení Centra služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
v Rožnově pod Radhoštěm
- nákup kompenzačních pomůcek pro pečovatelské služby
- přímou pomoc rodinám i jednotlivcům
Děkujeme a přejeme všem v roce 2013 hodně zdraví, spokojenosti a Božího
požehnání.
pracovnice Charitní pečovatelské služby Kelč

Inzerce

Školící středisko pro řidiče Antonín Kvapil
Sokolská 488, Valašské Meziříčí

pořádá dne 2. 3. a 3. 3. 2012 v 8.00 hod
v prostorách Hasičské zbrojnice v Kelči

Následné pravidelné školení pro řidiče
Podmínky :
Nahlásit se nejpozději do 21.2. 2013 ve školícím středisku (telefonicky,email )
Potvrzení o absolvování prav. školení nebo prof. průkaz mít s sebou
Cena : 600 Kč + 21% DPH / osoba
Telefonní kontakty : 731 617 777 , 731 614 040 , 571 623 728
Email : antonin_kvapil@centrum.cz
Bezplatná linka 800 770 900
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Relaxační studio Sedmikráska
Kosmetické ošetření profesionální kosmetikou ALCINA
Analýza pleti a sestavení individuálního programu péče o pleť,
tělo a vlasy
Možnost masáží
Provozní doba:
Úterý
8,00 – 13,00 hodin
Pátek
8,00 – 20,00 hodin
Sobota
9,00 – 20,00 hodin
Objednávky dle tel. dohody.
Tel. 608 977 063
Provozovna v budově přístavby radnice
– vchod od hlavní cesty (bývalá Charita)
Těší se na vás Pavlína Blahová.

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

Koupím les, či ornou půdu, Valašsko a Morava.
Nad 1 ha. Platba v hotovosti! Solidní jednání.
Odměním i za tip. 737 95 32 95.
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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 Kroupa
Marie Ovčačíková
65 let
Ludmila Vykopalová
Bronislava Lasovská
Josef Novosad
75 let
Antonín Večeřa
Stanislav Hlavica

Lhota
Lhota

80 let
Ludmila Kohnová

Kelč

83 let
František Kunovský

Němetice

Kelč
84 let
Kelč
Jaroslava Šindelářová Kelč
Němetice
86 let
Blažena Palatová
Kelč
Kelč
Kelč
91 let
Marta Jiříčková
Kelč

Narození
Jindřich Kutálek

Úmrtí
Ludmila Kunovská

Kelč

Němetice

89 let
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