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Městský úřad informuje
Ve dnech 13. 3. a 20. 3. 2013 v době od 8.00 hod. – 16.00 hod. budou občanům
města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro Zlínský kraj,
Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů,
poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových
přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: zasedací místnost Městského úřadu v Kelči
Ing. Jiří Sobek
ředitel územního pracoviště

Svoz tříděného odpadu
Papír, tetrapak
Plasty
Sklo

8. březen
21. březen
22. březen

Kominictví Chmelař
bude ve dnech 8. 3. a 22. 3. 2013 provádět
v Kelči a místních částech kominické práce.
Tyto práce v rámci kontrol spalinových cest zahrnují, mimo čištění komínů a
vystavení kontrolní zprávy, také odstranění drobných, a po domluveném termínu, i
závažnějších závad.

Zájemci o kominické služby se mohou nahlásit na MěÚ v Kelči !!!

Expozice Po stopách kelečského dýmkařství v budově Penzionu
Otevírací doba: sobota 9 – 12 hod, středa 15 – 17 hod
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Kultura
Myslivecké sdružení a Honební společenstvo Kelečsko
se sídlem 756 43 Kelč 241

zve všechny občany

na Myslivecké odpoledne
16. března 2013 v 16.00 hodin Kulturní dům Kelč
Program:
- Hudební produkce k poslechu, zpěvu i tanci hraje cimbálovka

“Folklórní soubor ŠMYKŇA” z Ostravy, (www.smykna.cz)
- folklorní taneční vystoupení v podání tanečníků souboru Šmykňa
- ukázka dravců používaných v sokolnictví, možnost focení dětí s dravci na ruce
- myslivecká tombola, myslivecké pohoštění,
- víno z Blatnice pod sv. Antonínkem, vinař Pavel H r u š k a

Lubomír P a v e l k a
Předseda MS

********************************************************
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 !

Denní stacionář Anděl ve spolupráci s městem Kelč
pořádá
3

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2013

VELIKONOČNÍ JARMARK
S VÝSTAVKOU
v Kulturním domě v Kelči
ve dnech 23. a 24. března od 13,00 hodin
- soutěž o nejhezčího velikonočního beránka
o pštrosí aspikové vejce
-ukázky velikonočních tradic a řemesel
-vizážistka
-možnost zakoupení jarních květin, paličkované krajky,
upomínkových předmětů
z proutí, pedigu, příze, přírodní keramiky a tepané šperky
- informace o zdravé výživě a zakoupení výrobků

- výborné občerstvení
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé
*******************************************************************
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SOUBOR HRACHOVEC
uvádí komedii Michaela Cooneyho

Nájemníci pana
Swana
27. dubna 2013 v 19 hodin
v Kulturním domě v Kelči
Brilantní komedie záměn o jednom podvodníčkovi,
důvěřivé manželce, příliš oddané sociální pracovnici,
nedůvtipném strýci, zkrachovalém pohřebákovi, přísných
úřednících a natvrdlém podnájemníkovi. Nájemníci pana Swana jsou v duchu moderní
anglické situační frašky doslova napěchovány množstvím gagů a bláznivých situací. Erik
Swan přijde na vychytralý způsob, jak se dostat k penězům, když vymyslí malý podfuk.
Postupem času se mu však situace dokonale vymkne z rukou …

VSTUPNÉ: 70,- Kč

Jste srdečně zváni !
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Program Kina Kelč na měsíc březen 2013
Neděle 3. března v 18hod.
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
V roce 1939 přijel do Spojených států britský královský pár žádat o podporu proti
fašistickému Německu. Prezident Roosevelt je ale nucen řešit spíše osobní
záležitosti...
Americký film s českými titulky, 97min., vstupné 43Kč.

Neděle 24. března v 18hod.
SEDM PSYCHOPATŮ
Marty potřebuje trochu inspirace a tu se mu snaží dodat kamarád Billy,
nezaměstnaný herec a zloděj psů. Společně se svým kumpánem ukradnou vzácného
domácího miláčka patřícího psychopatickému gangsterovi.
Americký film s českými titulky, 109min., vstupné 45Kč.
Pajdla Miroslav,ved.Kina Kelč

Sport

Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Muži: trenér Vítězslav Plesník
Zlínský přebor mužů - Bánov – 3. února 2013
FBC Sokol Bystřice pod Hostýnem: FbC Orel Kelč 4 : 4
Branky: Klemš 3 (Fojt 2x, Líznar), Hegar (Klvaňa)
FBC Orel Kelč : FbC Orel Uherský Brod 3: 7
Branky: Klvaňa Jiří 2 (Včelný), Líznar (Klemš)
Vyloučení: Fojt (2´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Klemš, Klvaňa Jiří, Líznar, Malíř, Pajdla, Hegar
V zápase s Bystřicí pod Hostýnem jsme dvě třetiny tahali za kratší konec. Skvěle
nám vyšel nástup do třetí třetiny, kdy jsme dvěma góly Lukáše Klemše vyrovnali na 4:4.
Tento stav vydržel do konce zápasu a je spravedlivým výsledkem tohoto „derby“, našich
sousedících týmů jak v tabulce, tak i na mapě.
Druhé utkání s Orly z Brodu už bylo jednoznačné pro pořádající tým. Přesto jsme
uhráli skvělý výsledek, přestože jsme hráli v sedmi hráčích proti třem kompletním
pětkám soupeře.
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Junioři: trenér Vítězslav Plesník
3. liga juniorů – Bystřice pod Hostýnem – 2. únor 2013
FBC Orel Kelč : FBK Devils Sokol Valašské Klobouky 7 : 6
Branky: Klvaňa Jan 2(Orel 2x), Orel (Hegar), Novák, Hegar (Novosad), Novosad
(Hegar), Kulich (Klvaňa Jan)
Vyloučení: Chodura (2´)
FbC Holešov : FBC Orel Kelč 2 : 8
Branky: Foukal 3(Klvaňa Jan, Novák, Pavlištík), Orel 2(Klvaňa Jan, Chodura), Klvaňa
Jan (Hegar), Pavlištík, Hegar
Vyloučení: Chodura (2´), Orel (2´)
Sestava: Borák (gk), Foukal, Hegar (C), Chodura, Klvaňa Jan, Kulich, Novák, Novosad,
Orel, Pavlištík, Pelc, Plesník
Z tohoto turnaje jsme měli trochu obavu. Kvůli nemoci někteří hráči vůbec
nenastoupili, jiní byli po nemoci a museli se do hry zapojit velmi opatrně. Navíc se
souběžně s turnajem juniorů hrál i turnaj mužů, takže další hráči posilnili tým mužů, kteří
na tom byli obdobně. Jak se ukázalo, veškeré obavy byly zbytečné a kluci předvedli
perfektní týmovou spolupráci podtrženou skvělým výkonem gólmana Dana Boráka.
V obraně hrál tradičně výborně Radek Pelc. Promyšlené akce předvedl tandem Lukáš
Novosad a Patrik Hegar. Hráči Honza Klvaňa, a Jarda Orel si navíc každý vstřelili 3
branky ve dvou zápasech a Matěj Foukal dokonce hattrick do soupeřovy branky v zápase
s Holešovem. Zejména v prvním zápase jsme viděli pěkný kombinační florbal u obou
týmů na hřišti. Kluci zaslouženě vyhráli v obou zápasech a do tabulky si zapsali další
body za vítězství.
Děkujeme panu Radkovi Pelcovi, Jirkovi Novosadovi a Markovi Palátovi za
pomoc při organizaci turnaje, včetně zajištění odvozu kluků na turnaj do Bystřice. Dík
také patří Veronice Tvrdoňové coby zapisovatelce a Radkovi Klausovi, který se staral o
obsluhu časomíry.

Dorostenci: trenér René Hegar
Zlínská liga dorostenců – Bystřice p. Hostýnem - 27. ledna 2013
Panthers Otrokovice : FBC Orel Kelč 3 : 3
Branky: Novosad, Pitrun (Hegar), Chodura (Hegar)
Vyloučení: Novák (2´), Smrčka (2´),
FBC Orel Kelč: FbC Holešov 2 : 4
Branky: Pitrun, Foukal (Hegar)
Vyloučení: Hegar 2x (2´), Chodura 2x (2´), Novák (2´), Smrčka (2´),
Sestava: Borák (gk), Kulich, Foukal, Hegar, Novák, Novosad (c), Pelc, Smrčka, Pitrun,
Chodura
Na domácím turnaji jsme chtěli potvrdit stoupající formu a to se nám také povedlo.
V zápase proti Otrokovicím jsme po dvou třetinách vedli 3:0. Na začátku třetí třetiny
soupeř snížil na 3:1, ale dařilo se nám proti jejich náporu bránit. V posledních dvou
minutách jsme však vyrobili hrubky v obraně a tím soupeři darovali remízu.
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Proti Holešovu jsme také drželi po dvou třetinách vedení 2:0, ale opět jsme nezvládli
třetí třetinu a soupeř otočil zápas na konečných 2:4.
Do týmu dobře zapadl Jakub Chodura, který se do týmu vrátil po půl roce a výborně
zahráli i starší žáci, hlavně Tomáš Pitrun, autor branek v obou zápasech. Ostatní odvedli
standardní výkon, za což jim děkuji.
Zlínská liga dorostenců – Valašské Klobobouky - 10. února 2013
TJ MEZ Vsetín : FBC Orel Kelč 7 : 2
Branky: Čechovský ( Novosad), Foukal (Hegar), Vyloučení: Hegar (2´)
FBC Orel Kelč: FBC Slovácko 3 : 6
Branky: Hegar, Pelc, Horák ,
Vyloučení: Hegar (2´),
Sestava: Borák (gk), Foukal, Hegar, Horák, Novák, Novosad (c), Pelc, Kulich, Chodura,
Čechovský
Turnaj pořádal MEZ Vsetín a ve středu nahlásili pořadatelé změnu haly a přesun
turnaje do Valašských Klobouk. Tím nám vznikl problém s dopravou, protože jsme chtěli
jet do Vsetína vlakem, ale do Klobouk bychom to na zápas nestihli. Proto jsem narychlo
oslovil Radka Pelce a Tomáše Koláčka, kteří nám vyhověli a na turnaj nás dovezli. Tímto
jim moc děkuji za pomoc a ochotu.
V prvním zápase nás čekal ambiciózní Vsetín, který bojuje o postup do vyšší soutěže.
Po první vyrovnané třetině jsme nezachytili nástup soupeře do druhé třetiny a ten si
vytvořil čtyřbrankový náskok, který pohodlně udržel do konce zápasu.
V druhém utkání jsme drželi vyrovnaný stav 2:2 do poloviny utkání. Poté soupeř
využil zaváhání v obraně a zvýšil na 4:2. Pak už hráčům Slovácka stačilo bránit a čekat
na naše chyby, které jejich skvělí a rychlí hráči nekompromisně trestali. Podržel nás
svým výkonem gólman Dan Borák, který velkou řadu šancí vychytal a díky jeho výkonu
skončil zápas prohrou „pouze“ 3:6.
Děkuji všem hráčům za dobrý výkon.

Starší žáci : trenér Marek Palata
Zlínský přebor starších žáků – Holešov – 10. února 2013
FBC Orel Kelč : TJ Sokol Zlín 4 : 5
Branky : Saksa 2 ( Pitrun 2x ), Smrčka ( Vraj ), Pitrun
Vyloučení : Plesník ( 2 minuty )
1. AC Uherský Brod : FBC Orel Kelč 5 : 12
Branky : Saksa 6 ( Šnajdr 3x, Humplík, Vraj ), Šnajdr 3 ( Vraj, Humplík ), Humplík 2 (
Saksa, Pitrun ), Vraj ( Šnajdr )
Vyloučení : Pitrun ( 2 + 10 minut )
Sestava: Pajdla David (gk), Houb Marek, Humplík Václav, Palát David, Pitrun Tomáš,
Plesník Tomáš, Saksa Jan, Smrčka Petr, Šnajdr Michal, Vraj Radomír
Kluci podali velmi dobrý výkon, pouze v prvním zápase polevili a dostali dva
slepené goly, což vedlo k těsné porážce. Ve druhém zápase byli výborní, jen je potřeba
doladit výpomoc útočníků při obraně, dochází k častému přečíslení soupeřem.
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Mladší žáci : trenér Tomáš Koláček
Zlínská liga mladších žáků - SH ZŠ Zašová - 27.1.2013
FBC Orel Kelč:TJ Sokol Zlín 5:2
Branky: David 3 (Stržínek), Rada 2 (Hlavica, Rolinc).
Vyloučení: Stržínek (2´).
FBC Orel Kelč:FBK Valašské Meziříčí 4:2
Branky: Hlavica 2 (David), Ševčík (David),Rada (Kutálek).
Vyloučení: Stržínek (2´).
FBC Orel Kelč:FBC Holešov 4:3
Branky: David 3 (Hlavica), Hlavica (Rada).
FBC Orel Kelč:TJ MEZ Vsetín 4:3
Branky: David 2 (Hlavica), Hlavica, Rada (Hlavica).
Vyloučení: David (2´).
Sestava: (GK) Žák,(C) Hlavica, David, Klvaňa, Stržínek, Kutálek, Rolinc, Ševčík, Rada.
Hodnocení trenéra: Tentokrát celý turnaj patřil jen nám. Vyhráli jsme všechny čtyři
zápasy. Občas jsme měli namále, ale zabojovali jsme a také štěstí nám přálo. Kluci
splnili, co se od nich očekávalo. Hodně se naučili a mají dobrou formu. Věřím, že jim
ještě vydrží, přece jen máme před sebou ještě pár turnajů.
Trenér ml. žáků Tomáš Koláček

Elévci: trenér Hegar René
Naši nejmladší hráči odehráli v únoru dva turnaje. V sobotu 2. 2. domácí turnaj
v tělocvičně v Kelči a v neděli 17. 2. v Holešově. Pro velkou nemocnost hráčů jsme oba
turnaje odehráli pouze s jedním družstvem. Už se nám daří sehrát vyrovnané zápasy i
s těžšími soupeři jako jsou Otrokovice nebo Vsetín. Oba týmy jsme dokázali porazit po
velice hezkém boji. Stále více je na klucích vidět jejich zlepšující se technika a začínáme
hrát i trošku kombinačně, už si kluci dokáží v zápase nahrát. Ještě procvičíme střelbu,
abychom proměňovali více šancí.
Děkuji rodičům za odvozy na turnaje a nemocným hráčům přeji brzké uzdravení, ať
můžeme hrát se dvěma týmy.
Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2012-2013
Machová B
Kelč
Otrokovice
Kelč

-

Kelč
Vsetín B
Kelč
Bojkovice

2:6
4,5 : 3,5
7:1
3:5

2459 – 2544
2445 – 2443
2588 – 2442
2448 – 2463

2
2
0
0

Tabulka po 17. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

97 : 39
82 : 54
83 : 53
87 : 48
81 : 54
76 : 59
72 : 64
63 : 73
57 : 78
60 : 76
55 : 81
57 : 79
51 : 85
29 : 107

2537
2476
2520
2505
2459
2484
2446
2435
2492
2425
2403
2413
2415
2339

28
25
24
23
23
23
17
15
13
12
12
11
8
4

1. kuželkářská liga dorostu D
Kelč
Kelč

-

Val. Meziříčí B
Česká Třebová

3:1
2:2

1520 – 1464
1425 – 1488

2
1

Tabulka po 11. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

11
11
11
11
11
11
11
11

31 : 13
26 : 18
26 : 18
25 : 23
26 : 18
23 : 21
9 : 30
9 : 34

1481
1508
1466
1464
1464
1486
1409
1316

18
15
14
13
12
12
3
1

Josef Gassmann
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Florbalový muži Teiwaz mají vítězství v lize na dosah!
V neděli 17.2.2013 na Prostějovské palubovce, v neobvyklých časech (v 17:15
a 19:45), odehráli muži Teiwaz dvě utkání, a to s nebezpečným Spartakem
Přerov D a s předposledním Lipníkem.
17.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Spartak Přerov D 10:4 (2:2,5:1,3:1)

Branky a asistence týmu Teiwaz: Ševčík (Vraj), Barfus (M.Vraj), Sofka
(Konečný), Sofka, M.Vraj (Hloch), M.Vraj (Hloch), Mikel, M.Vraj (Barfus),
Hloch (M.Vraj), Pivovarčík (Sofka)

V prvních pěti minutách zápasu měl tým Přerova tři hráče na trestné lavici, a
tak mělo mužstvo Kelče hned v úvodu výhodu přesilových her. Hned v té první
přesilové hře si hráči Kelče rychle vyměnili míček a po střele Marka Vraje
doklepl do branky míček Tomáš Ševčík. Z vedení se tým Teiwazu neradoval
dlouho, střelou z dálky vyrovnal přerovský hráč. Chvíli po vyrovnávací brance
bylo nařízené trestné střílení ku prospěchu Kelče. K nájezdu se postavil
Tomáš Barfus, ale jeho rychlá střela skončila jen na helmě přerovského
brankáře. Poté následovala přesilová hra a Tomáš Barfus odčinil neproměněný
nájezd gólem a Kelč znovu vedla. Necelých patnáct sekund před první sirénou
špatně rozehráli hráči Kelče a zbytečně si nechali dát vyrovnávací branku.
Do druhé části vstoupili lépe hráči Teiwazu, a to když se prosadil, a to hned
dvakrát, Tomáš Sofka. Zvýšit náskok mohl znovu z nájezdu tentokrát Marek
Hloch, ale jeho kličku vystihl brankář Přerova a druhý nájezd v zápase byl
taktéž neproměněn. Znovu následovala přesilová hra pro tým Teiwazu a znovu
byla proměněna. V těchto momentech bylo mužstvo Kelče lepším týmem a po
další brance Marka Vraje vedlo bezpečně už o čtyři branky 6:2. Rozhodčí
chtěli vidět další nájezd, a tak neváhali a opět nařídili trestné střílení pro
mužstvo Kelče. K míčku se postavil René Mikel, který doposud zahříval
lavičku náhradníků, ale to mu vůbec nevadilo a svůj nájezd bezpečně
proměnil. Aby to nebylo líto Přerovu, taktéž zahrával trestné střílení, které
brankář Kelče i s troškou štěstí chytil.
V poslední třetině si už hráči Teiwazu hlídali výsledek a Přerov už neměl sílu
otočit utkání. I ve třetím vzájemném utkání v této sezoně vyhrálo mužstvo
Kelče a připsalo si důležité tři body.
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18.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Cannibals Lipník 12:6 (6:1,1:3,5:2)

Branky a asistence týmu Teiwaz: M.Vraj (Ševčík), Mikel (Sofka), Hloch
(Barfus), M.Vraj (Hloch), Janda (Konečný), M.Vraj (Hloch), Ševčík (Hloch),
Janda (Mikel), Pivovarčík (Mikel), Mikel (Pivovarčík), Hloch (Barfus),
Pivovarčík (Janda)
I v sedmi hráčích hrál Lipník velmi aktivně a po pár minutách si hráči
Kelče rychle uvědomili, že to nebude tak lehký zápas, jak si mysleli.
Lipník šel dokonce ve 4. minutě do vedení a nutno podotknout, že
zaslouženě. Po obdrženém gólu se konečně hráči Kelče probudili a začali
na hřišti dominovat a šesti vstřelenými brankami otočili zápas ke svůj
prospěch. V první třetině stihl hráč Kelče Marek Vraj vstřelit dokonce
hattrick.
Začátek druhé třetiny byl v podání týmu Teiwazu ještě horší než v první
třetině. Za dvě minuty druhé části stihl Lipník vstřelit tři branky a byl
to jasný signál, že se ještě nehodlá v tomto zápase jen tak lehce vzdát.
Poté se hra uklidnila, obě mužstva se hlavně zaměřila, aby nedostala
branku. Na konci třetiny se přece jen podařilo mužstvu Kelče vstřelit
branku a do třetí části se jim šlo o něco lépe. Tým Lipníka zaslouží
velkou pochvalu za předvedenou hru ve druhé části a zaslouženě ji
vyhrál.
Na začátku třetí třetiny vstřelila obě mužstva dvě branky, ale poté už
převzali iniciativu hráči Kelče a konečně začali ukazovat, proč vedou
tabulku Olomouckého přeboru. Do konce zápasu vstřelili, po krásných
akcích, další tři branky a došli si nakonec pro jasné vítězství 12:6.

Více informací o klubu naleznete na našich webových stránkách
www.fbsteiwaz.cz .
Marek Hloch
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Základní škola informuje
Plavecký výcvik zahájen
Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat žáci 2. a 3.
ročníku, tzv. zdokonalovací žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se
přihlásily děti 1. třídy.
Pro ty, kteří zatím hranický plavecký bazén neznají, uvádíme několik informací:
Bazénová hala obsahuje 25m bazén se čtyřmi plaveckými dráhami, relaxační bazén
s atrakcemi (divoká řeka, houpací bazén, masážní lavice, vzdušná lehátka, vodní
masážní trysky, bubler), dětský bazén (10x5m), tobogán (100m), whirlpool, parní
kabinu a odpočinkovou zónu. Vně bazénové haly můžete navštívit finskou saunu,
parní saunu, aroma parní saunu, masáž nohou a restauraci.

Zážitkové dopoledne na ISŠ ve Valašském Meziříčí
V únoru 2013 přijala skupina žáků 8. a 9. třídy naší školy v rámci akce „Pracovní
činnosti v prostorách ISŠ – COP Valašské Meziříčí" pozvání do učeben odborného
výcviku ISŠ-COP, aby poznali nejen jak se učí studenti této střední školy na
odborném pracovišti, ale rovněž aby si mohli v rámci výuky chemie a pracovních
činností nějakou jednoduchou práci sami zkusit.
V chemických laboratořích si tak žáci ZŠ na vlastní kůži zkusili, jak se pracuje s
laboratorním nádobím, pomůckami a přístroji, a třeba tak zjistili, že tento vědní
obor nemusí být zdaleka tak nudný, jak na první pohled vypadá. Zkusili si
rozpouštět oxidy kovů v kyselinách a připravit si krystalky skalice modré. V
nástrojařské dílně si pro změnu zhotovili přívěsek se svým jménem ve tvaru
vojenské známky.
Akce byla přínosem pro obě zúčastněné strany. Žáci ZŠ poznali nejen vybavení
odborných pracovišť, ale sami si zkusili teoretické poznatky ze základní školy
prakticky, jak se říká „ošahat", což bylo pro ně jistě vítaným zpříjemněním výuky.
Studenti ISŠ-COP si zase na chvíli zkusili roli učitele předávajícího informace
nezasvěceným, čímž si své znalosti lépe zafixovali. Některým žákům třeba akce
pomohla při jejich rozhodování, kam po základní škole, neboť doba vyplňování a
zasílání přihlášek se rychle blíží.

Projektový den – Strojírenství - naše priorita
Dne 23. ledna 2013 proběhl ve dvoraně hranického zámku již 5. ročník projektu
STROJÍRENSTVÍ - NAŠE PRIORITA. Akce se konala ve spolupráci s hranickými
strojírenskými podniky AVL MORAVIA s.r.o., SSI SCHÄFER s.r.o., SIGMA
PUMPY Hranice s.r.o., SOM Milenov s.r.o., Úřadem práce a Městem Hranice.
Akce byla určena žákům 8. ročníku a měla charakter soutěže. Každý účastník hned
po příchodu obdržel soutěžní (slosovatelný) kupón s předem vyznačenými
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soutěžními disciplinami a při úspěšném zvládnutí úkolů mu byly přiděleny získané
body. Po skončení celého programu pak soutěžící odevzdali kupóny, zúčastnili se
ankety, sledovali slosování a získávali upomínkové předměty, ale i atraktivní ceny.
U žáků, kteří např. už nyní uvažují o studiu některého z oborů Střední průmyslové
školy Hranice tato akce určitě přispěla k rozšíření povědomí o tradici této školy a o
perspektivě strojírenských aj. studijních oborů na této škole.

Projekt OVOV
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické
disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový
program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si
za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát
současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou,
jaká se osvědčila jim. Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci
olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného
zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV.
OVOV je určen žákům 2. stupně ZŠ i jejich rodičům. Projekt OVOV je zaměřen
především na jednotlivce. Pro každého zapojeného jednotlivce je k dispozici
záznamová knížka, která slouží jako osobní tréninkový deník jednotlivce, pro
zaznamenávání výsledků a další aktivity v projektu OVOV. Soutěží se v 10
disciplinách, které nejsou náročné ani na sportovní vybavení, ani na čas a lze je
provádět v rámci hodin tělesné výchovy. V záznamové knížce je ke každé
disciplíně prostor k záznamům i pro rodinu. Cílem je společná aktivita a podpora
zdraví v rodině prostřednictvím sportu. Pro další ročník je již nyní připravována
roční finálová soutěž pro rodinné týmy. Již nyní mohou rodinné týmy začít s
pravidelným tréninkem! :-) Soutěží ale i školní 8-členná družstva. Jsou sestavována
vždy v kombinaci 4 děvčata a 4 chlapci na základě volby učitele a žáků společně.
Do okresních kol se školní týmy hlásí příslušným organizátorům okresních kol.
Do krajských kol postoupí 1. a 2. z okresních kol a další družstva s nejlepšími
výsledky.
O termínech okresních a krajských kol v jednotlivých regionech budou školy
informovány s dostatečným předstihem.
U nás ve škole se vedení projektu ujal Mgr. Pavel Faltýnek. Zatím se přihlásilo 72
dětí. Věříme, že jejich výkony budou motivovat i další děti a počet zapojených se
zvýší.
V případě zájmu si můžete další informace zjistit na adrese:
http://www.ovov.cz/o-projektu .
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele
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Mateřská škola informuje
V únoru, když přejdou mrazy,
sněženka si cestu razí,
ze spánku se probudila,
od sněhu je ještě bílá.

Petrklíč, ten v zlaté kráse,
na svět mile usmívá se,
za svou pěknou barvičku,
vděčí jistě sluníčku.
/Jaroslava Horáčková/

„Jaro ťuká na vrátka, probouzí se příroda i zvířátka“, toto téma našeho Školního
vzdělávacího programu nás bude provázet v nadcházejících jarních měsících. Děti
budou při jarních vycházkách pozorovat velké i malé zázraky přírody. Ve středu 6.
března k nám přijede Divadlo V Batohu s pohádkou „O Nebojsovi“. V sobotu 9.
března vystoupí děti s programem při vítání občánků na kelečské radnici. V březnu
navštívíme s nejstaršími dětmi Městskou knihovnu v Kelči. Jedním z úkolů
v předškolním vzdělávání je zaměřit se na rozvoj matematické a čtenářské
gramotnosti dětí a na logopedickou prevenci. Opět se v mateřské škole uskuteční
keramická dílna pod vedením pana Zdeňka Švehlíka, kde si děti za pomoci rodičů
vyrobí dárek ke Dni matek. S jarem přicházejí také ty nejhezčí svátky, Velikonoce.
Ve všech třídách budou děti malovat a zdobit vajíčka, pomáhat při pečení
velikonočního beránka. Seznámí se s pletením pomlázky a košíčků z pedigu.
V mateřské škole se uskuteční jarní tvořivé dílny pro děti s rodiči.
S dětskými výtvarnými pracemi se zúčastníme velikonoční výstavy v Kulturním
domě v Kelči, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. března.
Přejeme vám veselé Velikonoce a hodně pěkných jarních dnů.
Ve čtvrtek 21. března 2013 se uskuteční

Den otevřených dveří
a
ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Kelč
na školní rok 2013 – 2014
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
/ pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky /.
Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku
k zápisu s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o
tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování
/§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/.
Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do mateřské školy zapsáno.
Formulář bude k dispozici v Mateřské škole Kelč od 4. března 2013.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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Historie

Genealogie v praxi
(Genealogie: bádání o rodové posloupnosti, rodopis, rodokmen.)
V posledních desetiletích lze pozorovat zvýšený zájem jednotlivců z řad občanů o
svůj původ, o své předky. K tomuto tématu se v současnosti například připojila i Česká
televize svým pořadem Tajemství rodu, jehož formát převzala od britské BBC.
I já, když jsem dospěl do důchodu a měl již více času, jsem se touto otázkou začal
zabývat. Základ k tomu položil dokument z otcova rodinného archivu, a sice Rodný a
křestní list jeho otce, tedy mého dědy, narozeného v roce 1875, který mimo jiné zahynul
v roce 1916 v první světové válce. Dokument prokazoval, že otcem mého dědy je
Dominik Tvrdoň, krejčí v Kelči, syn Jiřího Tvrdoně, podsedníka v Komárně a jeho
manželky Anny, rozené Jan Šindelek, domkař v Komárně. Tak to tam bylo psáno. I když
v Kelči rody tohoto příjmení kdysi v minulosti existovaly, ten můj přišel do Kelče z blízké
obce na jihu. V polovině devadesátých let jsem se tedy začal vážněji zabývat myšlenkou
rodovou posloupnost zpátky ověřit a zjistit. Vyvstaly však otázky: kde jsou dostupné
farní matriky, pod kterou faru koncem minulého století Komárno patřilo, jak se k nim
dostat a podobně. A to jsem ještě nevěděl, že tyto staré matriky jsou psány německým
kurentem.
Při jednom náhodném setkání v Kelči v polovině roku 1996 s kelečským rodákem
Vladimírem Rolincem, lesákem, žijícím v té době v Olšovci u Hranic, jsem se mu o mém
záměru zmínil. A tu jsem se dozvěděl, že jsem objevil zlatý důl. Pan Rolinc mi pověděl, že
se otázkami rodů na Valašsku zabývá, pátrá v archivech, že má bohatý výpiskový
materiál o rodech v Kelči a okolí v 17. a 18. století a že poskytuje v otázkách rodokmenů
konzultace. Navštívil jsem ho a z jeho znalostí a archivních výpisků jsme zjistili některé
údaje, ale že dále je nutno hledat ve Státním archivu v Olomouci. Ten se ale v té době
stěhoval. Teprve v březnu 1997 jsme spolu s Vladimírem Rolincem archiv navštívili.
Vypůjčili jsme si příslušné matriky dle místa a období, zaplatili příslušné poplatky,
Vladimír mě zasvětil do systému, pomohl mi se čtením záznamů, ověřoval narozené děti
podle shodných rodičů a případně kmotrů, potvrzoval zjištěné porovnáním se zápisy
v matrikách úmrtí a matrikách sňatků. Byla to úmorná práce, kterou ovšem vykonal
převážně Vladimír, já jsem jen pomáhal vyhledávat potřebné, zapisoval a přisluhoval.
S jeho obětavou pomocí se mi tak podařilo sestavit rodovou posloupnost od
nejranějšího předka (matriky se začaly vést až krátce po roce 1600):
Rod Tvrdoňů začíná Janem (psáno Joannes) v Kunovicích, jehož datum narození se
nedalo zjistit, ale zemřel dle záznamů 16. 2. 1674. Následuje syn Martin nar. 1636, pak
opět Jan nar. 1668, dále Pavel (Paulus) nar. 1698, ten se přistěhoval do sousední tehdy
Malé Lhoty (zapsáno: inquilinus = přistěhovaný občan), měl syna Jana nar. 1739, ten se
objevuje v Komárně a má syna Jana (asi v rodu oblíbené jméno) nar. 1767. Synem Jana
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je Jiří (Georg) nar. 1799. Jeho potomek Dominik přichází do Kelče, ke krejčímu a
kožešníku Janu Radovi, který měl dílnu v domě č. 45 blízko zámku. Oženil se s jeho
dcerou Františkou. Následuje syn Otakar (Ottokar) nar. 1875, rod pokračuje dalším
Otakarem nar. 1906, mým otcem. V roce 1931 jsem se v Kelči narodil já.

To je tedy velmi stručný výpis z rodopisu této větve Tvrdoňů a krátký popis
toho, jakým postupem se lze dobrat svých předků a jejich putování. Samozřejmě
lze v matrikách zjistit i způsob jejich obživy, manželky, děti a další podrobnosti.
Rozhodně je to velice poučné v otázce vlastního původu, pátrání poskytne i řadu
zajímavých podrobností o předcích.
Nakonec ještě tři poznámky:
První: Vladimír Rolinc, nar. 1921, kelečský rodák, je velký znalec historie
města Kelče a odborník na otázky vztahu jantarových stezek k tomuto městu.
Velice aktivně se ale také zajímal o genealogii, pořídil z archivů asi množství výpisů
rodin na Valašsku, tyto předal Valašskému muzeu v Rožnově p. R. a stal se tak
spoluzakladatelem Genealogického centra při této instituci. Sepsal Příručku pro
genealogy třetího tisíciletí, kterou vydala Moravská genealogická a heraldická
společnost spolu Genealogickým centrem v Rožnově p. R. (Genealogické centrum
při Valašském muzeu v přírodě provádí mimo jiné ověřování již vypracovaných
rodokmenů a konzultační poradenskou činnost pro veřejnost aj.)
Druhá: na webu jsou údaje o četnosti příjmení v městech ČR s rozšířenou
pravomocí. Tam jsem zjistil, že příjmení Tvrdoň se vyskytuje ve Valašském Meziříčí
a Hranicí, včetně jejich širších okolí, dohromady více než 70x, dále v Uherském
Hradišti a jeho okolí téměř 60x, jinde v republice jen v malých počtech. Znamená
to tedy, že oblast při severozápadním okraji Beskyd a Uherskohradišťsko jsou
jakýmisi hnízdy rodů s příjmením Tvrdoň.
Třetí: V současnosti je pátrání po předcích velmi usnadněno pro ty, kteří mají
přístup k internetu, což je dnes, obecně řečeno, větší část populace. Síť zemských
archivů v Česku od roku 2007 realizuje rozsáhlý program na digitalizaci matrik ze
svých fondů a v současnosti je větší část matričních fondů zpracována. Orientace
na jednotlivých portálech je poměrně jednoduchá, včetně vyhledávání
v inventářích a zvládne ji i průměrně zdatný uživatel internetu. Zájemci o pátrání
v digitálních archivech získají základní přehled včetně všech potřebných odkazů na
portály jednotlivých zemských archivů na stránkách Československé genealogické
a heraldické společnosti v Praze ( www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/ ).
Tolik pro inspiraci a informaci kelečských občanů, kteří se otázkou svých
předků chtějí zabývat.
Otakar Tvrdoň, Ostrava
16

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2013

Různé
Občanské sdružení Diakonie Broumov
www.diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
 Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
čas:
místo:

4.4.
9.4.
10.4.
15,00 – 18,00 hodin
Fara Kelč - dvůr

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

Děkujeme za Vaši pomoc.

SBÍREJTE VÍČKA PRO MICHALKU
Michalka
je
těžce
nemocná
holčička.
Přidejte se k nám a sbírejte víčka od PET lahví.
Za vykoupené vršky chceme pořídit Michalce
speciální upravenou sedačku do auta a speciální
polohovací pomůcky.
Více info : www.michalka-lanikova.cz
Sběrné místo: Radnice (vstupní prostor), Pošta Kelč
17
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Slůně slaví tento měsíc třetí narozeniny! Ano, jsme tu opravdu už tak dlouho a
věříme, že ještě dlouho fungovat budeme. Především díky finanční dotaci Města
Kelč a spolupráci se společností Mcentra Praha můžeme zajistit bohatou
programovou činnost a zakoupit nové hračky či jiný materiál. V roce 2012 mezi nás
opět zavítala spousta nových maminek a my budeme rády, když v tomto trendu
budeme i nadále pokračovat. V loňském roce jsme vytvořily v našem centru
koutek, kde maminky mohou své děti v klidu přebalit i nakojit. Od konce roku 2012
máme jedno čtvrteční odpoledne v měsíci vyhrazeno jako tvůrčí dílnu pro všechny,
kdo se chtějí něčemu novému naučit - tedy nejen pro maminky, které pravidelně
naše centrum navštěvují.
Informace o akcích a fotografie najdete na našem webu www.rcslune.mypage.cz a
na Facebooku https://www.facebook.com/RodinneCentrumSluneKelc .
Z důvodu rekonstrukce hasičského domu bude centrum v období
od 7. do 15. března zavřeno!
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Program na březen:
úterý 5. března v 9.00 hod. - 3. NAROZENINY RODINNÉHO CENTRA
SLŮNĚ - oslava s veselým KLAUNEM, dortem a zábavou pro děti i
maminky.
7. – 15. března - zavřeno
úterý 19. března v 9.00 hod. - Velikonoční tvoření - prstové otisky na
vajíčka, piškotová kuřátka a spousta dalších nápadů a inspirace.
čtvrtek 21. března od 17:00 hod. - Tvůrčí dílna - tentokrát se naučíme
ZDOBIT PERNÍKY pod vedením p. Simony Porubové - mistrně republiky
ve zdobení perníků. Akce je určena široké veřejnosti tedy nejen pro
maminky, které navštěvují RC.
pondělí 25. března v 9.30 hod. - Na slovíčko s o. Janem Blešou.
Budeme vyrábět pletené věnečky z papírových ruliček. Děti se naučí
říkanku "Vajíčka do košíčka".
Těšíme se na Vás!

Rodinné centrum Slůně Kelč
připravilo pro maminky a širokou veřejnost nabídku služeb
kosmetičky, pedikérky a manikérky
8. – 9. března 2013 pedikúra, manikúra
p.Macová tel. 777 265 270
23. března 2013 líčení kosmetikou
MARY KAY + fotoproměna
Po dohodě možnost poradenství, barvení obočí, řas,
depilace teplým voskem.
p.Fialová tel. 739 696 306
Rezervujte si svůj čas na výše uvedených tel. číslech.
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Plesová sezona tanečního souboru Ruty Šuty Kelč
Stejně jako každý rok i letos vystupoval náš taneční soubor na mnoha plesech. Již
od září se naši tanečníci pilně připravovali na letošní náročnou plesovou sezonu a
s dvěma novými tanečníky nacvičovali novou country choreografii Irish, která se
velice povedla a na všech plesech sklidila obrovský úspěch. Na letošní sezonu jsme
měli připraveny také další dvě taneční vystoupení, a to ve stylu line dance –
choreografie připravená na festival Starý dobrý western 2012 a velice oblíbeného
cloggingu – duet v jazzovém stylu.
Letos jsme vystoupovali:
12. 1. Ples SRPŠ v Kašavě
19. 1. hasičský ples v Mořkově
25. 1. Obecní ples v nedaleké Choryni
26. 1. Orelský ples v Mořkově
31. 1. To nejlepší z gymplu Hranice
1. 2. Divadelní ples Hranice
8. 2. Absolventský ples střední školy pro sluchově postižené Valašské Meziříčí
9. 2. Karneval Lešná, obecní ples v Jezernici, pochovávání basy v Policích
22. 2. Ples hasičů z Trojanovic ve Frenštátě pod Radhoštěm
23. 2. Taneční ples Hranice
1. 3. ples základní školy 1. máje Hranice
Myslím, že jsme tuto velice náročnou plesovou sezonu zvládli, na všech třinácti
plesech jsme zatančili na výbornou a nerozhodilo nás ani zranění jednoho
tanečníka, který tři týdny nemohl tančit. Tímto chci poděkovat tanečníkům, všem
rodičům, kteří nás ochotně na plesy dovezli, paní Hegarové za to, že se nám po
celou sezonu starala o kostýmy a v neposlední řadě našim bývalým tanečníkům
Jirkovi Staňkovi a Patriku Hegarovi, kteří se zvládli za jednu zkoušku naučit celou
choreorafii a zaškočili za našeho zraněného tanečníka.
Veronika Hegarová, vedoucí tanečního souboru

Soubor Ruty Šuty Kelč
Je za námi důležitá etapa celoroční práce našeho souboru. Na „plesy“ se
připravujeme prakticky po celý rok a plesová sezona je pro nás takovým měřítkem
úspěchu a odměnou za celoroční dřinu. Těší mě zájem pořadatelů o naše vystoupení
ať už v blízkém (Police), nebo vzdáleném okolí (Kašava, Frenštát pod Radhoštěm).
Protože byla letošní plesová sezóna krátká, tak se nám stalo, že se termíny plesů
kryly a vzhledem k vzdálenostem jsme museli některé pořadatele odmítnout.
Přesto tanečníci vystoupili na třinácti plesech, na každém předvedli dvě až tři
vystoupení. Husarský kousek se povedl v sobotu 9. 2., kdy stihli vystoupit na třech
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plesech. Nevšedním zážitkem určitě bylo vystoupení na maturitním plese sluchově
postižených ve Valašském Meziříčí.
O vystoupení více měli naši stepaři Veronika Hegarová a Karel Tvrdoň, kteří si
připravili na vánoční večírek gymnázia Hranice choreografii na hudbu Ondřeje
Havelky ve stylu třicátých let. Pro velký úspěch si je pozval p. Vlasák na ples svého
divadla a pořadatelé plesu školy 1. máje na svůj večírek.
Mnozí pořadatelé se s námi loučili slovy „a za rok zase“, nebo už nám hlásili
akce, které pořádají v létě a chtěli abychom vystoupili.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem tanečníkům za poctivý přístup na
zkouškách a bezchybný výkon na parketu. Sebelepší choreografie se nebude líbit,
když bude špatně a bez nasazení zatančená. Jsem ráda, že i noví kluci skvěle
doplnili bratry Tvrdoně a na parketu odvedli perfektní výkon. Děkuji také Jiřímu
Staňkovi a Patriku Hegarovi, kteří zaskočili za zraněného Aleše. Velké poděkování
patří rodičům, kteří ochotně a bezpečně vozili tanečníky na vystoupení a trpělivě
čekali do konce a Veronice a Karlovi, kteří ještě stihli vystupovat se svým duetem.
Nyní nás čeká 1-3. 3. seminář line dance v Brně, zkoušky a nácvik nové
choreografie.
Jitka Hegarová

Odborné učiliště Kelč,
vedení školy a organizační tým si Vás dovoluje pozvat na

6. ročník

Kelečského zámeckého vázání
7. 3. 2013
v prostorách nových zahradnických pracoven u kotelny
od 9:00 do 14:00
Soutěžním úkolem bude vědomostní test, zhotovení vánočního svícnu na stůl
a netradičního vánočního závěsu. Celá akce proběhne pod záštitou Českého
zahrádkářského svazu v Kelči. Výrobky budou vystaveny od pátku 8. 3. 2013
ve vstupním prostoru Městského úřadu v Kelči.
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V. SKAUTSKÝ PLES 19. 1. 2013

V sobotu 19. ledna pořádalo naše skautské středisko již svůj pátý ples. Od
sedmé hodiny večerní se Kulturní dům v Kelči začal plnit nejen skauty, ale také
všemi, kteří mají rádi společnost, netradiční program a tanec.
Letošním překvapením byl styl plesu, který byl pojat v duchu slavné
historické
etapy - antiky. Hned při odkládání kabátů do šatny si návštěvníci této
okolnosti všimli, protože všichni organizátoři plesu byli oblečeni ve stylu
starověkých Římanů, Římanek, Řeků a Řekyň. Program plesu byl směsí skautskoanticko-taneční zábavy. Snažíme se, aby skautské plesy byly zajímavé a originální
a každý si tak přišel na své. O rej na parketu se starala výborná hudební skupina
Faťamorgána, o milovníky jídla a pití číšníci, obsluha kuchyně a barů, nesměly
chybět ani míchané nápoje, které se připravovaly v Hádově podsvětí – tedy „v
Pekle“. Všichni, kdo prošli naším střediskem, si mohli prohlédnout starší fotky
z táborů a jiných akcí a nahlédnout do kronik, jak vypadají jejich zápisy vytvořené
před několika lety. Pro milovníky kultury byla pečlivě připravená výzdoba a dále
kulturní vystoupení. O první se postaral dorost našeho střediska (oddíl Rovers and
Rangers), kteří nacvičili stínohru Příběh života a o druhé (které bylo zároveň
půlnočním překvapením) pánská skupina mažoretek. Ačkoliv každé vystoupení
bylo jiné, obě byla originální, vtipná a podle síly potlesku se moc líbila.
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Zajímavostí skautských plesů jsou rozličné hry. Letos to byla soutěž o
nejlepšího degustátora piv. Tato soutěž vzbudila nebývalý zájem, kdy se soutěžící
soustředili na své chuťové buňky a zbytek sálu napjatě fandil. Ženy obvykle
rozlišují dva druhy piva – teplé a studené. U mužů je to jinak. Častým jevem
v hospůdkách tak bývá hodnocení kvality piva, kdy každý chlap je největší
odborník. Doopravdy poznat, co to člověk vlastně pije, není ale vůbec jednoduché.
Obdivuju všechny, kteří se soutěže zúčastnili a poznali alespoň některou značku
českého piva. Vítěz mohl být jen jeden a ten si může právem říkat znalec piva.
Nenašel mezi silnou konkurencí přemožitele a bylo vidět, že se v tomto odvětví
nápojového průmyslu opravdu vyzná.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili skautského plesu, také všem
sponzorům, díky kterým jsme měli na plese bohatou tombolu. Dále chci poděkovat
těm, kdo měli na starosti přípravu plesu – od předprodeje vstupenek, výroby
plakátů a propagačních materiálů, zajišťování proviantu do kuchyně a na bary,
pečení a vaření, přes šití kostýmů a chystání výzdoby, až po ty, kteří měli na
starosti ekonomickou stránku věci. No a v neposlední řadě děkuji všem, kteří
pomáhali na plese a přispěli tak svými silami k tomu, aby se tento ples povedl.
Alžběta Pastrnková

LYŽOVACÍ CHATA aneb SKAUTI NA SNĚHU 15. - 17. 2. 2013
Sešel se rok s rokem, na horách (a nejen na nich) napadl sníh a to je přesně ta
správná doba, kdy starší skautská děcka a vedoucí vyráží na lyžovací chatu.
Organizace se tradičně ujal oddíl Roverů a jejich vedoucí. (Roveři jsou mládežníci,
kteří spadají do kategorie středoškoláků.) Protentokrát byla vybrána a na termín 15.
- 17. 2. 2013 zarezervována chata Hlaďa na Dolní Bečvě. Volba to byla výborná.
Auty se dalo dojet až přímo před budovu, chata byla hezky opravená a hlavně dosti
prostorná, což se nakonec ukázalo jako obrovská výhoda. Zimní sporty a dobrá
parta jsou zřejmě v módě, jinak si totiž neumím vysvětlit rekordní účast 29
skautíků.
Lyžovat jsme vyrazili na nedalekou sjezdovku Rališka na Horní Bečvě, kde
si každý přišel na své. Lyžaři pilovali carvingové oblouky, skákali na skokánku,
projížděli slalom na trati… Snowboarďáci nezůstali pozadu a brázdili sjezdovku
s větrem v zádech. Někteří lyžaři se na této chatě rozhodli pro změnu a dvě úzká
prkýnka vyměnili za jedno prkno širší. Zkušenější majitelé snowboardů jim pak
vysvětlovali a předváděli, co a jak. Došla jsem k závěru, že naše středisko má samé
šikovné sportovce. Po zhruba dvou hodinách, kdy někteří museli své lyžařské
umění hóóódně oprašovat a někteří snowboarďáci začínali úplně od nuly, byla
radost z lanovky sledovat, jak jim to všem pěkně jde. Celodenní lyžování naštěstí
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všichni přežili bez újmy na zdraví, a tak jsme se vraceli zpět na chatu v plném
počtu.
Jinak dění na chatě probíhalo tradičně - ve vaření se dobrovolně střídalo starší
osazenstvo, v nádobí pak nedobrovolně pomáhali ti mladší. Hry probíhaly venku ve
sněhu a taky v sušících pauzách uvnitř. Večery pak patřily deskovým hrám a
společnému posezení.
Tato víkendovka patřila mezi velmi podařené akce a nejsem sama, kdo se už
těší na další. Tímto děkuji všem organizátorům za jejich čas a účastníkům za
dobrou společnost. A aby to nevypadalo, že na skautské chaty jezdí jen starší, pro
světlušky a vlčata (a nejen pro ně) už je na březen připravena chata na Rusavě s
tajemným tématem „Na úsvitu času“. Těšíme se!

Alžběta Pastrnková
Informace pro rodiče:
Letošní skautský tábor se uskuteční v termínu: 7.7 – 17. 7. 2013!!!
Více o naší činnosti naleznete na webových stránkách: http://skautikelc.cz
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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

Přijmeme sanitářku pro výdejnu léčiv v Kelči.
Nástup možný od 1. 4. 2013.
Info: Lenka Franková, tel.: 606 609 886
Koupíme rodinný dům v Kelči, nebo vyměníme s doplatkem
za panelák 3+1.
Tel. 606 716 757
Prodám nový rod. dům v blízkosti Kelče,
polosamota u lesa, zahrada 614 m², tel. 777 958 485.

Truhlářství – podlahářství
Martin Pajdla, Zámrsky 21
Nabízím zakázkovou výrobu a montáž: nábytku, kuchyní,
schodišť, zábradlí, postelí, stolů, plotů, zahradního nábytku,
vestavěných skříní a dalších výrobků z masivu a lamina.
Provádím montáž plovoucích podlah, obloukových zárubní.
Tel.: 776 767 058
e-mail: martin.pajdla@seznam.cz
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Sušilova 183, Bystřice pod Hostýnem 768 61
tel. / fax: 573 381 481, 573 382 214 ,
mobil: 603 522 746, 603 522 805
www.installbph.cz, email: installbph@installbph.cz
Dovolujeme si Vám tímto nabídnout naši službu

provádění kontrol spalinových cest (komínů)
dle Nařízení vlády č.91/2010.
Tyto kontroly jsou povinné pro všechny fyzické i právnické osoby 1x ročně,
dle potřeby provádíme i vložkování komínů.
Tyto služby je možné si objednat na našich firemních telefonních číslech,
emailem nebo osobně na servisním oddělení naší firmy.
Havarijní služba – 24 hod denně včetně sobot, nedělí a svátků na tel. Čísle 603 522 746
***************************************************************************

HRANICKÁ ULICE 549

NABÍZÍME
DODÁVKY STAVEB
-

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

ZATEPLENÍ BUDOV
- zateplení revitalizace PANELOVÝCH DOMŮ
- zateplení revitalizace RODINNÝCH DOMŮ

PRODEJ A ROZVOZ
stavebního materiálu, písků, štěrků, kameniva

ZEMNÍ PRÁCE
demolice, svahování

AUTODOPRAVA
kontejnerová přeprava, odvoz sutí

UBYTOVÁNÍ
www.akord.estranky.cz , e-mail: pajdla@seznam.cz
Tel. +420 571 641 311 +420 608 884 729 +420 777 943 354 +420 777 053 420
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031,739 614 138,736 438 026,739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

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

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

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

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Květoslav Zrník
Jiří Kutňák
Ludmila Zdráhalová
Josef Gassmann

80 let
Jaroslava Bambuchová

Lhota
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Svatopluk Hýža Komárovice
Marie Buberníková
Němetice
Danuše Tvrdoňová
Kelč
Vladimír Vlček
Kelč
Jiří Pajdla
Kelč
Jiřina Jiříčková
Kelč
70 let
Jaroslava Smahlová

Kelč

81 let
Jiří Šnejdrla
Marie Hlavicová
Marie Stryková

Kelč

Němetice
Kelč
Kelč

82 let
Josef Jiříček

Kelč

83 let
Josef Novák

Kelč

84 let
Anděla Mičulková

Lhota

90 let
Helena Nyklová

Lhota

Narození
Elena Matuštíková
Amálie Laurová

Úmrtí
Karel Pitrun
Josef Pýcha

74 let
80 let

Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
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