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Městský úřad informuje

Krátké info z radnice:
Kompostéry
Projekt na pořízení kompostérů byl zařazen a schválen, předložen Státnímu fondu
životního prostředí a je ve fázi výběrového řízení na dodavatele. Po schválení
dalších zákonných kroků budou kompostéry k dispozici občanům, kteří o ně
projevili zájem. Pravděpodobný termín dodání je srpen 2013.
Rekonstrukce hasičského domu
Výměna oken, dveří a vrat, zateplení fasády, střecha.
Práce by měly skončit do konce července 2013.
Náměstí
Projekt je ve fázi posuzování a schválení na Regionálním operačním programu
Střední Morava. Žádost o dotaci byla podána v březnu 2013.
Památky
Pro letošní rok 2013 byla schválena dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 200 tis. Kč. Tato
bude využita k restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Kelči. Práce
budou probíhat v termínu květen – září 2013 v ateliéru restaurátora.

Svoz tříděného odpadu
Plasty
Papír, tetrapak

30. květen
31. květen
Kultura

Denní stacionář Anděl ve spolupráci s městem
pořádá

taneční zábavu se skupinou

KALIBRA
Kde? Kelč Kulturní dům
V kolik: 20,00 hodin

Kdy? 4. května 2013
Vstupné: 50,- Kč

Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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XVI. Helfštýnský okruh
10. – 12. května 2013
Průjezd městem Kelč – sobota 11. května 2013 – náměstí Kelč
Čas: 11,45 – 12,50 hodin

Trasa soutěže je 105 km, na akci se přihlásilo 135 historických vozidel do r.v. 1939, a to
od každého po jednom druhu, což je jedinečná akce v ČR. Soutěž startuje v Lipníku n.B
v 9:00, poté Přerov-Bystřice p.H.-Kelč-Teplice -lázně-Lipník-cíl hrad Helfštýn .

Více info a startovní listina: klubové stránky: WWW.oldtimer-helfstyn.cz
Jiří Zemánek
*******************************************************************

Cyklistický oddíl MiKo Cycles pořádá dne 11. května 2013
13. ročník silničního cyklomaratonu s názvem

„MAMUT-TOUR 2013“
Trasa vede i přes Kelč. Čas průjezdu prvního závodníka je cca ve 13,20 hodin.
Další závodníci budou průběžně projíždět.
Náš závod je zařazen do silničního 53x11 Marathon Cupu 2013 a patří mezi
5 největších silničních maratónů v republice. Součástí závodu je i nadační jízda
Nadace Mamut. Závod se jede pod záštitou senátora a primátora města Přerova
Ing. Jiřího Lajtocha. Před cyklistickým pelotonem pojede z důvodu zajištění
bezpečnosti cyklistů motorka a vozidlo vodiče. Závod se jede za plného silničního
provozu, ale snažíme se pro bezpečnost udělat maximum.
Mapa závodu, časový harmonogram a plakát k akci najdete na stránkách
www.kelc.cz . Prosíme občany o ohleduplnost a zajištění zdárné a hlavně bezpečné
průjezdu všech závodníků.
Za cyklistický oddíl Miko Cycles Ing. Petr Růžička
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO KELČ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KÁCENÍ MÁJE
V neděli 26. 5. 2013 ve 14:00
v areálu skautské klubovny u KD v Kelči
!! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!
VSTUPNÉ – DOBROVOLNÉ

Denní stacionář Anděl Kelč ve spolupráci s městem Kelč pořádá

Oslavu Dne dětí
se soutěží pro ženy a dívky z Kelče a okolí o titul

KELEČSKÁ DÁMA
Přihlásit se mohou mladé dámy z Kelče a okolí
ve věku od 18 do asi 40 let
Tato výjimečná soutěž, která nemá ve světě obdoby, se bude konat

v Kelči 2. června roku 2013 v 15.00 hodin
v areálu chovatelů
Využijte této jedinečné příležitosti a

přihlašujte se na telefonním čísle 571 641 270
v pracovní dny do 15,00 hodin
Přesto, že se nám podařilo sehnat lukrativní sponzory, počet míst v této soutěži je omezen
Pro diváky bude připraven zábavný program, pro děti zajímavé soutěže,
pro dámy kosmetická poradna, pro pány břišní tanečnice,
pro všechny bohaté občerstvení s tombolou

Těšíme se na Vaši účast!
4

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2013

Přijměte, prosím, i letos pozvání do obou kelečských chrámů na

NOC KOSTELŮ
Pod heslem „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach
14,7) bychom Vás opět po roce rádi pozvali k večerní prohlídce místních sakrálních
prostor v rámci celonárodní akce, která se uskuteční v pátek 24. května.
V programu při kostele sv. Petra a Pavla se můžete těšit na již tradiční výstup na
věž a komentovanou prohlídku. Připraven je zde i speciální program spojený
s oslavou 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje a také netušené zajímavosti
ohledně kelečského pokladu! Průběh večera zpříjemní hudební doprovod šikovných
skupin místních i přespolních se skladbami též od slavných rodáků bratří Křičků.
Vzhledem k probíhajícímu Roku eucharistie a Roku víry Vám oproti předešlým
ročníkům nabídneme také větší možnost k osobní modlitbě nebo jen tichému,
klidnému rozjímání. K dispozici Vám přitom budou citáty z bible i příležitost
k osobnímu pohovoru s knězem P. Janem Blešou. V souvislosti se zvyšujícím
se zájmem o genealogii (vědě o rodovém původu) pro Vás opět budou připraveny
farní kroniky a také základní informace o tom, jak si případně sestavit svůj vlastní
rodokmen, připomeneme tu i zásadní přínos, za který tato věda vděčí kelečskému
rodáku, panu Vladimíru Rolincovi. Májový večer jistě v závěru zpříjemní oblíbená
komentovaná degustace vín z arcibiskupských sklepů a malé občerstvení k tomu.
V kostele sv. Kateřiny pro Vás bude přichystán nově výstup na kůr, varhanní hra
i možnost bližšího seznámení se zdejším nástrojem. Samozřejmostě zůstávají
v programu informace o samotném kostele i zdejším archeologickém průzkumu
z 90. let 20.st.
V blízkém kelečském okolí se letos nenechají zahanbit ani Kladeruby, které
u příležitosti výročí zdejších patronů otevřou vůbec poprvé brány svého kostela
sv. Cyrila a Metoděje. Už podruhé zopakuje „Noc kostelů“ i lesní kaple ve Skaličce,
kde pro Vás bude připraven po celou dobu výklad k historii a rekonstrukci kaple
i hudební doprovod. Nenechte si proto ujít návštěvu za májového večera ani zde!
Těšíme se na Vás!
PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM BUDE K DISPOZICI NA PLAKÁTECH A
NA STRÁNKÁCH WWW.NOCKOSTELU.CZ
Michaela Rýdlová
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Pozvánka na Kelečské slavnosti
XVII. Kelečské slavnosti se konají poslední víkend v červnu – 29. – 30. června
2013.
Co nás čeká? Ve zkratce:
Hudebně zábavný pořad plný písniček s Liborem Pantůčkem a doprovodnou
kapelou, pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína – bubny, zpěv..., kapely
z Valašského Meziříčí – Faunus – rock, Fojti – valašský folkrock, Blues street
Band, z Hranic mladí Gentlemani, Elton John revival a z Brna skupina Poletíme
(banjo punk – turbo šansón), večerní zábava s kapelou Kalibra.
Pro děti dřevěné loutkové divadlo, Jů a Hele (známé televizní postavičky), zábavné
nafukovací atrakce, kolotoče a další.
Divadlo v kině – Improliga
A vystoupení místních šikovných tanečníků souboru Ruty Šuty a cvičenek
aerobiku.
Bližší informace a program budou zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.
Martina Schybolová

Program Kina Kelč na měsíc květen 2013
Neděle 12. května v 18hod.
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Drama založené na skutečné události z r. 1940 popisuje útěk mezinárodní skupiny
vězňů z ruského gulagu. Boj o přežití vystřídá stejný boj na předlouhé cestě.
Americké drama s českými titulky, 133 min., mládeži přístupno od 12 let, vstupné
45,-Kč.

Neděle 26. května v 18hod.
SNĚHURKA A LOVEC
Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v disneyovce naslouchá celá
příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu
vyrazit s mečem v ruce!
Americký dobrodružný - fantasy film s českým dabingem, přístupný pro všechny,
126min., vstupné 41,-Kč.
Na červen připravujeme: Nadějné vyhlídky
Pajdla Miroslav, ved. Kina Kelč
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Sport

KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2012-2013
Zubří
Zlín B
Kelč

-

Kelč
Kelč
Val. Meziříčí C

8:0
2:6
7:1

2561 – 2367
2338 – 2406
2537 – 2348

0
2
2

Tabulka po 23. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

136 : 48
113 : 71
112 : 71
116 : 67
104 : 80
96 : 87
95 : 89
95 : 89
81 : 103
77 : 107
74 : 109
69 : 115
70 : 114
48 : 136

2540
2484
2449
2516
2484
2481
2436
2459
2419
2409
2445
2415
2418
2352

38
34
33
31
27
27
23
23
18
18
17
13
12
8

Družstvo dorostenců TJ Kelč se zúčastnilo semifinálových turnajů, které se konaly
ve Vracově a Olomouci. Svými dobrými výkony si vybojovali účast ve finále
1. kuželkářské ligy dorostu, které se bude konat dvoukolově, a to ve Valašském
Meziříčí a na úplném západě Čech v Hazlově. Takže, naši mladí kuželkáři, hodu
zdar, pevnou ruku a taky potřebné štěstí.
Josef Gassmann
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TEIWAZ KELČ
BEZ JEDINÉ PROHRY VYHRÁL OLOMOUCKÝ PŘEBOR!
Florbaloví muži Teiwaz v letošní sezoně nenašli přemožitele
a s neuvěřitelným náskokem 23bodů před druhým týmem zaslouženě
vyhrál Olomoucký přebor a postupují tak do Olomoucké ligy.
21. kolo - FbŠ Teiwaz Kelč vs. FBC Droždín 8:2 (2:1,3:1,3:0)

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

Začátek utkání byl velmi opatrný z obou stran. Obě mužstva se hlavně
zaměřila na obranu, aby zbytečně neinkasovala. Góly padaly až ke konci první
třetiny. Nejprve se trefil hráč Kelče Tomáš Barfus a chvíli po něm dostal
tým Teiwazu do dvoubrankového vedení Tomáš Sofka. Po druhé brance šli
hráči Kelče do oslabení a bohužel těsně před vypršení trestu snížil tým
Droždína na 2:1. Celé utkání bylo velmi vyrovnané a na hráčích Droždína bylo
vidět, že chtějí ukončit nadvládu Kelče v téhle sezoně. V polovině druhé
třetiny zvýšili vedení Kelče, z těch mála šancí, co si hráči Teiwazu připravili,
střelec zápasu Tomáš Sofka a Marek Vraj. Poté se podařilo Droždínu,
po dobývání branky Kelče, překonat dnes velmi dobře chytajícího brankáře
Tewazu Martina Křístka a snížili na 4:2, ale to už bylo vše, co za svá záda
pustil a do konce zápasu už neinkasoval. Hned po brance Droždína, na konci
druhé třetiny vrátil tříbrankové vedení na stranu Kelče Marek Hloch.
Na začátku třetí třetiny zkompletoval hattrick Tomáš Sofka, poté, aby toho
nebylo málo, přidal další branku a tečku zápasu dal deset sekund před
koncem Tomáš Barfus. Pod vedením kapitána Jiřího Vraje tým Teiwazu
nepřipustil sebemenší zaváhání a vyhrál jasně 8:2.
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22.kolo - FbŠ Teiwaz Kelč vs. FBS Olomouc C 9:1 (3:0,3:0,3:1)
Branky a asistence týmu Teiwaz: Barfus (Hloch), Sofka (J.Vraj), Sofka,
Pivovarčík (M.Vraj), Hloch (Konečný), Mikel (Křístek), Mikel (Hloch), J.Vraj
(Pivovarčík), vlastní

Hráči Kelče si utkání užívali a šli hladově po každém míčku s cílem vstřelit
soupeři co nejvíce branek. Už po sedmi sekundách se měnilo skóre, a to když
se trefil Tomáš Barfus a Kelč šla do vedení. Další branky přišly ve třetí
a čtvrté minutě první třetiny, když se trefil dvakrát nově se rozvíjející
se střelec Tomáš Sofka. První třetina byla v jasném podání Kelče
a zaslouženě vedla 3:0. I ve druhé třetině se průběh utkání nezměnil a hráči
Teiwazu stále v poklidu kombinovali a přidávali další branky do sítě Olomouce.
Ve druhé třetině se postupně trefili Tomáš Pivovarčík, Marek Hloch a René
Mikel. Na začátku třetí třetiny hrál tým Teiwazu dvojnásobné oslabení.
Oslabení zvládli hráči Teiwazu parádně a soupeře nepustili do vážnější šance
a přečkali oslabení bez inkasovaného gólu. V poslední třetině přidal svoji
durhou branku v utkání René Mikel, trefil se také střelou z dálky Jiří Vraj
a dvě minuty před koncem tkání, si radši vstřelili vlastní branku samotní hráč
i Olomouce a nechtěně tak zvýšili už tak vysoké vítězství Kelče.

23.kolo - FbŠ Tewaz Kelč vs.FBC Roztop Mrsklesy 22:2 (6:1,6:1,10:0)
Branky týmu Teiwaz: Mikel 7, M.Vraj 4, Hloch 4, Barfus 2, Dobeš 2,
Pivovarčík , Konečný, Sofka

Souboj jasně prvního týmu s jasně posledním týmem tabulky, byl jasnou
záležitostí týmu Teiwazu. I když se hráči Roztopu ujali ve druhé minutě
vedení 1:0, vedení jim dlouho nevydrželo a po necelé minutě bylo
už vyrovnáno. Poté začal brankostroj domácího týmu, který se zastavil
až s hvizdem rozhodčího oznamující konec utkání.

24.kolo - FbŠ Tewaz Kelč vs. HC Jamajka Kojetín 4:3 (2:0,0:2,2:1)
Branky a asistence týmu Teiwaz: Barfus (Hloch), M.Vraj (J.Vraj), Konečný
(Dobeš), Mikel (M.Vraj)

Poslední zápas sezony odehrál domácí tým Teiwazu Kelč s Jamajkou Kojetín,
která ještě bojovala o celkové druhé místo v tabulce. Už jistí vítězové ligy
chtěli zakončit sezonu vítězně a chtěli tak zůstat jako jediný tým v sezóně
neporažen. Jako v předešlých zápasech tak i v tomto utkání se hrálo na ostří
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nože. Úvod zápasu se lépe vyvedl Kelči, když se ve 4. minutě ujala vedení
po brance Tomáše Barfuse. Na konci první třetiny hráli hráči Teiwazu
přesilovou hru a po bratrské ose Jiří Vraj – Marek Vraj druhý jmenovaný
propálil brankáře Kojetína a zvýšil vedení Kelče na 2:0. Druhá třetina byla
z obou stran velmi nervózní a na každé straně se několikrát vylučovalo.
Jamajka hrála dokonce v páté minutě přesilovou hru 4 na 3. Nabídnutou šanci
využila a snížila na 1:2. Hned po dvaceti sekundách Jamajka vstřelila další
branku a rychle se tak dostala zpátky do hry. V tomto bodu zápasu se hra
velmi kouskovala, hráči Teiwazu byli někdy až přísně vylučováni a tato hra
jasně seděla Kojetínu. Na začátku třetí třetiny hráli hráči Kojetína už svoji
čtvrtou přesilovou hru v řadě a podruhé v zápase byli úspěšní a ujali
se vedení 3:2. Hráči Teiwazu nic nevzdávali a hlavně díky skvělému publiku
chtěli výsledek za každou cenu otočit. Necelé čtyři minuty před koncem
se aktivita domácích vyplatila a střela Františka Konečného se zastavila
až v síti brankáře Kojetína. Utkání směřovalo k remíze, ale minutu a deset
sekund před koncem zápasu hrál tým Teiwazu přesilovou hru a za necelých
deset sekund byla už proměněna, když střelu Marka Vraje tečoval před
brankářem René Mikel a znovu přinesl svému týmu vedení 4:3. V poslední
minutě zkoušeli hráči Jamajky hrát bez brankáře, ale do vážnější brankové
příležitosti se už nedostali.

Konečná tabulka:
Družstvo
1.

FBŠ Teiwaz Kelč

Z

V

R P

24 21 3

B

BV BO

BR

0 66 190

56

134

2. SK K2 Sportcentrum Prostějov B 24 13

4

7 43

88

63

3.

FBC Spartak Přerov D

24 13

2

9 41 125 100

25

4.

FBK Olomouc

24 12

4

8 40

88

72

16

5.

FBC Droždín

24 12

3

9 39

119

85

34

6.

HC Jamajka Kojetín

24 11

5

8 38

110

83

27

7.

FBS Olomouc C

24 8

5 11 29

112 126

-14

8.

FBC Cannibals Lipník

24 5

0 19 15

94

145

-51

9.

FBC Roztop Mrsklesy

24 0

0 24 0

47

281 -234

10
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Vítězná sestava Teiwaz Kelč:
Brankáři: Martin Křístek, Jaroslav Jeřábek
Hráči: Tomáš Barfus, Marek Hloch, Martin Janda, František Konečný,
René Mikel, Ondřej Dobeš, Tomáš Pivovarčík, Tomáš Sofka, Tomáš
Ševčík, Jiří Vraj, Marek Vraj
Tým Teiwaz Kelč by rád poděkoval všem sponzorům a partnerům,
kteří jakkoliv pomohli našemu oddílu, bez nich bychom nikdy
takového úspěchu nedosáhli.
Partneři a sponzoři oddílu:
- Město Kelč
- Karel Tvrdoň
- Roman Večeřa

- Lubor Pitrun

- Bronislav Záruba

- Florbalová škola Teiwaz
Všem moc děkujeme!
Marek Hloch
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FOTBAL
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 DLE TÝMŮ
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 MUŽI A
Kolo
16.
22.
23.
24.
25.

Den
St
Ne
So
Ne
So

Datum
1.5.2013
5.5.2013
11.5.2013
19.5.2013
25.5.2013

Zač. utkání
16:00 hod.
10:00hod.
16:30hod.
16:30hod.
16:30hod.

Utkání
KELČ
Valašská Polanka
Valašské Příkazy
KELČ
KELČ
Lidečko
Lhota u Vsetína
KELČ
KELČ
Hrachovec

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 MUŽI B
Kolo

Den

Datum

Zač. utkání

22
23
24
25

Ne
Ne
Ne
Ne

5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

16:30hod.
16:30hod.
16:30hod.
16:30hod,

Utkání
Val. Bystřice
Kelč B
Ratiboř
Kelč B

Kelč B
Horní Bečva
Kelč B
Dolní Bečva

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 DOROST
Kolo
16
17
18
19

Den
So
So
So

Datum
11.5.
18.5.
25.5.

Začátek utkání
10:00
10:00
10:00

Utkání
Choryně
Podlesí
Kelč
Jarcová

Kelč
Kelč
Jablůnka
Kelč

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 MLADŠÍ ŽÁCI
Kolo

Den

Datum

3
14
15
16
17

St
Ne
Ne
Ne
Ne

1.5.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

Začátek utkání
10:00
14:00
10:00
10:00

Utkání
Dolní Bečva
Kelč
Zašová
Kelč
Kelč

Kelč
Krhová
Kelč
Vidče
Hrachovec

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2013 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Kolo

Den

Datum

Začátek utkání

12
16
17
18
19

St
Ne
Ne
Ne
Ne

1.5.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

13:00
13:00
14:30
13:00

Utkání
Val. Meziříčí B
Kelč
Kelč
Police
Kelč

Kelč
Zašová
Val. Meziříčí B
Kelč
Poličná

VEŠKERÉ ZMĚNY V ROZPISECH SLEDUJTE NA WWW.FOTBAL-KELC.CZ
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Muži: trenér Vítězslav Plesník
Zlínský přebor mužů - Kunovice – 9. března 2013
FBC Orel Kelč : TJ Sokol Zlín 4 : 4
Branky: Klaus (Fojt), Šťastný (Klemš), Klvaňa, Marek (Fojt)
Vyloučení: Klemš (2x2´), Fojt

FBC Orel Kelč : FBK Kunovští Orli 2 : 3
Branky: Klemš (Marek), Zvoníček (Šťastný)
Vyloučení: Šťastný (2´), Fojt (2´), Klvaňa (2´), Marek (3x2´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Klaus, Klemš, Klvaňa, Macháček, Malíř, Marek, Plesník Vít,
Šťastný, Zvoníček
Zápas se Zlínem se odvíjel velmi vyrovnaně po celou dobu hry. Bylo nespočet šancí na obou
stranách, ale také chyb. Zlom nastal na konci druhé třetiny, kdy dal Jirka Klvaňa gól z nájezdu,
který mu posléze nebyl rozhodčími uznán. Přesto jsme si připsali bod za remízu. Je to škoda,
protože jsme měli pěkně našlápnuto na vítězství. Další zápas s Kunovicemi byl jako vždy velmi
emotivní, což se projevilo na množství vyloučených hráčů na obou stranách. Šance si vytvářely
oba týmy. Až do poloviny poslední třetiny bylo skóre vyrovnané. Na konci utkání jsme dostali
rozhodující gól zápasu, na který jsme už nestihli odpovědět.

Zlínský přebor mužů - Hluk – 24. březen 2013
FBC Orel Kelč : FbC Orel Uherský Brod 4 : 2
Branky: Klaus, Machálek (Šťastný), Klemš (Fojt), Malíř
Vyloučení: Šťastný (2´), Klemš (2´), Klvaňa (2´)

FBC Orel Kelč : FbK Sokol Valašské Klobouky 5 : 3
Branky: Klvaňa (Plesník Vít), Šťastný (Fojt), Klemš 2x (Plesník Vít, Šťastný), Machálek
(Klvaňa)
Vyloučení: bez vyloučení
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Klaus, Klemš, Klvaňa, Líznar, Machálek, Malíř, Plesník Vít,
Šťastný
I když na tento turnaj neodjely ani dvě kompletní pětky, odehráli jsme ho s prozatím nejlepšími
výsledky. První zápas s druhým týmem tabulky, Uherským Brodem jsme s přehledem vyhráli.
Důsledně jsme bránili a nebáli jsme se ani výpadů na soupeřovu bránu. V úvodních dvaceti
vteřinách zápasu překvapil soupeře Radek Klaus, kdy Karel Líznar vybojoval míček a Radek
svou přesně mířenou dělovkou otevřel skóre zápasu. Hráči Brodu se ještě nestačili vzpamatovat
z prvního gólů v jejich síti a Lukáš Klemš si našel Jirku Šťastného, ten nezaváhal a vsítil další
naší branku. Snažili jsme se neudělat chyby v obraně, abychom si dvoubrankový náskok udrželi
co nejdéle. Hráči obou týmů se snažili prolomit soupeřovu obranu a skórovat. To se podařilo až
nám v úvodních minutách poslední třetiny. Dan Fojt se sobě vlastní nebojácností vybojoval
míček, přihrál Lukáši Klemšovi a tomu už nezbylo než zakončit do soupeřovy branky. Vzápětí
byli vyloučení dva naši hráči a hráli jsme oslabení tři na pět. Ani to nás nezastavilo a naši výhru
pojistil Marek Malíř dalším naším gólem vstřeleným tentokrát v oslabení. V posledních
minutách zápasu nám pomalu docházely síly a projevila se početní převaha soupeřova týmu.
Hráči Brodu využili přesilovou hru a dali svůj první gól zápasu. V závěru ještě přidali jednu
branku, přes to už nedokázali zvrátit stav utkání a my jsme si výhru nenechali vzít. Ani
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v druhém zápase s týmem Valašských Klobouků jsme neponechali nic náhodě. V první třetině
jsme to byli zase my, kdo dával první gól. Vítek Plesník přesně přihrál na hokejku Jirkovi
Klvaňovi a ten neváhal a zasunul míček do brány. Během chvilky Klobouky vyrovnaly.
Obratem odpověděl tandem Dan Fojt s Jirkou Šťastným naším druhým gólem. Druhá třetina
byla zcela v naší režii. Lukáš Klemš skóroval po přihrávce Vítka Plesníka. Hráči Klobouků ale
náskok obratem snížili. Během druhé třetiny ještě pojistil naši výhru Lukáš Klemš, kterému
asistoval Jirka Šťastný a duo Marek Machálek s Jirkou Klvaňou. Na počátku poslední třetiny
protihráči už jen korigovali konečný výsledek. Na tomto turnaji s námi hrál poprvé Marek
Machálek a prokázal, že bude zdatnou posilou našeho týmu. Skvělý výsledek a výkon celého
týmu korunoval svými zákroky gólman Marian Včelný.

Zlínský přebor mužů – Bystřice pod Hostýnem – 6. duben 2013
FBC Orel Kelč : TJ Sokol Zlín 0 : 8
Vyloučení: Líznar (2´), Klaus (2´), Hegar (2´), Klvaňa (2´)

FBC Orel Kelč : FBK Kunovští Orli 9 : 3
Branky: Fojt (Klemš), Klemš (Fojt), Hegar (Lebduška), Marek, Šťastný 2x (Marek), Klvaňa
(Malíř), Klaus (Malíř), Schrott (vlastní Kunovic)
Vyloučení: Klemš (2´), Malíř (2x2´), Klvaňa (2´), Macháček (2´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Hegar René, Klaus, Klemš (C), Klvaňa, Lebduška, Líznar,
Macháček, Machálek, Malíř, Marek, Pavlištík, Plesník Vít, Šťastný, Zvoníček
První zápas se Zlínem se nám nepovedl. Zvrat mohl nastat ve druhé třetině, kdy jsme
neproměnili gólovou příležitost. Potom už jen přibývalo nervozity a nedorozumění na naší
střídačce a soupeři jsme darovali výhru. Zato druhý zápas s Kunovicemi se nám vydařil.
Vytvářeli jsme si dostatek gólových příležitostí, které jsme proměňovali. Výborným výkonem
nás podržel i gólman Marian Včelný, který vychytal nespočet brankových příležitostí soupeře.
Ukázali jsme opět, že v závěru sezony máme vynikající formu. Náš tým se stabilizoval
a soupeři už nyní přemýšlí, jak asi dopadne jejich další zápas s „nováčky“ soutěže, kteří je teď
pravidelně obírají o body. Navíc Lukáš Klemš je čtvrtý nejúspěšnější střelec soutěže. Rozbil tak
nadvládu pěti hráčů Hluku, kteří dlouhodobě okupují nejvyšší příčky střelecké tabulky. Nutno
dodat, že jde o týmový sport a zásluhu na tom mají i ostatní spoluhráči. Všichni hráči podali
vynikající výkon a doufáme, že i v posledním turnaji letošní sezony nezklameme a přivezeme
další vítězné body.
Tento turnaj byl náš domácí a dík patří Lukáši Kulichovi, který po celou dobu obsluhoval
časomíru a Veronice Hegarové, která byla zapisovatelkou. Lenka Philippová a Pavlína
Chrobáková se spolu s Jitkou Hegarovou staraly o zajištění občerstvení. Skvělou atmosféru
zápasů, jaká mimochodem nebyla na žádném z letošních turnajů, připravili fandové z řad našich
dorostenců Patrik Hegar a Lukáš Novosad.

Zlínský přebor mužů – Zlín – 21. duben 2013
FBC Orel Kelč : FBC TJ Sokol Bystřice pod Hostýnem 6 : 6
Branky: Klemš 2x (Fojt), Šťastný 2x (Malíř, Fojt), Marek (Klemš), Malíř (Zvoníček)
Vyloučení: Zvoníček (2´)

FBC Orel Kelč : FBK Spartak Hluk 13 : 6
Branky: Marek (Šťastný), Šťastný 2x (Machálek 2x), Klemš 6x (Fojt, Šťastný 2x, Líznar,
Marek, Machálek), Malíř (Marek), Fojt (Klemš), Klvaňa 2x (Zvoníček, Líznar)
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Vyloučení: Marek (2´), Klvaňa (2´), Machálek (2´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Klaus, Klemš, Klvaňa, Líznar, Machálek, Malíř, Marek,
Šťastný, Zvoníček
První gól tohoto utkání vstřelili hráči Bystřice. My jsme během několika minut v přesilové hře
vyrovnali a do druhé třetiny jsme šli se srovnaným skóre. Během druhé třetiny jsme zvýšili
počet námi vstřelených branek na čtyři a vstupovali jsme do závěru zápasu s tříbrankovým
rozdílem, který jsme ještě o jednu branku navýšili. Snad vidinou pohodlného čtyřbrankového
rozdílu jsme polevili a soupeř nás za to obratem potrestal hned dvěma lacinými góly. K těm
přidal další a rázem jsme prohrávali o jeden gól. Hráči Bystřice vsadili na betonovou obranu,
která se jim vyplácela. My jsme si sice příležitosti pro vstřelení dalších branek vytvářeli, ale už
se nám nedařilo dostat míček přes zahuštěnou obranu soupeře do branky. V poslední minutě
jsme sice srovnali celkový stav utkání, ale na vítězství jsme už nedosáhli.
Poslední zápas sezony jsme hráli s prvním týmem tabulky Hlukem. Muži šli do tohoto zápasu
s tím, že vítězství tohoto utkání připadne Kelči. Počáteční polovina první třetiny se nesla
v duchu vzájemného oťukávání na obou polovinách hřiště. Pak nastala smršť branek ze strany
Kelče. Vytvářeli jsme si nespočet gólových příležitostí, které jsme proměňovali a výborně jsme
bránili. Do konce třetiny jsme střelili každou minutu jeden gól. Skóre na konci první třetiny
bylo 6:0 ve prospěch Kelče. Do druhé třetiny nastoupil zdecimovaný Hluk s odhodláním zvrátit
stav utkání ve svůj prospěch stejně jako Bystřice v prvním zápase. My jsme se ovšem z prvního
zápasu poučili a utkání jsme se snažili kontrolovat. To se nám podařilo. Sice jsme trochu
polevili, ale taktovku utkání jsme v rukou pevně drželi my. Navíc jsme soupeře totálně
odrovnali tím, že jsme během druhé a třetí třetiny vstřelili dva góly v našem oslabení. Zápas
jsme si vyloženě užívali a dokonce jsme si v poslední třetině vystřihli několik vyloženě
exhibičních situací pro publikum, kterými jsme jej dostali do varu. Soupeře jsme převálcovali
technikou, kombinačním florbalem i fyzickou přípravou. Vytvářeli jsme nádherné učebnicové
situace, z kterých jsme dávali ukázkové góly. Třešničkou na dortu už byl jen výkon našeho
gólmana.
Zhodnocení sezony: V letošní sezoně 2012/2013 jsme poprvé v historii našeho klubu vstupovali
do soutěže s družstvem mužů. Pro všechny to byla jedna velká neznámá. Automaticky jsme
byli pasováni jako nováčci na outsidery soutěže. Jen stěží jsme skládali tým pro první turnaje.
Nový tým byl bez ligových zkušeností a první tréninky byly vlastně samotné turnaje. Junioři
sice už absolvovali v předcházející sezoně ještě coby dorostenci ligovou soutěž v ČFBU, ale
mužská kategorie je jiná. Inkasovali jsme jednu prohru za druhou. Ale také jsme sbírali cenné
zkušenosti. Během sezony další hráči přicházeli, ale také odcházeli, až se mužský kádr ustálil
na složení, které odehrálo několik posledních turnajů. A jak je vidět i na výsledcích
z posledních zápasů, nynější sestava je optimální. Museli jsme přizpůsobit strategii, herní styly
jednotlivých formací i hráčů, ale výsledek se dostavil. Postupem času jsme získali sebevědomí i
respekt soupeřů. Předvedli jsme, že umíme hrát výborný florbal. A dle vyjádření soupeřů
po posledním „famózně“ odehraném zápase budeme do příští sezony nastupovat jako
rovnocenní protihráči ostatních týmů. O to víc nás těší, že poslední zápas s Hlukem byl
jednoznačně vyhodnocen jako nejlepší zápas sezony odehraný v naší skupině. Jako trenér bych
chtěl poděkovat všem hráčům, kteří hráli za tento tým a zejména těm, kteří odehráli celou
či převážnou část sezony. Dík patří i rodinám hráčů za trpělivost a podporu, kterou věnují nám
„florbalovým nadšencům“.
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Junioři: trenér Vítězslav Plesník
3. liga juniorů – Valašské Klobouky – 23. únor 2013
FBC Orel Kelč : FbC 666 Hornets Brno-ZŠ Horní 5 : 0
FBC Orel Kelč: FBŠ Hattrick Brno 2 : 4
Branky: Pavlištík, Foukal (Novák)
Sestava: Plesník (gk), Foukal, Klvaňa Jan, Klvaňa Jiří, Kulich, Novák, Novosad, Pavlištík,
Zvoníček
Na turnaj do Valašských Klobouk jsme vyrazili za velmi špatného zimního počasí. Na první
zápas se nedostavil brněnský tým Hornetů a zápas byl kontumován v náš prospěch. A čekal nás
těžký zápas s lídrem skupiny s brněnským týmem Hattricků. V počátku první třetiny jsme
dostali gól. Skóre ještě během první třetiny vyrovnal po krásné akci Tom Pavlištík. Během
druhé třetiny jsme ale dostali dva góly. Šance si kluci vytvořili, chybělo jen pověstné štěstí.
Třetí třetinu začal tým Hattricků zase gólem do naší sítě. Závěr utkání už patřil nám. Matěj
Foukal po přihrávce Franty Nováka ještě zvýšil naše skóre. Bohužel se nám už nepodařilo
vyrovnat. Kluci od začátku hráli vyrovnaný zápas. Hráli bez vyloučení. Je vidět obrovské
zlepšení od začátku sezony a doufám, že klukům forma vydrží i do zbývajících zápasů.

3. liga juniorů – Bánov – 23. březen 2013
FBC Orel Kelč : FbC Holešov 9 : 7
Branky: Klvaňa Jan ( Horák), Klvaňa Jiří 3x (Pavlištík 2x), Novosad 2x, Hegar 2x, Pavlištík
(Klvaňa Jiří)
Vyloučení: Hegar (2´), Klvaňa Jan (2´)

FBC Orel Kelč : 1.AC Uherský Brod 5 : 6
Branky: Hegar 3x (Novosad, Foukal), Klvaňa Jiří (Pavlištík), Horák (Pavlištík)
Vyloučení: Klvaňa Jiří (2´), Hegar (2´)
Sestava: Plesník (gk), Foukal, Hegar (C), Horák, Klaus, Klvaňa Jan, Klvaňa Jiří, Kulich,
Novosad, Pavlištík, Pelc, Zvoníček
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Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2013

Tento turnaj byl přeložen z Holešova do Bánova. Zápas s Holešovem se nezačal odvíjet podle
našich představ. Po první odehrané minutě jsme prohrávali 2:0. Ve třetí minutě třetiny jsme dali
první gól. Během další půlminuty nás ovšem Holešov zchladil dalším gólem. To jsme zase
dotáhli ještě do konce první třetiny na rozdíl jednoho gólu. Ve druhé třetině jsme se už
zkoncentrovali, dotáhli jsme gólový rozdíl a třetina už skončila nerozhodně 6:6. Poslední třetina
tohoto zápasu už byla pouze pod naší taktovkou. Na řadu přišla i nervozita a vyloučení na obou
stranách hřiště. Dali jsme tři góly a vítězství jsme už kontrolovali. Ani druhý zápas pro nás
nezačal dobře. Na konci první třetiny jsme prohrávali 2:0. Ve druhou třetině jsme museli opět
dotahovat gólové manko z první třetiny. Dali jsme tři branky, ale také tři dostali. Takže jsme
byli ve stejné pozici jako na počátku minulé třetiny. Hra opět značně znervózněla a na řadu
přišly zase trestné minuty na obou stranách. Z toho vzešly také po jedné využité přesilovce jak
na straně Kelče, tak na straně Brodu. Navíc jsme v samotném závěru dali ještě gól, ale vítězství
nám tentokrát o jednu branku uteklo. Nutno ovšem dodat, že měl soupeř notnou dávku štěstí.
Šest nastřelených tyčí a vychytaný nájezd Patrika tomu nasvědčuje. Od remízy nebo vítězství
nás dělil jenom kousek. Tak snad příště.

3. liga juniorů – Rousínov – 13. dubna 2013
FBC Orel Kelč : FbK Devils Sokol Valašské Klobouky 3 : 5
Branky: Novosad (Horák), Novosad (Klvaňa Jiří), Hegar
Vyloučení: Klvaňa Jiří (2´)

FBC Orel Kelč : FbC 666 Hornets Brno 3 : 7
Branky: Hegar 2x (Klaus), Novosad (Hegar)
Vyloučení: Hegar (2x2´)
Sestava: Plesník (gk), Foukal, Hegar (C), Horák, Klaus, Klvaňa Jiří, Novák, Novosad, Pavlištík
Na turnaj do Rousínova jsme odjížděli s vědomím, že už nemůžeme postoupit na vyšší příčky
umístění ve skupině. V prvním zápase s Valašskými Klobouky jsme jako první vstříleli gól a až
do druhé třetiny jsme byli ve vedení. To vyvolávalo nervozitu na obou stranách hřiště.
Klobouky ale vyrovnaly a dalším gólem se dostaly do vedení. Během třiceti vteřin jsme ovšem
opět srovnali skóre a během chvilky jsme vedli opět my. V posledních vteřinách druhé třetiny
ale už byl stav utkání opět nerozhodný 3:3. V nervy drásajících soubojích jsme drželi se
soupeřem krok až téměř do konce utkání. V posledních minutách zápasu jsme ale neodolali
tlaku protivníka a nakonec jsme podlehli s konečným výsledkem 5:3 ve prospěch Klobouk.
I v druhém zápase s Hornety jsme první branku dávali my. A to hned v počátku první třetiny.
Ovšem v zápětí kluci z Brna vyrovnali a navíc dali další gól. V polovině druhé třetiny se strhla
přestřelka mezi oběma týmy. Soupeři nám uštědřili další dva góly, na které jsme odpověděli
brankou střelenou v našem oslabení. V polovině poslední třetiny jsme dali další gól a opět jsme
se přiblížili soupeři na dostřel. Ten ale vzepnul síly a vstřelil nám další góly. Díky této výhře se
tak Horneti posunuli na zaslouženou třetí příčku konečného pořadí skupiny.
Zhodnocení sezony: Do letošní sezony jsme nastupovali už se zkušenostmi z dorostů
z loňského roku. Některé týmy jsme už znali. Nové, silné týmy z Brna na nás teprve čekaly.
Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Museli jsme se naučit útočnějšímu florbalu, zpřesnit hru,
více kombinovat, lépe bránit. Škoda jen, že se nám zcela nevyvedl střed sezony. Občas jsme
měli výkon tak trochu jako na houpačce. Jednou dole, jednou nahoře. Po letošní sezoně
v „juniorce“ končí Jirka Klvaňa a Tom Pavlištík, z nichž budou už čistokrevní muži. Naopak
přibudou noví hráči, kteří k nám přejdou z mladší kategorie. Všem hráčům chci poděkovat
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za nasazení, jak v turnajích, tak v trénincích i mimo florbalové pole. Projevili notnou dávku
odvahy a nebojácnosti, když se pouštěli do soubojů s takovými soupeři, jaké jsme měli
ve skupině.

Zlínská liga dorostenců – Holešov - 24. března 2013
FBC Slovácko : FBC Orel Kelč 6 : 1
Branky: Hegar (Novosad)

Vyloučení: Hegar (2´), Foukal (2´)

FBC Orel Kelč: TJ MEZ Vsetín 2 : 9
Branky: Hegar 2x (Novosad) Vyloučení: Hegar (2´), Kulich (2´)
Sestava: Borák (gk), Kulich, Foukal, Hegar (c), Novosad, Horák.
Opět se dostavilo pouze pět hráčů a brankář. Tedy nejmenší možný počet hráčů, kdy je možné
zahájit utkání. Proti soupeřům, kteří bojovali o první místo v tabulce, jsme moc nadějí
na úspěch neměli, přesto musím kluky pochválit za to, že dokázali bojovat až do konce
a předvedli dobrý výkon. Výsledky naznačují jednoznačné výhry soupeřů, ale nás stále trápí
koncovka a tak spousta šancí, které jsme si vypracovali, zůstala neproměněna.

Zlínská liga dorostenců – Holešov - 7. dubna 2013
FBC Slovácko : FBC Orel Kelč 10 : 4
Branky: Novosad 2x (Hegar), Horák (Foukal),Hegar (Foukal)

Vyloučení: Hegar (2´)

FBC Orel Kelč: TJ MEZ Vsetín 2 : 14
Branky: Hegar (Horák), Horák
Sestava: Kulich (gk), Novák, Foukal, Hegar, Novosad (c), Horák
Zase v pěti, tentokrát s Lukášem Kulichem v bráně, což je útočník, který občas zaskočí v bráně.
Jelikož je menšího vzrůstu, je celkem snadné jej v bráně překonat. Sice se snažil, ale debaklům
zabránit nedokázal. Navíc soupeři hráli ve vysokém tempu a naši hráči bez možnosti střídat, se
brzy unavili a konce zápasů už dohrávali, jak se říká „na krev“. Opět musím kluky pochválit
za odpovědný přístup k týmu, což se o zbytku hráčů a i v starších žácích, kteří mohli tým
doplnit, říci nedá.

Zlínská liga dorostenců – Otrokovice - 14. dubna 2013
SFK Kozel Počenice : FBC Orel Kelč 2 : 3
Branky: Hegar 2x (Horák, Novosad), Novák (Hegar)

Vyloučení: Foukal (2´)

FBC Orel Kelč: FBC Orel Uherský Brod 5 : 8
Branky: Novosad 3x (Hegar 3x), Horák 2x (Hegar 2x)
Sestava: Kulich (gk), Novák, Foukal, Hegar, Novosad (c), Horák
Poslední turnaj odehrálo opět mých šest statečných. Tentokrát proti soupeřům ze středu
tabulky. S Počenicemi, které hrály v sedmi hráčích, jsme vždy odskočili o jeden gól a soupeř
vždy dotáhl. Tři minuty před koncem zápasu zahrával Lukáš Novosad s Patrikem Hegarem
přímý úder, který mají velice dobře nacvičený, a Patrik vstřelil branku a zvýšil na 3:2.
Počenice již nedokázaly odpovědět a my jsme mohli slavit první výhru v sezoně.
V zápase s Brodem jsme nezvládli konec druhé třetiny, kdy nám soupeř během dvou minut
nastřílel čtyři branky. Mrzí to o to víc, že v třetí třetině se kluci vrhli na soupeře nevídaným
způsobem a čtyřmi brankami zápas zdramatizovali. Řadu dalších „tutovek“ jsme neproměnili.
V závěru byli kluci tak unavení, že při timeoutu soupeře neměli sílu dojít ke střídačce a sedli
si na zem tam, kde zrovna byli. Zkrátka jsou to bojovníci a za to jim patří můj velký dík.
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Všichni vyspěli ve výborné hráče a věřím, že se ve florbalovém světě prosadí. Ještě jednou
velký dík Matěji Foukalovi, Lukáši Kulichovi, Aloisi Horákovi, Patriku Hegarovi, Lukáši
Novosadovi, Františku Novákovi a také Danu Borákovi, který hraje fotbal za Valašské
Meziříčí, a proto nemohl absolvovat závěrečné turnaje.

Starší žáci : trenér Marek Palata
Zlínský přebor starších žáků – Bystřice pod Hostýnem – 7. dubna 2013
1. SK Uherské Hradiště – FBC Orel Kelč
7:2
Branky : Plesník ( Vraj ), Smrčka

FBC Orel Kelč – TJ MEZ Vsetín

6:7

Branky : Humplík (Šnajdr ), Šnajdr ( Saksa ), Pitrun 2x ( Humplík 1x ), Saksa ( Humplík ), Vraj
( Saksa)
Sestava: Pajdla David (gk), Houb Marek, Humplík Václav, Palát David, Pitrun Tomáš, Plesník
Tomáš, Saksa Jan, Smrčka Petr, Šnajdr Michal, Vraj Radomír
Kluci podali solidní výkon, ale stále schází výpomoc útočníků při obraně, dochází k častému
přečíslení soupeřem, což je trvalým stavem. Dokud nedojde u kluků k uvědomění si svých
chyb, tak nedojde k většímu úspěchu. Děkuji klukům za reprezentaci našeho klubu v letošní
sezoně a přeji jim v příští sezoně co nejvíc úspěchů. Většina jich postupuje do starší věkové
kategorie.

Mladší žáci : trenér Tomáš Koláček
Zlínský přebor mladších žáků – Zlín – 14. dubna 2013
FBC Orel Kelč – Panthers Otrokovice 1 : 2
FBC Orel Kelč – FBC Valašské Meziříčí 10 : 4
TJ MEZ Vsetín – FBC Orel Kelč 6 : 0
FBC Holešov – FBC Orel Kelč
4:6
Kluci podávají po celou sezonu dobré výkony a jejich herní projev je zápas od zápasu lepší.
Většina z hráčů přechází do starších žáků, a proto jim přejeme hodně florbalového štěstí
a úspěchů v nové soutěži.

Elévci : trenér Hegar René
Elévci odehráli v neděli 14. 4. 2013 předposlední turnaj ve Valašském Meziříčí. Potvrdili velké
zlepšení a v turnaji obsadili čtvrté místo. Poslední turnaj odehrají v sobotu 27. 4. 2013
v Otrokovicích.

Skončila první sezona FBC Orel Kelč ve všech kategoriích v České Florbalové
Unii. Cíl, který jsme si na začátku dali, bylo dohrát sezonu bez závažnějších
problémů. To se nakonec podařilo, i když to nebylo jednoduché. Dokázali jsme,
že jsme schopni takovou akci zorganizovat a dovést do úspěšného konce. Velkým
překvapením a tak trochu zklamáním pro nás, funkcionáře a trenéry, je přístup
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některých hráčů k tréninku a k zápasům. Je to velká škoda, protože to poškodilo
některá družstva, a znemožnilo to hráčům dosáhnout lepších výsledků. Musíme se
z toho poučit pro příští sezonu a do soutěží přihlásit družstva a hráče, kteří projeví
skutečný zájem o florbal a hru jako takovou. Také musíme najít nové dobrovolníky,
kteří by nám pomohli v práci s mládeží. Můžeme jim nabídnout trenérské kurzy
a semináře, ve kterých se dozví rady a informace potřebné pro vedení družstev.
Sezona 2012/2013 je za námi a týmy ji zakončily s těmito výsledky:
Elévci – Dvě sedmá místa, tři šestá, jedno čtvrté v turnajích. Statistiky se nevedou.
Mladší žáci – Statistiky se nevedou. Pokud by se statistiky vedly, kluci by se
pohybovali ve středu tabulky.
Starší žáci – 8. místo
Dorost – 6. místo
Junioři – 5. místo
Muži – 6. místo
Na závěr chci poděkovat hráčům za předvedené výkony, trenérům Vítězslavu
Plesníkovi, Marku Palatovi, Tomáši Koláčkovi za vedení družstev, asistentům
trenérů Jiřímu Klvaňovi, Patriku Hegarovi, Lukáši Novosadovi, Františku
Novákovi a Davidu Žákovi za pomoc při trénincích, městu Kelč a Zlínskému kraji
za finanční podporu, našim sponzorům manželům Plesníkovým, manželům
Mašlaňovým, autoopravně Střítezský, Obchodu u Kubů, fy Megacorp+, farmě
Tvrdoňovi, fy Lars M+K, fy Deza a. s., panu ing.Perutkovi za sponzorské dary
a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s přípravou turnajů, obsluhou časomíry
a zápisu, a hlavně všem rodičům za trpělivost a pomoc při organizaci odvozů
na turnaje.
Tréninky v hale v Kelči již skončily, venkovní tréninky zahájíme ve středu
1. 5. 2013 v 18:00 na hřišti na farní zahradě.
Více informací na www.fbcorelkelc.cz .
Hegar René, sekretář FBC Orel Kelč
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Základní škola informuje
Matematické soutěže
Matematická soutěž Klokan je soutěží mezinárodní a má následující pravidla:
v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ
v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
v kategorii Benjamín soutěží žáci 6. a 7. tříd ZŠ
Kadet – kategorie pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
ve všech kategoriích (mimo Cvrčka) řeší soutěžící 24 soutěžních úloh
soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování
60 minut + 15 minut organizační práce
každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet
bodů (3, 4 nebo 5)
za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se
1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné
z nabízených možností
při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou
literaturu
z každé kategorie vychází tři nejlepší řešitelé
Soutěž proběhla 22. 3., zúčastnilo se jí 88 žáků 4., 5., 6., 7. a 9. ročníku s těmito
výsledky:
4. třída:
6. třída:
1. Martin Matyska 4.B
1. Daniela Pitrunová 6.A
2. Markéta Pajdlová 4.B
2. David Jiříček 6.B
3. Zuzana Staňková 4.A
3. František Ševčík 6.B
5. třída:
7. třída:
1. Kateřina Vozáková 5.A
1. Ondřej Perutka 7.B
2. Jan Menšík 5.B
2. Ondřej Pitrun 7.B
3. Kateřina Vašíčková 5.A
3. Michal Jiříček 7.A
4.
9. třída:
1. Martin Mánek
2. Eliška Perutková
3. Klára Stržínková
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Pythagoriáda
Tato matematická soutěž proběhla ve čtvrtek 11. února za účasti žáků z 5. - 8.
ročníku. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké mají logické myšlení při řešení
náročnějších příkladů.
Vzhledem k odlišnosti jednotlivých školních vzdělávacích programů škola obdržela
v předstihu okruhy, ze kterých byly vybírány příklady pro školní a okresní kola
v jednotlivých ročnících.
5. ročník
Obor přirozených čísel (početní operace, znázornění na číselné ose, slovní úlohy,
zaokrouhlování, aritmetický průměr)
Geometrie v rovině (obvod, obsah čtverce a obdélníka-výpočet pomocí čtvercové sítě)
Práce s tabulkami a grafy
6. ročník
Obor desetinných čísel (početní operace, slovní úlohy, aritmetický průměr)
Dělitelnost přirozených čísel
Úhel a jeho velikost (dvojice úhlů, velikost úhlů)
Osová souměrnost (okresní kolo)
7. ročník
Trojúhelník (úhly, těžnice, výšky, střední příčky)
Geometrie v prostoru (krychle, kvádr, jednotky objemu a povrchu)
Obor racionálních čísel (operace se zlomky, slovní úlohy)
Procenta
Kružnice, kruh
8. ročník
Obor celých čísel (početní operace, absolutní hodnota, slovní úlohy)
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Výrazy
Pythagorova věta a její použití
Rovnoběžníky (lichoběžník, vlastnosti rovnoběžníků, výšky,úhlopříčky)
Geometrie v prostoru (válec, jednotky objemu, slovní úlohy)
Statistika (aritmetický průměr, diagramy)

Letošní výsledky soutěže byly následující:
5. třída: 1. Kateřina Vozáková (5.A), Jan Menšík (5.B), 2. Jiří Rýc (5.B), 3.
Marie Hlavicová (5.B)
6. třída: 1. Martin Vozák (6.B), 2. Daniela Pitrunová (6.A), 3. Zdeněk Pitrun
(6.A)
7. třída: 1. Radim Machač (7.A), 2. – 3. Ondřej Nehyba a Jiří Pavlištík (7.A)
8. třída: 1. Tereza Škařupová, 2. – 3. Ondřej Nepustil a Jiří Tomášek
Soutěže připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni Mgr. Alena
Poláchová, Mgr. Marcela Plesníková, Mgr. Marcela Vozáková a Mgr. Kateřina
Fabíková.
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Exkurze do hvězdárny
Žáci osmého ročníku navštívili v pátek 22. 3. meziříčskou hvězdárnu a zúčastnili
se přednášky s praktickými ukázkami na téma meteorologie. Přinášíme krátkou
anotaci programu:
Víte, čím se měří sluneční svit, tlak vzduchu, rychlost větru?
Víte, jak vznikají tornáda?
Víte, že i mraky mají svá jména?
Jak vznikají předpovědi počasí?
Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v poutavé prezentaci. Na závěr jsou
pro žáky připraveny křížovky a rébusy k vyluštění.
Program se skládá ze dvou částí:
prohlídka meteorologické budky, automatické stanice a meteorologických
přístrojů, které se používaly před desítkami let
živě uváděná prezentace v přednáškovém sále
Prezentace seznamuje se základními poznatky z meteorologie, s měřenými prvky a
přístroji, které se k měření používají.
Žáci získají informace o tlakových útvarech, tvorbě oblačnosti, atmosférických frontách,
o optických jevech a o nebezpečných úkazech v atmosféře. Seznámí se s rekordy,
naměřenými na místní stanici i ve světě. Připomeneme také vliv skleníkového efektu
a význam ozónové vrstvy.
Exkurzi zajistila a žáky doprovázela Mgr. Marcela Vozáková a Pavla Tymráková.

Elektrická puma – Jiří Suchý / Ferdinand Havlík/Divadlo SemTamFór
Tak se jmenovala divadelní hra, v níž důležitou roli hrají písničky a hudba a kterou viděli
naši žáci 2. stupně ve středu 20. března v Kulturním domě v Kelči.
Elektrická puma Jiřího Suchého z roku 1974, kterou vybavil hudbou Ferdinand Havlík,
byla ve své době napsána přímo na tělo třem "klaunům" v tom nejlepším slova smyslu.
Jiří Suchý ji psal totiž pro sebe, Jitku Molavcovou a Josefa Dvořáka. Jde v prvé řadě
o hereckou komedii, v níž si herci mohou pohrávat s postavami a příběhem přesně tak,
jak to Suchý předepisuje.
Divadlo SemTamFór pro tuto inscenaci přizvalo ke spolupráci profesionální herce z celé
České republiky a nastudoval ji ve 2 alternacích. Režie se ujal umělecký šéf divadla Jan
Julínek, kterého na nastudování této látky přitahovala zejména skutečnost,
že za komediálností, a místy až groteskností situací i postav, se skrývá protiválečné
a protitotalitní téma, které je i po 35letech, i když v jiných souvislostech, stále aktuální.
Tuto inscenaci hraje divadlo SemTamFór s původními písničkami i hudbou jak
ve večerní verzi pro dospělého diváka, tak i ve verzi pro školy se zaměřením na střední
školy a 2. stupeň základních škol.
Představení je pro školy vhodné zejména jako ukázka tvorby divadla Semafor po smrti
Jiřího Šlitra.
Děkujeme Městskému úřadu Kelč za zprostředkování tohoto divadelního představení
a za příspěvek na vstupné pro každého žáka.
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Divadelní představení - Zlín
V dalším z divadelních představení pro děti se zabydlel Človíček, oblíbená
postavička z knih Zdenky a Pavla Teisingerových a z televizních večerníčků.
Za dávných časů, kdy na zemi rostly přesličky vyšší než panelák a mezi nimi
se proháněly obrovské ještěrky zvané dinosauři, se objevil první Človíček. Neměl
to ze začátku vůbec jednoduché. Neměl drápy ani ostré zuby, ale protože byl
chytrý, vynalézavý a statečný, brzy přišel na to, jak mezi dravou havětí přežít a jak
si najít kamarády, se kterými mu bude veselo. "Vydejte se s námi do pravěku
a uvidíte, jak si Človíček rozdělal oheň, jak se oblékl, jak vyzrál na Šavlozubého
tygra, jak napálil škodolibou Opici, jak si našel věrného přítele Psa a jak pro svou
milovanou Človíčku složil první písničku, říká o svém představení režisérka Hana
Mikolášková. „O Človíčkovi“ bude pohybová pohádka místy s akrobatickými
prvky. Bude se šplhat po palmách a liánách. A než se Človíček naučí mluvit, bude
se dorozumívat pantomimou," dodala. Dobrodružstvím bude provázet hlas Arnošta
Goldflama.

Vyhodnocení preventivních programů
Náš preventivní program sestavený pro školní rok 2011/2012 byl zařazen mezi
5 nejkvalitněji zpracovaných preventivních programů všech základních škol okresu
Vsetín. Svým obsahem na vysoké úrovni naplňuje koncepční záměry kraje
a systémově využívá nejnovější metody práce s dětmi. Kladně byla hodnocena
široká škála specifických i nespecifických aktivit prevence, peer program pro žáky
6. ročníku, velké množství volitelných předmětů a volnočasových aktivit. Za tímto
programem stojí práce metodičky školní prevence ing. Michaely Davidové.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
„Modrá je obloha, sluníčko svítí, tráva se zelená, kvete už kvítí, v korunách stromů
si zpívají ptáci, všude je veselo, jaro je tady…..a my s dětmi můžeme konečně
vnímat přírodu všemi smysly.
V pondělí 22. dubna jsme oslavili „Den Země“ s odemykáním zahrady petrklíčem.
V úterý 23. dubna nás navštívilo kouzelnické „DUO WALDINI“ z Mikulova
s magickou show. Děti strávily chvíle napětí a zábavy ve světě magie.
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V dubnu jsme se také věnovali dopravní výchově
na téma „Co máš dělat na červenou“. Předškolák
by měl už znát základní pravidla silničního
provozu a vědět, že je v ohrožení i jako chodec.
Ve středu 24. dubna se v mateřské škole
uskutečnila
přátelská
beseda
s policisty.
Výtvarné práce dětí k tomuto tématu s názvem
„Na silnici bezpečně“ zdobí interiér mateřské
školy a některé výkresy děti věnovaly také
policistům.
Nezapomněli jsme ani na divadelní představení.
V pátek 12. dubna přijelo za dětmi opět
Divadélko SMÍŠEK s pohádkou „O líném
Honzovi“.
A o Honzovi zase trochu jinak byla i pohádka
s názvem „O strašně líném Honzovi“ v podání Divadla ANDROMEDA z Prahy.
Divadelní představení se konalo v pátek 19. dubna v Kulturním domě v Kelči.
V mateřské škole jsme se věnovali také tradicím….
V úterý 30. dubna se uskutečnil velký „Rej čarodějnic a čarodějů“ s čarováním
a vařením bylinkového lektvaru.
„V květnu, když kvete sad, na světě je každý rád“…, čekají nás májové hrátky
ve třídě i na školní zahradě. Vypravíme se k říčce Juhyni, kde se děti seznámí
s živočichy, kteří žijí pod vodní hladinou, ale i na louce. Při návštěvě
Zemědělského družstva v Kelči budou děti blíže poznávat hospodářská zvířata.
Cizokrajná a exotická zvířata budou děti obdivovat na výletě do ZOO Lešná
u Zlína.
Od 13. do 17. května bude probíhat v mateřské škole „barevný týden“ se spoustou
barevných her a nápadů. Barevný bude i jídelníček.
Na čtvrtek 16. května připravujeme „Den pro mou maminku“. Děti potěší maminky
nejen básničkou a písničkou, ale i malým pohoštěním a dárkem.
K této příležitosti se uskutečnila keramická dílna pod vedením pana Švehlíka. Děti
si za pomoci maminek vyrobily rámeček na fotografii jako dárek.
Navštívíme také zahradnictví u Čechů a v Odborném učilišti v Kelči, kde si děti
osvojí poznatky o pěstování květin a jiných rostlin.
Poslední květnový týden bude „Týdnem dětských radostí“ završený oslavou Dne
dětí.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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Odborné učiliště informuje
OU Kelč oznamuje občanům, že od 10. 4. 2013 do odvolání bude
provádět sběr čistého obnošeného šactva a obuvi.
Věci můžete donášet do kontejneru pondělí až pátek.
Sběrné místo: 6:30 – 14:30 Dvorek „na Vale“ za kovovými vraty
14:30 – 19:00 možnost u hlavního vchodu OU
po zazvonění na internát
Informace na tel. čísle 571 641 321.

Naše škola má jeden ze 17 nejkvalitnějších preventivních programů
ve Zlínském kraji …
V úterý dne 9. dubna 2013 proběhl v Baťově vile ve Zlíně, za účasti představitelů
rady Zlínského kraje, již 10. ročník vyhodnocení preventivních programů
na školách. I v letošním školním roce bylo vybráno a oceněno sedmnáct škol
z celkového počtu 79 těch nejkvalitnějších. Toto ocenění převzali z rukou radního
Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petra Navrátila naše
preventistka paní Zdenka Černochová a ředitelka školy Mgr. Renata Ryšková.
Smyslem preventivního programu na naší škole je vytvoření kvalitního sociálního
klimatu, bezpečné školy pro žáky i pedagogické pracovníky, školy s minimálními
projevy rizikového chování a s přátelským prostředím.

Naši zedníci na SUSO skvěle zabodovali …
Dne 22. a 23. března 2013 se žáci 2. ročníku oboru Zednické práce Josef Schwan
a Jakub Janírek zúčastnili oblastního kola Soutěže učňů stavebních oborů – SUSO
v Hradci Králové. Letos to byl již 17. ročník této celostátní soutěže.
Soutěžilo se v pěti disciplínách na čas. V první den soutěže se konal test od firmy
Cemix, kdy žáci natahovali strukturální omítkové fasádní směsi, po tomto testu
následovalo vyzdívání rohu cihelného zdiva od firmy Wienerberger. Na ukončení
prvního dne měli žáci za úkol vyzdění komínu Schiedel. Druhého dne následoval
vědomostní test z učiva 2. ročníku, vyzdívání zdiva z pórobetonových tvárnic
Ytong a zdění betonových tvárnic KB – Blok systém. Naše družstvo obsadilo
z celkového počtu 12 družstev ze středních odborných učilišť velmi pěkné 3. místo,
a to s minimálním bodovým odstupem na postupové 2. místo do pražského finále.
Při započítání výsledků z postupového kola v Ostravě a Hradci Králové se naše
učiliště stalo druhým nejúspěšnějším ve Zlínském kraji a nejúspěšnějším odborným
učilištěm vychovávajícím budoucí zedníky v okrese Vsetín.
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Pečovatelky soutěžily v Lipové Lázních
Tato soutěž proběhla 10. 4. 2013 v Odborném učilišti a Praktické škole, Lipoválázně.
Byla určena pro žáky druhých ročníků oboru Pečovatelské práce. Z naší školy se jí
zúčastnily žákyně Klára Šubertová a Katka Temlíková .
Soutěž byla rozdělena na část praktickou a teoretickou.
Začínalo se testem, který vycházel z osnov zdravovědy a technologie.
Po dopsání testů se skupiny rozdělily a probíhala praktická část, která se skládala
z přišívání různých druhů knoflíků, žehlení prádla, úpravy nemocničního lůžka,
první pomoci nemocnému v bezvědomí a prostírání svatební tabule. Všechny
disciplíny se hodnotily podle kvality práce, úpravy a také záleželo na čase
potřebném ke zvládnutí úkolů. Po prvotní nervozitě se naše družstvo ve velké
konkurenci neztratilo a děvčata obsadila nevděčné čtvrté místo.

Chlapci zabodovali na mezinárodním turnaji ve stolním tenise
v Darkově
Dne 10. 4. 2013 se zúčastnili žáci naší školy ve složení Janoušek, Ondrušík,
Schwan mezinárodního turnaje ve stolním tenise v Darkově. Turnaj byl obsazen
pěti družstvy děvčat a pěti družstvy chlapců.
Tři družstva byla z České republiky a po jednom ze Slovenské a Polské republiky.
Naši hoši svou zodpovědností a přístupem obsadili nádherné druhé místo v tomto
turnaji.
O úspěch našeho družstva se velkou mírou zasloužil manažer a trenér družstva
p. Hrabovský.

Zahradníci soutěžili ve Cvrčovicích
Dne 18. 4. 2013 soutěžili naši zahradníci na prvním ročníku vazačské soutěže
Cvrčovická kopretina. Soutěžilo se v těchto úkolech - přízdoba vinné lahve, vazba
do interiéru a parter pro muže k padesátinám.
Naše družstvo se umístilo na čtvrtém místě. Všechny výrobky soutěžících byly
v následujících dnech vystaveny na výstavě a ochutnávce vín ve Cvrčovicích.
Za finanční podporu této akce, bychom chtěli poděkovat ČZS Kelč a firmě
VACULA- Servis, s.r.o..
Julie Foukalová
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Různé

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program na květen:
Pondělí 6. Května v 9:30 hod. : „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou.
Vytvoříme si sluníčka z otisků dětských ručiček a naučíme se říkanku
„Modrají se pomněnečky"
Úterý 14. května v 9::00 hod. : budeme poznávat domácí zvířata a jejich
mláďata. Vyrobíme si zvířátka z papírových proužků a naučíme se novou
písničku: "Jakpak mluví zvířata".
Pondělí 20.května v 9:30 hod. : "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Vyrobíme si šperky, ovečky nebo mýdlo z ovčího rouna a zahrajeme si hru
"Jména".
Úterý 28.5. v 9:00 hod. : DEN DĚTÍ - veselá oslava plná zábavy, tancování
a zpívání. Divadelní představení pro nejmenší - maňáskové divadlo.
Každou středu probíhá v RC pravidelné cvičení rodičů s dětmi pod vedením
p. Hanky Sobkové. Lekce pokračují také v měsíci květnu a červnu. Přijďte si se
svým dítětem zacvičit a něco nového se naučit. Ve všech skupinkách jsou
volná místa, bližší informace na emailu: rcslune@seznam.cz .
3.- 4. května, 24. května od 18:00 hod., 25. května máte opět možnost využít
v RC služeb manikérky, pedikérky - p. Macová tel. 777 265 270.
Těšíme se na Vás!
Veronika Mlčáková

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2013
Výbor MO ČRS v Kelči Vás srdečně zve na 23.ročník rybářských závodů
pořádaných v sobotu 1.června 2013 na rybníku Chmelník.
Závody se budou konat od 7 do 14 h, prezence závodníků (dospělých i dětí) od 6 h.
Závodů se může zúčastnit i nečlen ČRS.
Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení (smažený a pečený kapr,
grilovaná makrela a klobása, pivo, limo, atd.) a již tradiční tombola se spoustou
zajímavých cen.
I letos zde bude probíhat prodej živých ryb (kapr, pstruh duhový), prodej bude
zajištěn firmou Vlastimil Raška z Rožnova p/R v době od cca 10:00 do 12:00.
Jaroslav Orel, jednatel MO ČRS Kelč
28

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2013

Výstava plastikových a papírových modelů
Ve dnech 13. a 14. dubna 2013 proběhl v Kulturním domě v Kelči již čtvrtý ročník
výstavy plastikových a papírových modelů. Celkem vystavovalo 33 modelářů,
z toho 22 dospělých a 11dětí do 15let. Z Kelče vystavovalo 11 modelářů,
překvapením bylo 12 modelářů z Val. Meziříčí a 10 modelářů z okolí.
Nejvzdálenější byli vystavovatelé z Olomouce a z Přáslavic. Celkem bylo
vystaveno 573 modelů v různých kategoriích, z toho 130 papírových modelů.
K vidění byly modely bojové techniky, zvláště tanků, dělostřelecké a automobilové
techniky. Samostatnou skupinou modelů byly situační modely (diorámy) bojové
techniky v terénu. Velký zájem byl taky o modely válečných lodí a plachetnic.
Zajímavé a taky obsahově největší byly modely letadel z 1.sv.války, moderní
bojové stroje, ale také i civilní dopravní letadla. Každý vystavovatel, hlavně děti
do 15let, byl odměněn plast. stavebnicí, upomínkovými předměty města
a diplomem.
Překvapením pro pořadatele výstavy byla velká návštěvnost a zájem veřejnosti
ze širokého okolí, z Kelče a Val. Meziříčí. Ve srovnání s loňským ročníkem zájem
veřejnosti vzrostl asi o polovinu a taky chválou nešetřily zápisy v návštěvní knize.
Bez nadsázky lze říci, že úroveň vystavovaných modelů i počet návštěvníků má
zvedající se úroveň.
Jsme rádi, že jsme podchytili zájem těch nejmladších. Je třeba dětem ukázat,
že využít svůj volný čas mohou i jinak, než u počítače. Modelářství rozvíjí
koncentraci, jemnou motoriku a učí děti trpělivosti.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům, bez kterých by tato výstava nedosáhla takové
úrovně: CSCABOT, Ekostav Moravia, a.s., Ostrava, Elektronika Pitrun, GAS
MONT a Megacorp - plus. s.r.o. Zároveň děkujeme mediálním partnerům
za propagaci čtvrtého ročníku výstavy: Město Kelč, Zpravodaj Městského úřadu
v Kelči, Valašskomeziříčský zpravodaj, Rádio Čas a Radio Orion.
Doufáme a věříme, že příští ročník bude stejně tak úspěšný, ne-li lepší.
Za pořadatele Pajdla Miroslav
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KVĚTINOVÝ DEN 15. KVĚTNA 2013

Jako každý rok proběhne v druhém květnovém týdnu v Kelči veřejná celostátní
sbírka Ligy proti rakovině 17. Květinový den 2013.
Hlavním tématem sbírky a propagačních letáků bude „Nádorové onemocnění
tlustého střeva“ a stejně jako v minulých letech budou nadále propagovány další
prevence rakoviny a zdravého způsobu života, jejichž dodržováním můžeme
předejít až 50 % všech nádorových onemocnění. Platí, že rakovina odhalená
v časném stadiu vzniku je léčitelná. Tradiční slogan „Tiká v každé rodině“ je
varující.
Barva stužky kytiček bude letos zelená, minimální prodejní cena
za 1 kytičku zůstává 20 Kč.
Sbírku v Kelči zajišťuje Skautské středisko Kelč, oddíl skautek, které budou chodit
ve dvou skupinách.
Těšíme se na Vás a Vaši vstřícnost a štědrost
Hanka Stromšíková a skautky
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Chata Rusava 22. - 24. 3. 2013
Březnová víkendovka na Rusavě byla jak ve znamení malebného prostředí
Hostýnských vrchů, tak poutavého programu zaměřujícího se na dávnou minulost,
konkrétně na vznik prvních starověkých říší. Navzdory nepříznivě chladnému
březnovému počasí se odhodlalo šestnáct skautů poodhalit tajemství prvních říší,
ale také krás malebné a okouzlující zimní krajiny v okolí Rusavy.
Po příjezdu na rusavskou základnu byl páteční večer vyplněn rozdělováním
osazenstva z řad dětí do dvou týmů a to Peršanů a Asyřanů. Skautíci nejprve zhlédli
dokument týkající se problematiky prvních říší. Poté obdrželi texty, jakožto
doplňující dokument, který si měli přečíst. Následovala stezka odvahy, na jejímž
konci získal každý člen indicii. Na základě této indicie, zhlednutého dokumentu
a předloženého textu se měl každý člen víkendového pobytu zařadit do týmu, jenž
mu osudí určilo. Jakkoli to zní složitě, pro naše ratolesti byl tento úkol celkem
jednoduchý a k mému překvapení i snadno řešitelný. Jsa tímto udiven, přemýšlel
jsem, jak jim to příště více okořením. Následující hra – Chamurappiho zákoník už
byla okořeněná dost. Vyžadovala soustředění, dobrou paměť, postřeh a to mnohým
již činilo značné obtíže. Přesto se s tím nakonec nějak poprali. No, co jim zbývalo?
Museli!
Sobotní den byl především ve znamení výpravy po okolí Rusavy, jejímž
vrcholem byla návštěva nedaleké hradní zříceniny Křídlo. Z tohoto hradu,
zbudovaného v polovině 14. století jistým Vlkem z Dobrotic, zůstalo však pramálo.
Své jistě vykonala příroda, zub času, ale také vojska uherského krále Matyáše
Korvína ve válkách česko-uherských. Po návratu do chaty, a díky značné únavě
účastníků výpravy, jsme uskutečnili z programu do večerního klidu pouze dvě hry –
obnovu jeruzalémského chrámu a bitvu u Thermopyl. Zbytek sobotního večera pak
vyplnily společenské hry. Nejvíce jsme se pobavili, jak už to tak bývá, při
předvádění pantomimy. Některé pokusy našeho mladistvého osazenstva předvést
danou činnost bez použití jakéhokoliv zvuku, vyvolávaly salvy smíchu, zvláště
ukázka vykonávání potřeby na táborové latríně.
Jakožto skauti nemyslící pouze na svoji tělesnou schránku, která, jak víme,
jest pomíjející, vydali jsme se také povzbudit svoji duši, a to mší svatou
na pravěkém hradisku hostýnském, kde po bohoslužebném obřadu Květné neděle,
mohly děti utratit své poslední kapesné. Z Hostýna, ještě za zvuku chroupání
tureckého medu, odebrali jsme se na vlakové nádraží v Bystřici pod Hostýnem.
Odtud nás vlak dopravil až do Kunovic. Z kunovického nádraží naše skautské
osazenstvo pak auta ochotných vedoucích odvezla až do míst našich domovů,
za což jim moc děkujeme. Stejně jako děkujeme všem účastníkům víkendového
pobytu na Rusavě za veselou, příjemnou a historií nabitou atmosféru.
31

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2013

Velikonoční dopoledne 28. 3. 2013
Na skautském velikonočním dopoledni se nás sešlo zhruba třicet. Když jsme
si sedli, jedna z vedoucích dala vařit vajíčka a další tři šly dělat barevný sníh,
abychom mohly zdobit perníčky. Potom holky vyráběly velikonoční kuřátka. Kluci
se zase jeden po druhém učili plést tatar. Za chvilku už byly vajíčka hotová, a tak
starší holky rozdělávaly barvy do sklenic. Každá z holek si pak vzala vajíčko
a ponořila si ho do barvy, která se jí nejvíce líbila. Vedoucí Klárka nám koupila
třpytky, ve kterých jsme obalovaly vajíčka. Potom jsme do vody namočily nálepky
a sesunuly je na vajíčka. Perníky už byly taky hotové, takže jsme si dva nazdobily.
Nakonec jsme si všechno sbalili, rozloučili se a šli domů. Moc se těšíme na další
velikonoční dopoledne!
Maruška Hlavicová (Máčka)

Skautské kuře 31. 3. 2013
Jelikož náplň skautské činnosti je mimo jiné také služba, rozhodlo se naše středisko
i tento rok pro charitativní sbírku v rámci sbírkového projektu Pomozte dětem! Co
to obnáší? Starší skautky a jejich vedoucí vyrobí velikonoční kuřátka, která pak
nabízejí jako poděkování za dobrovolný příspěvek dárcům. Letošní sbírka
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se uskutečnila na Zmrtvýchvstání Páně v neděli 31. 3. 2013 jako již tradičně před
farním kostelem v Kelči po ranní a hrubé mši
svaté.
Celkem sbírka vynesla 2909 Kč a tato
částka byla odeslána na konto Pomozte dětem.
Poděkování patří všem dárcům, kteří se
rozhodli darovat své peníze na dobrou věc.
Rozhodně patří poděkování i všem, kdo se na
sbírce z řad kelečského střediska podíleli. O to
větší je to dík, protože museli při výběru
charitativního příspěvku zdolávat skutečně
neskutečné rozmary velikonočního počasí.

Výprava na Ivančenu 20. 4. 2013
Je každoroční tradicí a také
milou povinností každého skauta
při blížícím se svátku svatého Jiří,
který je patronem všech skautů,
vykonat pouť na beskydskou
mohylu Ivančenu, nacházející se
ve výšce 925 m n. m., kousek
od Lysé hory. Mohyla byla
vystavěna na památku pěti členů
„Odboje slezských Junáků“, kteří
byli 24. dubna 1945 popraveni
v polském Těšíně na židovském
hřbitově. Je také dobrým zvykem,
že každý poutník, skaut či tramp
přinese na mohylu z místa svého bydliště kámen (mnohdy roztodivných rozměrů,
barev a popisků) jako jakýsi symbol úcty k padlým skautům. Údajně se na této
beskydské mohyle nachází i kamínek z Měsíce od Neila Armstronga.
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Letos termín celonárodního setkání všech skautů na Ivančeně padl na termín
20. dubna. A ani naše středisko neopomnělo vykonat pouť na beskydskou mohylu
a tím uctít padlé skauty. Po příjezdu do Frýdlantu nad Ostravicí, vydali jsme se
po zhruba 8 km dlouhé cestě až na vrchol, kde nás, překvapily davy skautů
ze všech koutů naší drahé republiky. Zatímco mladší skauti závodili o to, kdo uvidí
nejvíce cizích středisek, my starší jsme si vychutnávali atmosféru výstupu, radost
z okolní přírody a pohybu, kterého se nám s přibývajícím věkem tak málo dostává,
jistě však pouze vlastní vinou.
V 11:00 jsme se jako každým rokem zúčastnili slavnostní mše, celebrované
ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a následného
poledního slavnostního ceremoniálu u mohyly, kde byla vztyčena za zpěvu státní
hymny česká vlajka. Po ceremoniálu, tísněni provozním řádem Českých drah, jsme
museli vyrazit na zpáteční cestu do Frýdlantu, odkud jsme po třetí hodině
odpolední, namlsáni příjemným sobotním zážitkem, vyrazili vlakem směrem
k domovu.

Oslava 101 let skautingu 21. 4. 2013
V neděli 21. dubna jsme společně se všemi skauty, skautkami, oldskauty,
vlčaty, světluškami a rovery oslavili svátek našeho skautského patrona sv. Jiří také
v Kelči. Oslava započala v 10:00 mší svatou ve farním kostele sv. Petra a Pavla.
Po skončení bohoslužby jsme se ve slavnostním průvodě za zpěvu skautských
a trampských písní vydali ke klubovně, kde byla slavnostně za zpěvu státní hymny
vztyčena česká vlajka. Následoval náčelníkův krátký proslov a po něm čekalo
všechny přítomné drobné občerstvení. Jelikož se tato akce jak tento, tak i minulý
rok vydařila, chtěli bychom z této oslavy vytvořit každoroční tradici, abychom
nezapomněli, co to znamená být skautem a vážili si toho, že skauty jsme.
27. 4. 2013 proběhlo v Kelči, v okolí rybníka Chmelník, okresní kolo závodu
skautů a skautek. Více o tomto závodě se dozvíte v červnovém čísle
zpravodaje!
Více o naší činnosti vypátráte na internetových stránkách: http://skautikelc.cz
Martin Hlavica
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Velikonoční výstavka s jarmarkem v Kelči
I když Velikonoce letos vypadaly poněkud vánočně, nikdo z nás nezapomněl
na zvyky, které tento čas provázejí. Jedním z nových zvyků v našem městě je
pořádání Velikonoční výstavky. Letos probíhala ve dnech 23. a 24. března
v Kulturním domě v Kelči. Návštěvníci, kteří výstavku, tentokrát spojenou
s Velikonočním jarmarkem, navštívili, určitě nebyli zklamáni. Čekala na ně nejen
ukázka velikonočních tradic – malování vajíček a zdobení perníčků, ale taky
možnost zakoupení velikonočních výrobků, od šperků až po krášlící kosmetiku.
Překvapením letošního ročníku byla soutěž o nejhezčího velikonočního beránka.
Vítěznou cenou bylo obří aspikové vejce. Soutěžící se nenechaly zahanbit a každá
se snažila svého beránka co nejlépe nazdobit. Návštěvníci měli věru nelehké
rozhodování.
Zde jsou výsledky soutěže:
Soutěžní velikonoční beránci a jejich umístění:
1. místo: paní Jana Plesníková
2. místo: paní Marta Leinertová

3. místo: paní Anna Hlavicová

Výstavku navštívilo asi 300 lidí. Kromě přichystaného podívání bylo pro všechny
připraveno i výborné pohoštění od moučníčků všeho druhu až po slané pochutiny.
Kdo přišel, určitě nelitoval. Už se těšíme na další ročník.
Anna Hlavicová
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Beseda s důchodci v Komárovicích
Dne 22. března 2013 proběhla v Komárovicích Beseda s důchodci a také
s představiteli města Kelče.
Děti z Komárovic pod vedením Veroniky a Patriky Plesníkových obohatily setkání
pěknými písněmi i básničkami. Každému děti předaly květinu, pak následovalo
malé pohoštění.
Při této besedě se také všichni seznámili s novým životopisným dílem – Život a dílo
Metoděje Jahna – bývalým panem řídícím v Komárovicích, který zde v letech 1901
– 1919 učil na zdejší škole. Později působil v Rožnově pod Radhoštěm. O tuto
knihu byl velký zájem a mnoho komárovických občanů si ji objednalo s dovětkem,
vždyť to byl náš pan řídící. Je dobře, že na svého pana řídícího, slavného
spisovatele a básníka v Komárovicích nezapomněli.

Paní Lidka Slimáčková zahrála a zazpívala pro radost všech přítomných.
Bylo to pěkné setkání.
Za osadní výbor Komárovice
Pavlíková Věrka.
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MěÚ MATRIKA informuje:
Dne 22. 6. 2013 se bude konat vítání občánků – dětí narozených od 1. 2. 2013.
Proto žádáme rodiče dětí, kteří neobdrží písemnou pozvánku a mají zájem se vítání
zúčastnit, aby se dostavili s rodným listem dítěte na matriku.

POZVÁNKA na přednášku kartářky a numeroložky
p. Jarmily Kuskové.
Kino Kelč 17. 5. 2013 v 18:00 hod. Vstupné 35,- Kč.
Po skončení možnost výkladu karet.
Zvou pořadatelé.

Inzerce

Prodej lahvového vína
Objednávat můžete na telefonu:
776 036 846 Patricie Volková

nebo na e-mailu: vinokelc@seznam.cz
Sauvignon
Chardonnay
Rulandské bílé
Müller Thurgau
Veltlínské Zelené

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

68,62,62,55,55,-

Cabernet Sauvignon
Rulandské Modré
Modrý portugal
Svatovavřinecké
Frankovka
André

Vratná záloha za láhev 5,- Kč.

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

70,- Frankovka ROSÉ
0,75 55,70,- Svatovavřinecké ROSÉ 0,75 55,55,55,- Vino pochází z vinařství
55,- Forman a Forman/Fovin, s.r.o.
55,-

Vratná záloha za přepravku 50,- Kč.
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Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování,
zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních?
Bezplatný konzultantský servis:

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

KAMENICTVÍ- PAVLIŠTÍK JAROSLAV
Kunovice 207 psč.756 44 p. Loučka
Tel.608 948 280, email- pavlistikjaroslav@seznam.cz
Internetové stránky: www.KAMENICTVI-Pavlistik.cz
VÁM NABÍZÍ :
- veškeré opravy a rekonstrukce stávajících hrobů, broušení teraca
- výroba a montáž nových pomníků,betonování základů
- sekání a obnova písma zlato-stříbro-bíla černá-bronzové plastické
- prodej a montáž náhrobních doplňků, lampy-vázy-mísy-vitríny-rámečky-kříže,
provedení -nerez-bronz-žula.
- používaný materiál žula,pískovec,mramor,teraco.
Zaměření zakázky zdarma,dodací lhůty 3-5 týdnů dle náročnosti zakázky.
Kontakt na výše uvedené adrese, telefonním čísle.
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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
Jaromír Perutka
Vladimír Kutálek
Zdeňka Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Emilie Novosadová
Jan Hruška

Němetice 85 let
Lhota
Miroslav Pavlů

70 let
Zdeněk Vavřík
Božena Šatranová
Marie Pajdlová
Ludmila Hulmanová
75 let
Emilie Hrozová
80 let
Božena Stašová
Vlasta Škarková
Anna Drajsajtlová
Úmrtí
Petr Smělý

54 let

81 let
Anna Pýchová

Kelč

83 let
Anna Pešlová

Kelč

87 let
Kelč
Karel Palata
Kelč
Jaroslav Kutálek
Němetice
Kelč
88 let
Marie Zábranská
Anděla Hýžová
Kelč
89 let
Kelč Ludmila Koláčková
Kelč František Pivoda
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Lhota
Lhota
Lhota

Lhota
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