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Městský úřad informuje
Upozornění:
Poplatek za komunální odpad – splatnost poplatku je do 30. června 2013.
Upozorňujeme, že od 1. 1. 2013 je poplatníkem také:
 fyzická osoba, která vlastní rodinný dům nebo byt, v nichž není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba,
 fyzická osoba (cizinec), které byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt v ČR na dobu
delší než 90 dnů, nebo která pobývá v ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Poplatek činí 480 Kč na osobu.

Svoz tříděného odpadu
Plasty
Sklo

27. červen
14. červen

U S N E S E N Í z 36. zasedání Rady města Kelč dne 15. 4. 2013

 Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 31. 3. 2013 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
 Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč
za rok 2012 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
 Rada bere na vědomí protokol o výsledku kontroly hospodaření u příspěvkové
organizace Základní škola v Kelči a předává jej k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje pronájem bytu č. 303 v penzionu pro důchodce v Kelči č.p. 290
paní M. T., Kelč.
 Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Stavební úpravy náměstí v Kelči“
na pozemku parc.č. 2023/10 v k.ú. Kelč-Nové město s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“ na pozemku parc.č. st. 2 v k.ú. Kelč-Nové Město s Jaroslavem Kuchnou,
Mírová 208/2, Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvu o podmínkách a právu umístit a provést stavbu
„Vodovodní přípojka do šachty na parcele 191/1“ na pozemku parc.č. 2034 v k.ú.
Kelč-Nové Město s R.a G. P., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8014231_2 o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene a právo provést stavbu „Kelč, Chvatík, 159/11 přípojka NNK IP-128014231“ na pozemcích parc.č. 2023/11 a 2197 v k.ú. Kelč – Nové Město s ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemkům parc.č. 162/1, 2023/11, 2023/1, 2023/76 a 2023/77 v k.ú. Kelč-Nové
Město ke stavbě „Kelč – výměna vodovodního řadu Kelč-náměstí“ s Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemkům parc.č. 162/1 a 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město ke stavbě „Výměna
kanalizační stoky Kelč – u kostela“ s Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 10.000,- Kč pro Diakonii ČCE,
středisko ve Valašském Meziříčí na provoz denního stacionáře v roce 2013
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci.
 Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor Kulturního domu v Kelči Občanskému
sdružení Anděl, Kelč č.p. 290 na pořádání taneční zábavy dne 4. Května 2013.
 Rada schvaluje výsledek vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup
traktorové sekačky“ dle předložené zprávy hodnotící komise a schvaluje zakoupení
sekačky u společnosti Daniš DAVAZ Technik s.r.o., Lověšice 265, Přerov.

 Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 2 ks
akáty na obecním pozemku parc.č. 992/2 v k.ú. Kelč-Nové Město dle předložené
žádosti a posouzení lesním p. Michalíkem.
 Rada byla seznámena s dopisem rodičů poukazujícím na problém nedostatečné
kapacity Mateřské školy v Kelči a ukládá starostovi připravit možné varianty
zřízení dalšího oddělení MŠ a projednat je s příslušnými orgány státní správy.

U S N E S E N Í z 37. Zasedání Rady města Kelč dne 2. 5. 2013

 Rada bere na vědomí zpracované územní studie „U1 lokalita Bystřická“ a „U4
lokalita Kurfürstka“, které vypracovala firma AUR atelier, Dolní Hejčínská 31,
Olomouc.
 Rada nesouhlasí s vytvořeným návrhem tvorby a čerpání investičního fondu
Základní školy Kelč a ukládá řediteli ZŠ přepracování návrhu tvorby a čerpání IF
na rok 2013.
 Rada provedla vyhodnocení cenových nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na realizaci akce „Sezonní kiosek u hřiště TJ Kelč – dřevostavba“ a schvaluje
uzavření smlouvy s p. Petrem Stašou, bytem Kelč č.p. 232 dle předložené cenové
nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Rada schvaluje vypracování projektové žádosti města Kelč o poskytnutí dotace
na akci „Regenerace městského parku v Kelči“ z OPŽP a pověřuje starostu
podpisem této žádosti.
 Rada provedla vyhodnocení cenových nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
realizaci akce „Rekonstrukce kulturního domu č.p. 224 v Kelči – IV. Etapa –
zateplení fasády, východní strana“ a schvaluje uzavření smlouvy s firmou VAST
Tercia spol. s r.o. dle předložené cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Městská knihovna
24. – 28. červen 2013

ZAVŘENO
3

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2013

Kultura

XVII. Kelečské slavnosti
sobota 29. června 2013 a neděle 30. června 2013
Sobota 29. června 2013 od 14 hodin
Venkovní pódium:
14,00
15,30
16,30
18,00
19,30
21,00
22,30
22,45

Libor Pantůček-zábavný pořad
pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín
Faunus – rock (Valašské Meziříčí)
Fojti - valašský folkrock (Valašské Meziříčí)
Blues Street Band – blues, jazz, boogie, rock (Valašské Meziříčí)
GENTLEMNEN´S – (Hranice)
Ohňostroj
Taneční zábava se skupinou Kalibra

V kině
14,00

O.LI.V.Y. vs. OSTR.UŽ.I.NY – Improliga – zápas v divadelní improvizaci

V kulturním domě
15,30
JŮ A HELE – známé televizní postavy v programu „Na paloučku“

Neděle 30. června 2013 od 14 hodin
Venkovní pódium:
14,00
Ruty Šuty Kelč – country, Pastelky a Chipmánkové – aerobik
15,00
Elton John revival – (Hranice)
16,00
loutkový cirkus + loutková dílna (ve stanu)
17,30
POLETÍME – banjo punk-turbo šanson (Brno)
15,00
-18,00

Výšková vyhlídková atrakce – u ZŠ
(autojeřáb)

Doprovodné akce mimo areál
So, Ne – Výstava drobného zvířectva – areál chovatelů
(so 13–19 hodin, ne 8–17 hodin)
So, Ne – Výstava dýmkařství v Kelči – síň v budově penzionu (14 – 17 hodin)
Pá-Ne – Výstava obrazů Jana Klevara – velký sál v Hasičském domě v Kelči
(Pá 17 – 20 hodin, So a Ne 10 – 17 hodin)

Zábavné atrakce pro děti * kolotoče * občerstvení * stánkový prodej, aj.
Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena!
Pořadatel: Město Kelč, informace: 571 665 913, 607 631 204
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Český svaz chovatelů v Kelči vás zve na tradiční

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA,
která se koná ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2013
v prostorách chovatelského areálu.
OTEVŘENO
Sobota 13 - 19 hod.
Neděle 8 - 17 hod.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.
MS Němetice Doubrava – se sídlem v Kladerubech – ve spolupráci
s Honebním společenstvem a Osadním výborem Němetice
pořádá
pod záštitou Zlínského kraje

III. MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE,
které se uskuteční v pátek 5. 7. 2013 v 14:00 hod.
na Výletišti v Němeticích.
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vystoupení trubačů OMS Vsetín
Ukázka troubení jelenů – Ing. Janík Milan
Ukázka vábení jelení zvěře – p. Podešva Rostislav
Ukázka loveckých dravců a psů
Laserová střelnice (v průběhu celé akce)
Projížďka v kočáře i v sedle koní
Vystoupení Kladerub. Mamoletek a tanečnic z Val.
Polanky
Ukázka letu balónu
Občerstvení – kančí guláš, rožněné a grilované speciality
Bohatá tombola
K tanci a poslechu hraje dechová hudba BORŠIČANKA

Všechny vás srdečně zvou myslivci z Kladerub a Němetic.
5

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2013

Program Kina Kelč na měsíc červen 2013
Neděle 2. června v 18 hod.
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Může být něco vhodnější dějovou expozicí pro filmovou adaptaci díla Charlese
Dickense než sirotek, který přichází na Štědrý večer na hřbitov? Stěží. Tedy právě
takto začíná příběh malého Pipa, budoucího kovářského učedníka. Jeden
z nejslavnějších románů anglického dramatika o osudech sirotka Pipa už byl
zfilmován vícekrát. V nejnovější verzi režiséra Mika Newella hrají m.j. Ralph
Finnes a Helena Bonham Carter.
Film Velké Británie, s českými titulky,125min, mládeži přístupno od 15let,vstupné
43,-Kč.
Přichází čas prázdnin, i my se s vámi loučíme. Pro naše filmové plátno nastává
nejistá doba.
Pajdla Miroslav, ved. Kina Kelč

WEB okénko
Na webových stránkách města www.kelc.cz můžete mimo jiné najít:
kam za kulturou, kam za sportem či jiné aktuální zajímavosti.
Informace jsou umístěny v levé liště v kolonce Události v obci, dále pak
v kalendáři na pravé straně, kdy po kliknutí na datum se tato akce
zobrazí. Pokud budete mít zájem zveřejnit nějakou zajímavou kulturní,
sportovní či společenskou akci, pošlete text, obrázek nebo i plakátek na
adresu schybolova@kelc.cz.
Dále lze najít i text hlášení místního rozhlasu (pokud se nejedná
o víkendové mimořádné hlášení).
Novinkou je hlasové čtení zpráv pro občany se slabším zrakem.
O dalších novinkách vás budeme průběžně informovat.
Redakce
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Sport

KUŽELKY
Letošní sezona je úspěšně za námi. Za kelečský oddíl se jí zúčastnila celkem dvě
družstva-tým mužů, hrající již druhým rokem Krajský přebor Zlínského kraje a naši
dorostenci, kteří si poprvé zahráli v nejvyšší soutěži tohoto sportu, a to
v 1. kuželkářské lize dorostu. Tento ročník ale přinesl našemu oddílu mnoho
dalších úspěchů.

KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012-2013
Mužská sestava předváděla v podzimní části slušné výkony, bohužel v jarní části se
jim nevydařil dostatečný počet utkání k udržení si místa v horní části tabulky, a tak
se propadli o pár míst níž. Kelečští kuželkáři tak svou druhou sezonu v Krajském
přeboru skončili na konečné osmé pozici.
Pro rok 2013-2014 se uvažuje i o založení družstva „B“, které by se opět po
2 letech objevilo na scéně. Hráči by se zúčastnili Okresního přeboru – NJ, Přerov
a Vsetín.
TJ Kelč
–
TJ Slavia Kroměříž
3,5 : 4,5 2494 – 2567 0
KK Camo Slavičín– TJ Kelč
5 : 3
2432 – 2402 0
TJ Kelč
–
TJ Valašské Meziříčí B
2 : 6
2444 – 2612 0
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DOROSTENECKÁ SOUTĚŽ U KONCE
- KELČ JE 8. NEJLEPŠÍ TÝM V REPUBLICE
Dorostenci, kteří letos poprvé okusili nejvyšší soutěž – 1. Kuželkářskou ligu dorostu, si
během základních čtrnácti utkání vybojovali konečné druhé místo, ze kterého postoupili
do semifinálových kol, konaných v Olomouci a Vracově. Svými výkony si získali
vstupenku i do samotného finále 1.KLD, kde společně s ostatními hráli o titul „Mistra
republiky“. Čekala je cesta do dalekého Hazlova a druhé kolo odehráli na čtyř-dráze ve
Valašském Meziříčí. Všechny souboje byly doprovázeny skvělou atmosférou
uspořádanou jak diváky, tak i samotnými hráči. Kelečský dorost se zde setkal s řadou
špičkových hráčů, mnohdy zastoupenými českými reprezentanty. I tak jejich výsledky
vystačily na krásné osmé místo.

Zleva: Anička Mašlaňová, Petr Pavelka-trenér, Monika Pavelková a Tomáš Vybíral
Nesmíme zapomenout i na naše nejmenší. Pro tuto věkovou kategorii byla přichystána
utkání opět ve formě miniturnajů. Závěrečné kolo soutěže pro nejmladší kuželkáře
s označením „Pohár mladých nadějí“, kde postupovala nejlepší šestnáctka hráčů a hraček
z celé České republiky, mělo zastoupení i z našeho oddílu. Z kvalifikačních šesti turnajů
si svými výkony zajistil postup Kristián Hlavica, který se do finále, konaného
každoročně na osmi-dráze v Olomouci, probojoval z 12. Pozice v kategorii „Mladší
žáci“. Čekala ho zde velká konkurence, ale podle výsledného čísla na 60 Hs – 248,
kterým se v této části umístil na sedmém místě, nebyla znát na našem kuželkáři žádná
nervozita. Svým náhozem se posunul v tabulce na konečné desáté místo.
Příští sezonu 2013-2014 se všichni kluci z našeho oddílu zúčastní těchto turnajů už
v kategorii „Starší žáci“, kdy v případě zajištění si místa mezi prvními šestnácti hráči,
mají šanci v dané kategorii postoupit na Mistrovství ČR 2014.
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MISTROVSTVÍ ČR DOROSTENEK 2013 – HAZLOV
Prvního květnového víkendu bylo po všech koutech republiky zahájeno Mistrovství ČR
2013. Náš oddíl reprezentovala dorostenka Anička Mašlaňová, která si svůj postup
zajistila již v krajských přeborech, konaných na konci ledna v Luhačovicích. Soutěž
probíhala až v dalekém Hazlově, ale jelikož si zde naši dorostenci před nedávnem
odehráli první kolo finále 1.KLD, dráhy už měla naše hráčka odzkoušené. Svým
výkonem – 512 – stanula na konečném 13. Místě, a tím si zajistila postup do nedělní
soutěže ve sprintech (2x20 Hs), kde bohužel vypadla už v prvním kole. Úvodní dvacítku
prohrála o pouhých pár kolků, druhou zvítězila se slušným náskokem,
kdy stav na dráhy ukazoval 1:1. V takovémto případě následuje tzv.
náhlá smrt – tři hody do plných, která je vždy rozhodujícím faktorem,
kdo z dvojice postoupí do dalšího kola. Anička bojovala o postup, ale
soupeřce se rozstřel vydařil lépe (22:15). Pro kelečskou kuželkářku to
byla první zkušenost na takovéto soutěži, přesto se s tím poprala skvěle.
Zpravodaje, články, fotografie a případné videa z utkání, turnajů a akcí,
pořádaných kuželkářským klubem TJ Kelč, si máte možnost prohlédnout
na webových stránkách www.kuzelkykelc.cz.

Pavelková Monika
Vážení obyvatelé Kelče a okolí, kuželkářský oddíl TJ Kelč si vás dovoluje pozvat na

TURNAJ V KUŽELKÁCH PRO RODIČE A DĚTI
MÍSTO KONÁNÍ:

kuželna TJ Kelč (u Kulturního domu)

TERMÍN:

29. června 2013

HRACÍ DOBA:

14:30 – 19:00 hod.

KATEGORIE:

Věková hranice není nijak omezena. Startovat mohou všichni,
kteří mají chuť a sílu si tento sport zkusit.
Hraje se na obou drahách v disciplíně sprint=2x20 hodů
(10 plné, 10 dorážky na každé z drah).
Děti do 12 let mají možnost hrát pouze do plných.
20 Kč/osoba/start
Počet startů není omezen, započítává se nejlepší výsledek.
Nachystány pro každého odvážlivce v podobě diplomu a sladké
odměny.
Zajištěno v místním baru.

DISCIPLÍNA:
STARTOVNÉ:
CENY:
OBČERSTVENÍ:

SPORTOVNÍ OBUV S SEBOU!!
Své dotazy můžete zasílat na naši e-mailovou adresu: kuzelnakelc@email.cz !
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Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 5. 5. 2013 se uskutečnilo v příjemném prostředí areálu střelnice v Kelči první
kolo soutěže ,,Kelečské střelecké ligy roku 2013“ v disciplíně SP 30+30 (střelba
z pistole) jednotlivců.
Soutěže se zúčastnilo celkem 19 střelců (z toho 5 bylo z domácího SSK Kelč ), a to
s těmito výsledky:
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 559 bodů (z 600 možných)
2. Rostislav Sáblík (Val. Klobouky) s nástřelem 558 bodů
3. Miroslav Mitáš (SSK Buchlovice) s nástřelem 549 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
8. Petr Vavřík s nástřelem 517 bodů
9. Josef Stříteský s nástřelem 517 bodů
15. Antonín Pitrun s nástřelem 474 bodů
17. Josef Němec s nástřelem 435 bodů
19. Miroslav Marejka s nástřelem 394 bodů

Kompletní výsledková listina soutěže a další informace pro veřejnost jsou umístěny
na webových stránkách klubu – www.ssk-kelc.unas.cz .
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
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FOTBAL
Mladší žáci
Hrachovec
Kelč
0 : 17
(Jiříček David 10, Hradil Alois 4, Hlavica Kristián 2, Kutálek Lukáš)
Dolní Bečva
Kelč
4:5
(Jiříček David 3, Mikulenka Daniel, Hlavica Kristián)
Prostř.Bečva Kelč
1 : 20
(Jiříček David 11, Hradil Alois 6, Hlavica Kristián 2, Pelc Vojtěch)
Kelč
Krhová
13 : 2
(Jiříček David 6, Hradil Alois 2, Pelc Vojtěch 2, Mikulenka Daniel, Pitrun Ondřej,
Hlavica Kristián)
Zašová
Kelč
2:4
(Hlavica Kristián 2, Jiříček David 2)
Kelč
Vidče
4:0
(Jiříček David 3, Hlavica Kristián)
Kelč
Dol. Bečva
11 : 2
(Hlavica Kristián 3, Jiříček David 3, Rada Jan 2, Mlčák Martin, Mikulenka Daniel,
Pelc Vojtěch)
TABULKA
Tým
1. Kelč
2. Dolní Bečva
3. Choryně
4. Vigantice
5. Zašová
6. Vidče
7. Hrachovec
8. Valašská Bystřice
9. Prostřední Bečva
10. Krhová

Záp + 0
14 13 1
14 9 1
13 8 2
13 8 1
15 8 1
14 7 1
14 4 0
13 3 1
15 2 2
13 1 2

Skóre
155: 17
73: 37
53: 44
68: 41
49: 29
42: 32
28: 74
34: 73
38:156
25: 62

0
4
3
4
6
6
10
9
11
10

Body
40
28
26
25
25
22
12
10
8
5

Redakce
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Základní škola informuje
Úprava RVP ZV platná od 1. 9. 2013
Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které mají začít
platit 1.9.2013, jsou první rozsáhlejší obsahové úpravy od jeho vydání v roce 2005.
Upravený RVP ZV je součástí Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní
č.j. MSMT_2647/2013-210 ze dne 29.ledna 2013. Upravený RVP ZV vstupuje
v účinnost 1. září 2013.
Jedná se o úpravy, ke kterým se MŠMT rozhodlo na základě mezirezortních jednání.
Na základě těchto jednání byla do RVP ZV začleněna, dopracována nebo upravena
některá aktuální a důležitá témata, která mají své opodstatnění ve vládních dokumentech
nebo v legislativních dokumentech příslušných rezortů.
Úpravy se týkají předmětů Cizí jazyk a Matematika, předmět 2. cizí jazyk se mění
na tzv. Další cizí jazyk a bude od září 2013 pro žáky povinný (zatím je veden jako
volitelný).
Témata Finanční gramotnost, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí, Dopravní výchova, Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před
nemocemi, aj.), Korupce a Obrana vlasti budou začleněny do příslušných
vzdělávacích oblastí a oborů, např. finanční gramotnost do oblasti Člověk a jeho svět
a Člověk a společnost, ochrana člověka za ….. do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,
dopravní výchova do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví apod.)
Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT
a na metodickém portálu www.rvp.cz .

Projekt Starší učí mladší (žáci 9. třídy učí páťáky)
Trávicí soustava byla výukovým tématem páťáků v pondělí 29. dubna a v úterý
30. dubna. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem v roli učitelů nebyli
„kolegové“ páťáků, o něco starší deváťáci. Ti si v hodinách přírodopisného
semináře totiž pro mladší spolužáky připravili projektové dopoledne a v rolích
učitelů s nimi strávili 4 vyučovací hodiny.
Při seznamovací hře se poznali jmény, pak následovalo rozdělení do pracovních
skupin a už tu byla první aktivita – z dílků, které si členové skupin tahali
z látkového sáčku, skládali jako při hře puzzle část lidského těla.
Při vlastním učení skupinky páťáků obcházely stanoviště (stanoviště č.1: obrázky
s názvy, č.2: puzzle, č.3: pexeso, č. 4: kvíz, č. 5: otázky) a plnili konkrétní úkoly.
V poslední části dopoledne pracovali žáci již samostatně, protože odpovídali
na otázky závěrečného testu.
Pak už následovalo jen sečtení bodů jednotlivých skupin, vyhlášení výsledků
a zhodnocení celého dopoledne
Celý příspěvek najdete na www.zskelc.cz .
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PROGRAMY VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU TYROL
Jsou zaměřeny na představení jednotlivých ekosystémů Země. Výuka probíhá
ve vzdělávacím středisku Tyrolský dům (naproti zámku Lešná) a je kombinací
mluveného slova, promítání filmových ukázek a praktického poznávání přírodnin.
Žáci jsou rozděleni do skupinek, ve kterých řeší jednotlivé připravené pracovní
listy. Při závěrečném zhodnocení výsledků jsou navíc odměněni tři nejúspěšnější
řešitelé. Výukový program trvá 70 minut a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ
a pro studenty SŠ.
Téma AMAZONSKÁ DŽUNGLE – představení neznámých, ale přesto typických
obyvatel jihoamerického pralesa, praktická ukázka a poznávání produktů původem
z tropů nás čekalo ve čtvrtek 9. května. Nejenže jsme se bavili cestou autobusem,
bavilo nás to i v ZOO. Když skončil program s průvodcem, následoval rozchod
po zoologické zahradě. Nebylo to ale takové bezstarostné bloumání, obdrželi jsme
pracovní listy a plnili úkoly, které pro nás připravila paní učitelka Davidová.
Alena Richterová, žákyně 7. B

Pálení čarodějnic

30. dubna jsme se s p. uč. Fabíkovou a p. uč. Plesníkovou sešli, abychom mohli
upálit čarodějnice. Dali jsme si sraz ve vestibulu školy a tam jsme se rozdělili
na dvě skupinky. Chtěli jsme si totiž zahrát hru šipkovaná. První skupinka vyšla
dříve, aby mohla připravit úkoly pro skupinku druhou. Druhá skupinka šla tedy
podle šipek. My jsme byly ve druhé skupině. Cestou spolu s ostatními jsme plnili
různé úkoly a moc se u nich nasmáli. Nakonec nás šipky zavedly až do Komárovic.
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Po příchodu jsme začali vyrábět čarodějnice ze sena a různého oblečení. Všechny
byly povedené. Během práce nám vyhládlo, a tak jsme si opekli špekáčky. Potom
jsme začali hrát čarodějnické hry, které si pro nás paní učitelky připravily. Byla to
velká sranda a moc jsme se u toho nasmáli. Když jsme zásobu her vyčerpali, šli
jsme konečně pálit čarodějnice. Než jsme naše výtvory hodili do ohně, seznámili
jsme ostatní s jejich jmény a se zajímavostmi ze života čarodějnic. Následovalo
napsání nějakého špatného zážitku z loňského roku na papír spolu s vlastností,
o které víme, že není pro nás příliš dobrá. Obojího jsme se totiž chtěli zbavit. Tím
jsme zakončili náš moc hezký program a mohli jsme vyrazit na zpáteční cestu.
Myslím, že můžeme za všechny říct, že se akce vydařila. Už se těšíme na další.
Za žáky 6.A Viktorie Holášová, Martina Škařupová, Romana Stašová
PhDr.Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Je tady červen, poslední měsíc školního roku, který začíná oslavou DNE DĚTÍ.
V neděli 2. června vystoupí děti ze 3. třídy „Berušky“ s tanečním programem
na kulturní akci u příležitosti Dne dětí v Areálu chovatelů v Kelči, kterou pořádá
Denní stacionář Anděl ve spolupráci s Městem Kelč.
V pondělí 3. června přivítají všechny děti v mateřské škole pohádkové postavy
v podání paní učitelek, které zahrají dětem pohádky v našem divadélku. Děti
se mohou těšit na veselé dopoledne plné pohádek, her a písniček. I chodníky
na zahradě budou veselejší s obrázky nakreslenými barevnými křídami a trávník
ozdobí papírové květy, které si děti samy vyrobí.
Ve středu 5. června v 15, 30 hodin se uskuteční „Velká zahradní slavnost“ za účasti
rodičů.
Navštíví nás KEJKLÍŘ PET /Petr Theimer/ - kejklíř, klaun a kouzelník pro děti
i dospělé. Děti si v představení vyzkouší, jestli umí čarovat a žonglovat, zapojí
se do neobvyklých her a čarování s balonky. Zábavné odpoledne zakončíme
táborákem s opékáním špekáčků.
„Přijďte se s námi pobavit“!
Na čtvrtek 13. června připravujeme v parku „Cestu pohádkovým lesem s hledáním
pokladu“.
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Ze čtvrtka na pátek /20. 6. – 21. 6./ čeká děti, které letos ukončí předškolní
vzdělávání, nocování v mateřské škole s Večerníčkem.
V mateřské škole uspořádáme také malou výstavku dětských výtvarných prací
na téma „Můj nejoblíbenější pohádkový hrdina z Večerníčků“.
V sobotu 22. června vystoupí naše děti v obřadní síni kelečské radnice s programem
při „Vítání nových občánků“.
V pondělí 24. června nás naposled v tomto školním roce navštíví Divadélko
„Smíšek“ s „Pirátskou pohádkou“. Bude to dobrodružná pohádka plná překvapení.
Na konci června se již tradičně loučíme s dětmi, které odchází do základní školy.
Letos se s dětmi slavnostně rozloučíme v úterý 25. června v Kulturním domě
v Kelči.
Předškolní vzdělávání ukončí 32 dětí.
Rozloučení se zúčastní starosta Města
Kelč, pan Ing. Karel David, paní
učitelka z 1.třídy Základní školy
v Kelči, zástupci Sdružení rodičů při
MŠ Kelč a také Divadelní společnost
„TILIA“ z Hranic, která kromě
pohádky bude děti „pasovat“ na
školáky. Dětem budou předány knihy
a dárky na památku na Mateřskou
školu v Kelči.
A na závěr už jen poděkování všem
zaměstnancům naší mateřské školy
za vynaložené úsilí při práci, rodičům
dětí a zřizovateli Městu Kelč za
podporu a dobrou spolupráci.

Vám všem přeji za celý kolektiv mateřské školy hodně sluníčka a pěkných zážitků
s dětmi na prázdninových cestách.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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Zajímavosti
ÚVOD
Proč dávám do kelečského Zpravodaje příspěvek o Petru Orlovi? Zaprvé: Petr
Orel je významná osobnost kraje na úseku ochrany přírody. Zadruhé: Dědeček
Petra Orla Vojtěch Orel byl hostinským v Kelči „U sv. Františka“. Zde také prožil
Petr část svého dětství, na což má pěkné vzpomínky, a proto se také do Kelče rád
vrací.

PETR OREL
Narodil se 3. září 1959 v Novém Jičíně.
Jeho otec Vojtěch Orel zde byl vedoucím prodejny textilu.
Po základní škole Petr Orel absolvoval Střední zemědělskou technickou školu
v Novém Jičíně a speciální pomaturitní studium ochrany přírody a ekologie.

Po maturitě nastoupil do Vlastivědného ústavu v Novém Jičíně na oddělení státní
ochrany přírody a památkové péče, dva roky působil v zemědělství jako agronom
pro ochranu rostlin a pak se vrátil do Okresního vlastivědného muzea v N.Jičíně
(dříve Vlastivědný ústav) na úsek ochrany přírody. Sedm let pracoval jako
inspektor ochrany přírody a památkové péče na Okresním národním výboru
v Novém Jičíně, resp. jako vedoucí oddělení ochrany přírody.
Od roku 1992 působí profesionálně v nevládní ekologické organizaci (jde
o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně, kde je také
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dlouholetým předsedou), která vlastní a provozuje záchrannou stanici pro volně
žijící živočichy a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích. Je vedoucím této
stanice a byl u jejího zrodu. Záchranná stanice v Bartošovicích v letošním roce
oslaví 30. výročí svého vzniku. Jde o první obdobné zařízení toho druhu ve střední
Evropě. Tato stanice plní v ČR koordinační a metodickou funkci pro celou Národní
síť záchranných stanic v České republice. Petr Orel je také předsedou Rady
Národní sítě záchranných stanic v ČR, která v současné době sdružuje 28 subjektů
po celé zemi. Ročně Bartošovickou stanicí projde okolo 1200 zvířat, z toho je více
jak 50% navráceno do volné přírody. Centrum ekologické výchovy navštíví
cca 8000 tisíc návštěvníků za rok, především žáků základních škol.
O výsledcích práce stanice sám Petr Orel říká: „Za největší pracovní úspěch
považuji to, že naše zařízení stále funguje, že jdeme neustále dopředu,
že zkvalitňujeme a zefektivňujeme naše ochranářské služby, protože v současných
ekonomických podmínkách to je téměř malý zázrak. Snažíme se veřejnost
ovlivňovat tak, aby sama pociťovala potřebu chránit přírodu a krajinu naší vlasti.
V letošním roce bychom měli vybudovat nové návštěvnické centrum Dům přírody
Poodří a tak důstojně oslavit 30. výročí. Bezesporu mne potěší každý živočich
navrácený zpět do volné přírody. Velmi mne těší skutečnost, že jsme úspěšní i při
realizaci projektů na záchranu, či obnovu populací vybraných kriticky ohrožených
druhů. Od roku 2006 realizujeme projekt „Návrat orla skalního do ČR“, kterého
člověk vyhubil v pohraničních horách na přelomu 19. a 20. století. Dnes v roce
2013 můžeme konstatovat, že tento druh již žije trvale na našem území a je stálým
druhem. Projekt pokračuje, orel skalní je pro mne srdeční záležitostí. Úspěchy
máme také s projektem na obnovu populace sýčka obecného, nejohroženějšího
druhu sovy v celé Evropě. V loňském roce úspěšně vyhnízdil jeden pár ve volné
přírodě na k.ú. Bartošovic. Tento pár se vytvořil z námi vypuštěných jedinců
z odchovů v našem zařízení. Je to vůbec poprvé v Evropě, kdy se něco obdobného
podařilo.“
Petr Orel působí v komunální politice, je stále členem zastupitelstva města Nový
Jičín od roku 1989. (V zastupitelstvu nebyl pouze ve volebním období 1998 -2002).
Ve dvou volebních obdobích byl členem Rady města, v současné době je poprvé
v opozici, je členem Strany zelených, kde také kandidoval do zastupitelstva kraje
i parlamentu.
Jeho záliby: ve volném čase se věnuje ochraně přírody a atraktivnější práci
v terénu, aktivně a velmi rád hraje badminton a tenis, dále mezi jeho záliby patří
také četba a fotografování, hodně si užívá s vnoučaty, čtyřletým Patrikem a tříletou
Natálkou.
Petr Orel je ženatý. S manželkou Marcelou roz. Pecuchovou mají tři dospělé děti
- Michaelu, Markétu a Helenu. Žijí v Novém Jičíně.
Otakar Tvrdoň, Ostrava
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Různé
Chtěli bychom pozvat seniory na:
POSEZENÍ PŘI HARMONICE A NA OPÉKÁNÍ,
které se uskuteční dne 12. 06. 2013 v 16:00 na faře v Kelči
Posezení se zúčastní p. Jan Bleša
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci Charitní pečovatelské služby Kelč

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program na červen:
 Pondělí 3. 6. 2013 od 9:30h. - "Na slovíčko s otcem Janem Blešou." Děti
s maminkami budou tvořit ozdoby ze samolepící pěnovky MOOSGUMMI
a papírové kytičky na letní výzdobu RC Slůně. Naučíme se ukazovačku
"Co už umím."
 Úterý 11. 6. 2013 - odložený Výlet do Všechovic: Jede vláček, jede krajem…
Sraz u RC Slůně v 9:30 h., společný odjezd vlastními auty. V případě
nepříznivého počasí program v RC Slůně.
 Pondělí 17. 6. 2013 od 9:30h. - "Na slovíčko s otcem Janem Blešou." Děti
s maminkami budou vyrábět dárečky ke "Dni otců." Zopakujeme si všechny
říkanky, písničky a ukazovačky, co jsme se v RC Slůně naučili.
 Úterý 25. 6. 2013 od 9:00h. - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY – Barevné léto:
společně si zahrajeme hry s barvičkami, naučíme se písničku: „Už jde léto,
už k nám jedou prázdniny.“ Maminky se mohou těšit na zákusek a tipy na
výlety s dětmi do okolí.
V době letních prázdnin (červenec, srpen) bude RC Slůně UZAVŘENO!
Všem děkujeme za návštěvu a v září se na vás opět těšíme. Už nyní připravujeme
bohatý program pro maminky s dětmi i širokou veřejnost: hudební školička, večerní
angličtina pro dospělé, cvičení pro děti, tvořivé odpoledne . . .
14.6. -15. 6. 2013 – pedikérka, manikérka opět v RC: p. Macová tel. 777 265 270.
Po telefonické domluvě možnost využití služeb také v době letních prázdnin!
Veronika Mlčáková
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Akce souboru Ruty Šuty Kelč
V sobotu 11. 5. jsme byli pozvaní, abychom vystoupili na náměstí u příležitosti závodu
veteránů. Naše dvě vystoupení byla i přes vytrvalý déšť odměněna velkým potleskem.
Věřím, že toto nebylo jen z milosti, ale proto, že se tancování nejstarších tanečníků líbilo
i v tak nepříznivém počasí. Pro dvě nové tanečnice to byla generálka před velkou soutěží.
Děkuji všem tanečníkům.
O víkendu 17. -19. 5. se jako každý rok uskutečnil ve Všechovicích seminář country
tanců, cloggingu a nově i square dancingu. Nedílnou součástí je soutěž O MORAVSKÝ
COUNTRY POHÁREK.
V pátek navečer se sešla ve škole skupina nejmladších tanečníků, aby se naučili nové
country tance a zdokonalili v cloggingu. Děti se hned pilně zapojily do tance s dětmi
ze souborů: Hazard Ostrava, Simarelka Vyškov, Fireball Lipník nad Bečvou, Šumaváček
Loučovice, Hanácké Prosének Prosenice, Sokol dance Valašské Meziříčí a Californie
Všechovice.Výuku vedli zkušení a nám už známí lektoři p. Miroslav Procházka, Jan
Valenta a Monika Slabihoudová.
V sobotu ráno se opět rozběhly lekce tance současně ve dvou tělocvičnách. Po dobrém
obědě jsme si krátce odpočinuli a začali se pomalu chystat na soutěž. Náš soubor doplnili
nejstarší tanečníci a nervozita stoupala s přibývajícím časem, posledními zkouškami
ve třídě a oblékáním do kostýmů. Samotná soutěž se tanečníkům povedla a všech šest
choreografii zatančili na výbornou i přes velkou trému. Mladší tanečníci soutěžili
v kategorii country mladší a line dance mladší. Starší tanečníci soutěžili v kategorii
country starší, line dance starší, clogging sólo do 18 let a clogging sólo nad 18 let.
Po namáhavé soutěži jsme si rádi oddechli a sdělovali pocity a dojmy co se komu
povedlo a co naopak méně. Tanečníci to opravdu neměli jednoduché v silné konkurenci
souborů z větších měst, které přijely do Všechovic. Večer jsme se opět oblékli
do kostýmů a šli do tělocvičny, nyní už ale s úplně jinými pocity, než tomu bylo
odpoledne. Všichni jsme netrpělivě čekali na výsledky a rozhodnutí poroty. Krásné
zářivé poháry a diplomy čekaly na své vítěze.
Předseda poroty p. Procházka začal s vyhlašováním vítězů a my jsme nestíhali chodit
pro poháry a diplomy. Mladší tanečníci získali 1. místo v Line dance, 3. místo v country
tancích.
Starší tanečníci získali 1. místo v country tancích, 1. místo v Line dance, 2. místo
clogging sólo do 18 let Veronika Jandová, 1. místo clogging sólo nad 18 let Karel
Tvrdoň.
Šest pohárů a diplomů si odvezli tanečníci z Kelče. Pro mě osobně bylo důležité,
že všichni zatančili s velkým nasazením, elánem, chutí a radostí, což se určitě projevilo
nejen v hodnocení poroty, ale i ústním hodnocení od vedoucích jiných souborů.
Všem proto děkuji za bezvadné výkony. Na této soutěži tanečníci zúročili hodiny
zkoušek, které nyní mají v Němeticích. Děkuji také rodičům za podporu v hledišti
i za pomoc při dovozu dětí do Všechovic.

Jitka Hegarová
19

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2013

Základní kolo Svojsíkova závodu v Kelči 27. 4. 2013
Jak už bylo avizováno v květnovém čísle Zpravodaje, proběhly v sobotu
27. 4. 2013 v okolí rybníka Chmelník skautské závody. Loni jsme pořádali závod
světlušek a vlčat, letos to byl závod skautů a skautek. Jedná se o věkovou kategorii
v rozmezí 11 – 15 let.
Na sobotní závodní den se nám tedy přihlásilo do základního kola závodu celkem
devět hlídek. Z toho byly čtyři hlídky dívčí a pět chlapeckých. Podle pravidel závodu
do krajského kola postupují první dvě hlídky z dívčí skupiny a rovněž nejúspěšnější dvě
hlídky chlapecké.
Téma závodu bylo pojato ve znamení knihy Malý princ. Vždycky je lepší, má-li
závod nějaké téma, neboť tím roste motivace soutěžících plnit jednotlivé úkoly. A úkolů
na ně čekalo skutečně dost. Hlídky musely projít zdravovědou, řešit krizové situace,
vařit, ukázat sportovní talent, orientovat se v terénu, logicky myslet, umět hledat
informace a dávat věci do souvislostí.
V průběhu závodu byl připraven i doprovodný program. Účastníci tak mohli hrát
fotbal, lakros nebo jezdit na lodích po Chmelníku. A jelikož bylo nádherné počasí, nic
jim v tom nebránilo. Samozřejmostí byla i občerstvovací stanice, která byla ochotna
schváceným závodníkům nabídnout párek v rohlíku, klobásku, kofolu nebo něco
sladkého pro rychlé dobití svalstvem spotřebovaných sacharidů.
Novinkou letošního závodu byla tzv. zpětná vazba, při níž byla každá hlídka
zhodnocena jednotlivými vedoucími stanovišť. Po hodnocení od vedoucích se dostalo
prostoru i na jednotlivé hlídky, aby se k vyřčeným výtkám či pochvalám vyjádřili
a závod také zhodnotili. U většiny hlídek byla absolutní spokojenost se závodem, jeho
průběhem a hodnocením, což nás, jako pořadatele, samozřejmě potěšilo.

Po této zpětné vazbě se sečetly výsledky a proběhl slavnostní nástup, kde bylo
vyhlášení jednotlivých týmů a to v tomto pořadí:
Skautky:
1. Slunečnice Kelč – 345,6 bodů – postup do KKZ
2. Lentilky Valašské Meziříčí – 292 bodů – postup do KKZ
3. Příšerky Lidečko - 259 bodů – nepostupová pozice
4. Sedmikrásky Kelč – 255 bodů - nepostupová pozice
Skauti:
1. Mravenci Valašské Meziříčí – 266,5 bodů – postup do KKZ
2. Tygři Kelč – 261 bodů – postup do KKZ
3. Lvíčata Vsetín – 250,85 bodů – nepostupová pozice
4. Vydry Hrachovec – 161,5 bodů - nepostupová pozice
5. Ledňáčci (MIX) – 187 bodů - nepostupová pozice (z důvodu složené družiny)
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že za středisko Kelč postupují dva týmy
do krajského kola Svojsíkova závodu, které se uskuteční 25. 5. 2013 v Suché Lozi,
a to je, myslím, úspěch.
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Vítězné družstvo skautek (Slunečnice)

Vítězné družstvo skautů (Mravenci)

Doprovodný program

Slavnostní nástup

Stanoviště – hledání informací

Hlídka na stanovišti
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Závěrem bych chtěl všem úspěšným poblahopřát k postupu, no a neúspěšným
poděkovat za snahu, která se samozřejmě cení. Poděkování patří i městu Kelč
a místní organizaci Českého rybářského svazu za ochotu nám v tomto našem
snažení vyjít co nejvíce vstříc.
Informace ohledně skautského tábora:
Léto se blíží a s ním i náš tradiční skautský tábor.
Datum konání tábora: 7. - 17. 7. 2013
Místo tábora: JEDNOV, okr. Prostějov
Táborový poplatek:
Celkové náklady na tábor v trvání 11 dnů činí pro jedno dítě:
1 800,- Kč - při přihlášení dítěte a uhrazení poplatku do konce měsíce května 2013.
2 000,- Kč - při přihlášení dítěte a uhrazení poplatku do 23. června 2013.
Přihlášku a další informace naleznete na našich webových stránkách:
http://skautikelc.cz
Martin Hlavica

*****************************************************
OHLÉDNUTÍ ZA XVII. KVĚTINOVÝM DNEM V KELČI
Ve středu 15. 5. 2013 proběhla v našem městě již po dvanácté
celostátní sbírka Ligy proti rakovině nazvaná KVĚTINOVÝ DEN.
Symbolem této sbírky je po mnoho let květ měsíčku lékařského,
letos doplňovala tento kvítek stužka zelené barvy.
Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově nemocných a podporu
onkologických výzkumných projektů.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v tento den prodáno 221 kvítků
v celkové hodnotě 5379 Kč (průměr na 1 kvítek 24,33 Kč).
Pro srovnání: v loňském roce bylo vybráno za 300 ks kvítků za 6647
Kč (průměr na 1 kvítek vyšel 22,15 Kč).
Děkujeme všem, kteří přispěli a podpořili dobrou věc.
skautky a Hanka Stromšíková
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Kelečští modeláři se v mezinárodních soutěžích neztratili.

4. a 5. května proběhla v Kopřivnici mezinárodní výstava plastikových modelů
za účasti českých, slovenských, polských a maďarských soutěžících. Měli jsme
přihlášený jeden model v kategorii N2-motorové lodě, kde jsme v silné konkurenci
s modelem USS Arizona získali pěkné 4. místo. Další výstava a soutěž proběhla
18. května v Brumově-Bylnici za účasti předních moravských a slovenských
modelářů. SM Kelč (sdružení modelářů) vystavovalo celkem 12 modelů, z toho
4 modely v soutěžních kategoriích. Modely hodnotila odborná komise rozhodčích
s důrazem na provedení, historickou věrohodnost, patinování a svastiky modelů.
V kategorii D2-dioramy obsadil Petr Baroš 1. místo s modelem Rytířský turnaj.
V kategorii N2-motorové lodě obsadil Miroslav Pajdla 1. místo s lodí USS Arizona.
V kategorii BT 1/35 ve velmi silné konkurenci obsadil Tomáš Volf 4. místo.
Můžeme říct, že jsme se ve světě neztratili a začínáme si budovat své místo
na modelářských akcích.
Sdružení modelářů Kelč
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První svaté přijímání dětí
Milí spoluobčané v Kelči a okolí, milí farníci,
v posledním příspěvku do Zpravodaje o Velikonocích jsme ohlašovali, že měsíc
květen bude na události ve farnosti velmi bohatý. Vzhledem k uzávěrce nemůžeme
zatím psát o průběhu „Noci kostelů“, chtěli bychom vám proto krátce představit
průběh přípravy a slavnost prvního svatého přijímání.
Vždyť letošní rok, celosvětově vyhlášený už na podzim 2012 papežem
Benediktem XVI. za „Rok víry“, je pro naši diecézi též Rokem eucharistie,
vyvrcholením příprav na jubileum 1150 let od příchodu svatých bratří Cyrila
a Metoděje na Moravu. Velký důraz proto přikládáme přípravě na oslavu slavnosti
Těla a Krve Páně a též na Slavnost prvního svatého přijímání.
Do přípravy, která začíná v říjnu, se loni zapojilo 16 dětí. Setkání probíhala
vždy v pátek při večerní dětské mši svaté ve farním kostele a následně na faře,
kde děti pod vedením sestry Felicity z komunity misijních sester služebnic Ducha
svatého vyplňovaly pracovní list. Zároveň probíhala pod vedením faráře katecheze
pro rodiče připravujících se dětí. První vrchol přípravy byla bohoslužba pokání,
při které týden po Velikonocích děti poprvé přistupovaly ke svátosti smíření.
Znovu přišly děti ke zpovědi za měsíc a během jejich nácviku měli možnost
smířit se s Bohem a obnovit milost posvěcující i jejich rodiče a příbuzné. To už
ve spolupráci s paní Ludmilou Skýpalovou krášlily maminky kostel bílými květy
a ozdobenými svícny. Dnem D byla pro osm dětí z Kelče, dva kluky ze Zámrsk,
dvě slečny z Kladerub a dvě z Němetic, jednoho klučinu ze Skaličky a Simonku
z Kunovic neděle 12. května.
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I přes deštivé počasí se děvčata nastrojená jako malé nevěsty líbila, kluci
dokázali zachovat vážnost a také rodiče hodnotili slavnost jako vydařenou.
Před společenstvím věřících děti vyznaly víru a jejich přijetí Božího Syna
ve způsobách chleba a vína bylo potvrzením jejich zralosti k samostatné modlitbě
a dalšímu růstu v křesťanském způsobu života. Slavné chvíle dětí zachytil
pro vzpomínky pan fotograf Peroutka, kterému také děkujeme za souhlas
s použitím jeho snímku pro ilustraci.
K prožití měsíce června už po tři roky patří farní pouť na Svatý Hostýn. Letos
se chystáme v neděli 23. 6., kdy pojedou z obcí farnosti tři autobusy tak, abychom
mohli i s kouskem pěší cesty dojít k basilice na devátou hodinu ranní. Tak budeme
mít letos víc času na polední oddych a pomodlíme se společně a projdeme křížovou
cestu. Za dalších čtrnáct dnů budeme, věřím v hojném počtu, putovat na Velehrad,
kde oslavíme velké výročí všech křesťanů v naší zemi.
Boží požehnání lidem dobré vůle a brzké prázdniny všem školáků přeje
o. Jan Bleša, farář
*******************************************************************

Místní organizace KDU-ČSL Kelč
zve všechny na

Cyklovýlet
Neděle 16.6.2013
 Start je z autobusového stanoviště ve 14:00
 Trasa povede z Kelče přes Dolní Těšice,
Skaličku, Kačenu, Choryni do Komárovic.
 Akce bude spojena s opékáním
na chatě J. Pitruna u Komárovic.
 Občerstvení zajištěno
Další info na http://kelc.kdu.cz
Srdečně zve výbor místní organizace
KDU-ČSL Kelč.

VÍČKA PRO MICHALKU
Chceme vám všem poděkovat za to, že jste se s námi zapojili do sbírání
víček pro Michalku. Nasbírali jsme celkem 30,32 kg víček.
Děkujeme.
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Inzerce

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná
i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.

PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva,
svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné
dřeviny ze zahradnictví.

THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus.
Množstevní slevy na okrasné dřeviny.

Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00

Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Koupím zahradu nebo ovocný sad v Kelči.
Tel. : 608 948 868

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
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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
Vlastimil Číhal
Milan Hradil

Kelč
Kelč

65 let
Jiřina Orlová

Kelč

70 let
Marie Matysková
Jaroslav Klaus
Štěpán Berák
František Rada
Ludmila Valašková

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Lhota

82 let
Anna Majdlochová

Kelč

84 let
Ladislav Drajsajtl
Alois Holub
Květoslava Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

85 let
Alois Škarka
Radomír Slavík
87 let
Antonín Petřkovský

89 let
75 let
Bohuslav Pavlištík Komárovice Jiřina Bothová
Zdenka Rýdlová
80 let
91 let
Anna Plesníková Komárovice
Ludmila Hradilová

Kelč
Komárovice
Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice

Narození
Zdeněk Jurečka

Kelč
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