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Úvod
Vážení spoluobčané,
pro děti nastal čas prázdnin a pro nás ostatní čas dovolených. Do nadcházejících
letních měsíců chci vám všem popřát hodně sluníčka, pohody, ať si příjemně
oddychnete a načerpáte nové síly do dalšího období.
Snad jen drobné připomenutí pro naše malé spoluobčany – dávejte na sebe během
volných dní větší pozor, buďte opatrnější, protože právě v prázdninových měsících
je nejvyšší úrazovost. Určitě se všichni školáci chtějí prvního září sejít v lavicích
stejně, jako se posledního června ze škol rozešli.
Možná jste někteří z vás (především ti, kterých se dotýká provoz mateřské školy)
zaznamenali skutečnost, že ne všechny děti, které byly přihlášeny k umístění
do naší mateřské školy, byly přijaty. Rád bych se u této situace alespoň krátce
zastavil. Město Kelč jako zřizovatel mateřské školy bylo o tomto problému
informováno, nebylo k vzniklé situaci lhostejné a městská rada se na svých
zasedáních v dubnu a květnu vzniklou situací důkladně zabývala. Osobně jsem
několikrát v dané věci navštívil stavební odbor MěÚ Valašské Meziříčí, pracoviště
Krajské hygienické stanice ve Vsetíně i pracoviště Hasičského záchranného sboru
ve Valašském Meziříčí, kde jsem po konzultacích s výše uvedenými orgány státní
správy připravil několik variantních řešení pro zřízení dalšího oddělení mateřské
školy. Po následném projednání s řediteli jak základní, tak mateřské školy se jako
nejoptimálnější řešení jevilo zřídit nové oddělení v jedné z učeben v pavilonu
přístavby základní školy. Kapacita oddělení by byla řádově 20 dětí, čímž by se plně
pokryl počet nepřijatých dětí a situace by byla vyřešena. Následně bylo osloveno
osmnáct rodičů nepřijatých dětí. Nicméně pouze osm z nich projevilo skutečný
zájem o umístění dítěte do alternativního oddělení v základní škole. Na stavební
úpravy v základní škole, vybavení nového oddělení a dofinancování mzdových
prostředků by bylo nutno uvolnit z rozpočtu řádově 700 000 Kč. Po důkladném
posouzení všech okolností a vzhledem k nízké efektivnosti navrhovaného řešení,
městská rada na svém červnovém zasedání neodsouhlasila otevření dalšího
oddělení mateřské školy. K takovému řešení nahrává i současný demografický
vývoj ve městě, kdy se od začátku září 2012 do současnosti narodilo pouze třináct
dětí a jen pro porovnání uvádím, že maximální kapacita jednoho oddělení mateřské
školy je dvacet osm dětí. Ani v příštích letech nebudou s největší pravděpodobností
uspokojeni všichni zájemci o přijetí do mateřské školy, ale mělo by se jednat už jen
o ojedinělé případy.
Dalším problémem, se kterým bych vás chtěl seznámit, je provoz městského kina.
S nástupem digitalizace nastává problém s návštěvností i v našem kině. Nabídka
filmů na 35 mm pásech od distribučních společností je stále omezenější, některé
filmy se na klasických filmových pásech už ani nevydávají, a pokud ano, tak
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existuje na celou republiku pouze jedna nebo dvě kopie. Lidově řečeno, z nabídky
není co vybírat a od premiéry se film na pásu uvolní do distribuce nejdříve za čtyři
měsíce. Během této doby zájemci zhlédnou vybraný film v některém z multikin
nebo si ho stáhnou z internetu. V současnosti se hraje už jen jednou za čtrnáct dnů
a průměrná návštěvnost je čtyři až pět diváků. Stojíme tedy před problémem, zda
naše kino digitalizovat, nebo po 28 letech ukončit jeho provoz. V našem případě by
digitalizace spočívala v takzvané malé digitalizaci – přenos přes blu-ray
technologii. I když digitalizace je označovaná jako malá, není to vůbec levná
záležitost, cena za technologickou úpravu se pohybuje řádově na úrovni
dvěstěpadesáti tisíců korun. Další nevýhodou malé digitalizace je, že do distribuce
jsou filmy na discích uváděny opět s čtyřměsíčním zpožděním od premiéry a ani
v tomto případě není jisté, jak dlouho budou distributoři na blu-ray discích filmy
vydávat. Velká digitalizace jak ji známe z velkých multikin, není v našem případě
z ekonomických (cena přibližně dva miliony korun) ani technických důvodů
možná. Problémem se zabývalo městské zastupitelstvo na svém červnovém
zasedání, posoudilo všechny okolnosti a po filmových prázdninách v červenci
a srpnu zvažuje ukončení provozu městského kina.
Ing. Karel David, starosta

Městský úřad informuje
U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Kelč dne 20. 5. 2013

 Rada bere na vědomí protokol o výsledku kontroly hospodaření u příspěvkové
organizace Mateřská škola v Kelči a předává jej k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí, uzavřené dne 9. 7. 2012 s městem Valašské Meziříčí se sídlem
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí a pověřuje starostu jeho podpisem.
 Rada bere na vědomí ustavení krizového štábu města Kelč jmenovaného starostou
města dne 22. 4. 2013.
 Rada schvaluje mimořádný členský příspěvek Místní akční skupině Kelečsko –
Lešensko – Starojicko, o.s., se sídlem Police 142, PSČ 756 44 ve výši 28.000,- Kč.
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 – rozpočtová opatření č. 1/2013
a 2/2013 dle předložených návrhů.
 Rada bere na vědomí informace o finančních nákladech případné digitalizace Kina
Kelč a řešení dalšího provozu kina předává k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje uzavření „Smlouvy č. 12118423 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“
ze dne 10. 5. 2013 na akci „Tepelně technické úpravy Hasičského domu v Kelči“.
 Rada nesouhlasí s přípravou zřízení dalšího oddělení v Mateřské škole v Kelči
z důvodu nenaplnění požadované kapacity pro školní rok 2013/2014.
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U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Kelč dne 17. 6. 2013

 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 – rozpočtové opatření č. 3/2013
dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje výsledek vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
„Kompostéry pro občany města Kelč“ ze dne 6. 6. 2013, schvaluje uzavření
smlouvy s vyhodnocenou firmou na prvním pořadí JRK BioWaste Management
s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Rada byla seznámena s geometrickým zaměřením části místní komunikace
Na Drahách a doporučuje zastupitelstvu ke schválení zakoupení odměřené části
pozemku parc.č. 991/4 v k.ú. Kelč-Nové Město od manželů Radových.
 Rada vyhlašuje záměr převodu částí obecních pozemků parc.č. 1328/18 a 1328/44 v k.ú.
Kelč-Staré Město podle geometrického plánu č. 474-1062/2013 ze dne 9.5. 2013.

 Rada schvaluje Nařízení města Kelč č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád.
 Rada schvaluje udělení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy v Kelči
ve školním roce 2013/2014 na počet 28 dětí v každé třídě.
 Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Kelč o přerušení
provozu v MŠ Kelč a stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Kelč
v měsících červenec a srpen 2013.
 Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 2.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
Komárovice na oslavy výročí SDH, 7.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Lhota
na oslavy výročí SDH a 8.000,- Kč Osadnímu výboru Lhota na setkání rodáků.
 Rada schvaluje poskytnutí finanční a materiální pomoci obcím postiženým
povodněmi 2013 takto:
- materiální pomoc ve výši 10.000,- Kč prostřednictvím CHARITY ve Val. Meziříčí
- finanční částka 20.000,- Kč obci Babice, okres Prachatice

 Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „plechová montovaná garáž“
na pozemku parc.č. 675/46 v k.ú. Němetice s manžely P. a J. P., Němetice,
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy č. IP-12-8013331/001 o zřízení věcného břemene
ke stavbě „Kelč, p.č. 17 – Pavelka, přípojka NNK, IP-12-8013331“ na pozemku
parc.č. 2023/11 v k.ú. Kelč–Nové Město s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje udělení výjimky dle čl. 5 odst. 3, OZV č. 4/2012 o veřejném
pořádku ve městě pro pořádání taneční zábavy ve Lhotě dne 21 .6. 2013
 Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči Občanskému
sdružení Anděl, Kelč č.p. 290 na pořádání dětského dne v neděli 2.6.2013.
 Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
Kelč z finančních prostředků škol za I. pololetí 2013 dle provedeného hodnocení.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obecně prospěšnou společností
Energie pod kontrolou, Brněnská 48, Hodonín v oblasti nákupu elektrické energie
a zemního plynu.
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USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 20.6. 2013
 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31. 3. 2013
dle předložené zprávy.
 Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2012 s drobnými nedostatky uvedenými ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato
opatření:
Účetní jednotka bude respektovat odvětvové třídění rozpočtové skladby dle účetních
případů
 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o výsledku kontroly hospodaření příspěvkových
organizací Základní školy Kelč a Mateřské školy Kelč za rok 2012.
 Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2013 –
rozpočtová opatření č. 1/2013, 2/2013 a 3/2013.
 Zastupitelstvo schvaluje zadat přezkum hospodaření města Kelč za rok 2013
Kontrolnímu oddělení Odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje.
 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1761099329_13
s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 ve výši
do 1,500.000,- Kč na období čerpání od 1. 7. 2013 se splatností do 30. 6. 2014 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje ručení tohoto úvěru
rozpočtovými příjmy města Kelč.
 Zastupitelstvo schvaluje zakoupení části pozemku p.č. 991/4 v k.ú. Kelč-Nové Město
o výměře 32 m2 nově označenou parcelním číslem 991/5 podle geometrického plánu
č. 538-1083/2013 ze dne 7. 6. 2013, vyhotoveného ing. Liborem Michnou–Geodetické
práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí, od manželů Z. a O. R., Kelč, za cenu
150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy se Z. O., Kelč
a J. O., Kelč, na odprodej částí obecních pozemků p.č. 803, 992/11 a 993/1 v k.ú. KelčNové Město a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s P. P., Kelč,
na odprodej části obecního pozemku p.č. 803 v k.ú. Kelč-Nové Město a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy s J. Š., Kelč,
na darování částí pozemků p.č. 404/8, 404/9, 424/2, 424/13, 275/1 a 277 v k.ú. KelčStaré Město zastavěných účelovou komunikací a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
 Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady
za rok 2012, který byl schválen členskou schůzí svazku obcí dne 4. 6. 2013.
 Zastupitelstvo projednalo návštěvnost a ekonomickou situaci kina a zvažuje ukončení
provozu Kina Kelč.

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se stále se zvyšujícími počty
„černých“ skládek, byly na inkriminovaná místa umístěny fotopasti.
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Svoz odpadů ve městě KELČ II. pololetí 2013
Směsný komunální odpad popelnice 110 l, 120 l, 240 l,
kontejnery 1100 l, černé pytle
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
lichý týden: středa - KELČ část města
sudý týden: středa - KELČ část města + místní části
Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
26.7.
4.10.
13.12.
Tříděný plasty – žluté pytle
25.7.

5.9.

17.10.

21.11.

19.12.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
20.9.

27.12.

Městská knihovna Kelč - letní prázdniny
22. červenec – 2. srpen 2013,
19. – 23. srpen 2013
bude v knihovně ZAVŘENO
Výpůjční doba zůstává stejná:
pondělí, středa
9 – 11
13 – 17 hodin
pátek
-------13 – 17 hodin

Ordinace KELČ - MUDr. Dana Špatková
Ordinační zástupový režim přes prázdniny r. 2013
od 1. 7. do 5. 7.
od 22. 7. do 3. 8.
od 12. 8. do 24. 8.
Po
Út
St
Čt
Pá

7- 9 Loučka 10-12 Kelč
telefon:
7-12 Kelč
ord. Kelč
571 641 555
7-12 Branky
ord. Loučka
571 640 128
7-12 Kelč
ord. Branky
571 637 022
7-12 Loučka
Prosím, noste s sebou průkazky své pojišťovny a přehled užívaných léků.
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Kultura
MS Němetice Doubrava – se sídlem v Kladerubech – ve spolupráci
s Honebním společenstvem a Osadním výborem Němetice
pořádá
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka

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

Vystoupení trubačů OMS Vsetín
Ukázka troubení jelenů – Ing. Janík Milan
Ukázka vábení zvěře – p. Podešva Rostislav
Předvedení loveckých psů – komentář: MVDr. Kalich Miroslav
Koutek ptáků – MVDr. Křupalová Kamila
Projížďka v kočáře i v sedle koní, laserová střelnice
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.

Přátelé hudby a Město Kelč vás zvou na 4. ročník

Přehlídky hudebních těles z Kelče
Sobota 31. srpna 2013 od 15. hodin
v areálu chovatelů
Jste všichni zváni!!!
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Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota, o.s.
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Vsetín

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha
Severomoravská pobočka KCHNKO ve spolupráci s Mysliveckým
sdružením Kelečsko KELČ Myslivecké sdružení Mikulůvka
a Mysliveckým sdružením Hustopeče nad Bečvou
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka

pořádají XIX. ročník mezinárodní kynologickou soutěž NKO

Moravskoslezský pohár
se zadáním titulů CACT a res. CACT FCI

MSP se koná 10. – 11. srpna 2013 v Kelči v okrese Vsetín
Slavnostní zahájení XIX. ročníku MSP bude v sobotu
10. srpna 2013 v 8:00 v parku Vojtěcha Jasného v Kelči
MSP budou doprovázet trubači OMS Vsetín pod vedením Františka Havrana
Program Moravskoslezského poháru:
Sobota 10. 8. 2013
7.00
Sraz účastníků v parku Vojtěcha Jasného v Kelči
7.30
Snídaně, veterinární přejímka, porada rozhodčích a losování
8.30
Slavnostní zahájení soutěže
9.00
Odjezd do honiteb
17.00 Ukončení a společné posezení v parku Vojtěcha Jasného
Neděle 11. 8. 2013
7.00
Snídaně
7.30
Nástup druhého dne
8.00
Odjezd do honiteb
17.00 Vyhlášení výsledků, předání cen

UBYTOVÁNÍ a STRAVOVÁNÍ
Stravování: bude pro všechny účastníky zajištěno jak v centru soutěže, tak na jednotlivých
stanovištích v honitbách.
Ubytování: Bude zajištěno pro delegované rozhodčí, ostatní účastníci si zajistí ubytování na
telefon: Mašlaň Libor 775 141 786
Objednávky zasílat do 7. 8. 2013, možno na e-mail: maslanlibor@seznam.cz .
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XVII. Kelečské slavnosti
Výstava obrazů Jana Klevara
S nápadem uspořádat výstavů obrazů Jana Klevara přišel pan Jakub Rada, patří mu
velký dík.
Opsáno z návštěvní knihy:
„Oživení vzpomínek na mládí.“
„Děkujeme za uspořádání výstavy, která nám vrátila vzpomínky na osobní
setkávání se „strýčkem“ Klevarem.“
„Dobrý nápad a dobré téma.“
„Jsem ráda, že jsem rodilá Kelečačka“
„Výstava je moc pěkná, máme od 60. let také jeden obraz p. Klevara doma!“
„Krásná výstava, velké poděkování organizátorovi a duši celé výstavy panu
J.Radovi.“
....co dodat? Jsme rádi, že se výstava líbila. Svědčí o tom i počet návštěvníků - přes
300 lidí si nenechalo ujít tuto jedinečnou příležitost. Bylo vystaveno 44 obrazů,
více se jich do sálu bohužel nevešlo.
Výstava Dýmkařství v Kelči:
Přesto, že výstava je již více než rok otevřena, navštívilo ji kolem 200 lidí. I tady
bylo slyšet, že jsou návštěvníci rádi, že mohli vidět práci vynikajících řemeslníků „
fajkářství“. Kdo ještě výstavu neviděl, má možnost i v následujících měsících.
Návštěvu lze sjednat i po telefonické dohodě s paní Vykopalovou,
tel.: 608 450 528.
Vyhlídka z jeřábu
Během tří hodin se tu vystřídalo asi 150 lidí. Zájemců bylo hodně, ale bohužel
na každého se nedostalo. Proto budeme uvažovat i o tom, že bychom tuto atrakci
objednali i pro příští rok. Už jen proto, že ti, kteří tu možnost vidět naše krásné
městečko z výšky měli, si to velmi pochvalovali a byl to pro ně krásný zážitek.
V té souvislosti prosíme ty, kterým se podařilo vyfotit zajímavý záběr, zda by
se mohli o své fotky podělit. Kontaktujte prosím paní Schybolovou
(schybolova@kelc.cz) nebo paní Pitrunovou (knihovna - apitrunova@mvk.cz ).
Shrnutí:
Pořadatelé mají ze slavností dobrý pocit. Návštěvníci vytvořili příjemnou
atmosféru, za což jim moc děkujeme. Většině z nich se program líbil a dávali
to mile najevo. Snažili jsme se vybírat tak, aby tam pro každého bylo něco
zajímavého. Nelze uspokojit všechny, to není v lidských silách, ale přesto věříme,
že každý si nějakou tu radost našel.
Děkujeme i těm, co zajišťovali občerstvení a technické zabezpečení slavností.
M.S.
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Foto: www.FOTOLIKE.cz
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Foto: MěÚ Kelč
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Sport

POZVÁNKA
Dne 11.

8. 2013 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Babice
soutěž v požárním sportu

Extraliga ČR v požárním útoku mužů a žen.
Závody se konají na hasičském cvičišti v Babicích.
Začátek je v 9,30 hod.

Bohaté občerstvení zajištěno.

V sobotu 10. 8. 2013 diskotéka DJ Lubánek.
Srdečně zvou hasiči z Babic.
Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Ligová sezona již skončila, přesto se naši hráči účastní dalších soutěží.
Tomáš Pitrun a Václav Humplík nás reprezentovali na MČR krajských výběrů
starších žáků, kde se Tomáš blýskl vstřelenou brankou. Mladší žáci David Žák,
Lukáš Kutálek a Filip Hlavica se zúčastnili výběru kraje na MČR mladších žáků.
Filipovi se také podařilo vstřelit branku. Všem jmenovaným děkuji za vzornou
reprezentaci oddílu FBC Orel Kelč.
Ve dnech 20. – 22. 6. 2013 jsme jeli s mladšími žáky na velký mezinárodní
turnaj Hummel Kids Open Games do Brna. Ve skupině jsme se postupně utkali
s týmy Realstick Vosy Praha (1:9), Black Angels 2 (2:2), FBC ČPP Remedicum
Ostrava (4:5) a Hattrick Brno A (7:1). V základní skupině jsme skončili na čtvtém
místě a v prvním kole play off jsme se utkali s USK Slavia Ústí nad Labem. Jsou
to výborní hráči a byli jasně lepším týmem, což dokazuje i výsledek zápasu 0:12.
Tím naše pouť turnajem skončila, a tak jsme zbytek víkendu strávili na brněnském
koupališti Riviéra. Doufám, že si kluci turnaj užili a děkuji jim za podaný výkon.
V červenci mají hráči volno, od srpna začíná letní příprava. V pondělí,
středu a v pátek od 18:00hod na Orlovně a hřišti na Farské zahradě. Letní příprava
bude zakončena přípravným kempem v Uherském Brodu od neděle 25. 8. 2013
do středy 28. 8. 2013. Letní přípravy i kempu se mohou účastnit i noví zájemci,
kteří by měli zájem hrát florbal ve florbalovém oddílu FBC Orel Kelč. Více
informací na nástěnce u kostela nebo na www.fbcorelkelc.cz .
Hegar René, sekretář FBC Orel Kelč
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Sportovně střelecký klub Kelč 0646 .
Dne 2. 6. 2013 se uskutečnilo v areálu střelnice v Kelči druhé kolo soutěže
,,Kelečské střelecké ligy roku 2013“ v disciplíně SP 30+30 (střelba z pistole)
jednotlivců. Do soutěže, která probíhala za krásného počasí a ve velmi přátelské
a příjemné atmosféře, se přihlásilo celkem 17 střelců (z toho 5 bylo z domácího
SSK Kelč).
Na medailových pozicích se umístili:
1. Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 558 bodů (z 600 možných)

2. Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 557 bodů
3. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 553 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
6. František Janča s nástřelem 532 bodů
9. Josef Stříteský s nástřelem 525 bodů
10. Petr Vavřík s nástřelem 521 bodů
16. Josef Němec s nástřelem 439 bodů
17. Antonín Pitrun s nástřelem 425 bodů
Kompletní výsledková listina 2. kola soutěže, termíny dalších kol soutěží střelecké
ligy a informace z činnosti SSK Kelč pro veřejnost jsou umístěny na webových
stránkách klubu - www.ssk-kelc.unas.cz

R. Nepustil (SSK Kelč 0646)
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FOTBAL
Mladší žáci
Mladší žáci jsou přeborníci okresu v sezoně 2012/2013
Po úspěšně rozehrané podzimní části sezony jsme ještě lépe odehráli její jarní část.
Během zimní přestávky jsme v týmu přivítali čtveřici hráčů z přípravky. Jmenovitě:
Tomáše Pajdlu, Tomáše Vlčka, Filipa Popelku a Martina Mlčáka alias „Messi“.
Na jaře jsme sehráli celkem 11 utkání. V těchto jedenácti utkáních jsme neztratili
ani bod a všechny jsme dovedli do vítězného konce. Musím říct, že byla radost
se dívat, jak se kluci postupně zlepšují a všechny soupeře přehrávají rozdílem
„třídy“. Taktiku hrát kombinační a ofenzivní fotbal kluci splnili do puntíku
a odměnou za to jim bylo 198 vstřelených branek v základní části. Díky tomu
máme mezi sedmi nejlepšími střelci hned čtveřici kelečských fotbalistů. Je to
především David Jiříček, který se se svými 88 góly stal absolutně nejlepším
střelcem v okrese, dále pak Daniel Mikulenka, který dal 24 branek, Kristián
Hlavica 23 branek a Alois Hradil 22 branek. Nutno poznamenat, že gól se podařilo
vstřelit skoro všem hráčům.
Základní část sezóny jsme tedy vyhráli a nominovali se do finálového turnaje,
do kterého postoupily první dva celky z každé skupiny. Tento finálový turnaj
se odehrál 22. června v Kateřinicích. V tomto turnaji změřily své síly celky
Kateřinic, Hošťálkové, Dolní Bečvy a Kelče. My jsme odehráli semifinálové utkání
s družstvem z Hošťálkové. V tomto utkání jsme jasně dominovali a zvítězili
v poměru 9:0. Mezi střelce se zapsali: David Jiříček 4x, Vojta Pelc 2x, Kristián
Hlavica 2x a Alois Hradil 1x. Ve finálovém utkání změřili síly oba vítězové svých
skupin – Kateřinice a Kelč. První poločas byl vyrovnaný a místy až zbytečně
vyhrocený díky spoustě nedovolených zákroků na naše hráče. Proto se šlo
po prvním poločase do kabin za stavu 3:3. Druhý poločas jsme odehráli přesně tak,
jak jsme si o přestávce předsevzali. Odměnou za to nám byly 3 góly do soupeřovy
branky a celkové vítězství v poměru 6:3. Do střelecké listiny se zapsali: David
Jiříček 3x, Alois Hradil 2x a Kristián Hlavica 1x.
Tímto vítězstvím jsme se stali PŘEBORNÍKY OKRESU V SEZONĚ 2012/2013.
Chtěl bych poděkovat asistentovi Marku Chvatíkovi a hlavně všem hráčům
za vynikající výkon a výbornou reprezentaci fotbalu v Kelči. Udělali jste všem
velkou radost a právem jsem na vás pyšný.
Kuba Strnadel
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TABULKA
Rk. Tým
1. Kelč
2. Dolní Bečva
3. Vigantice
4. Choryně
5. Zašová
6. Vidče
7. Hrachovec
8. Valašská Bystřice
9. Krhová
10. Prostřední Bečva

červenec - srpen 2013

Záp
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
17
11
11
10
10
8
5
4
3
2

0
1
2
1
3
2
2
1
2
2
2

0
5
6
5
6
8
12
12
13
14

Skóre
198: 23
95: 48
87: 61
63: 51
58: 32
48: 40
39: 91
43:100
34: 77
44:186

Body
52
35
34
33
32
26
16
14
11
8

Tabulka střelců:
Jiříček David
Mikulenka Daniel
Hlavica Kristián
Hradil Alois
Pelc Vojtěch
Rada Jan

88
24
23
22
13
9

Pelc Pavel
Kutálek Lukáš
Kutálek František
Pitrun Ondřej
Mlčák Martin
Rýc Jiří

7
6
2
2
1
1

Horní řada: asistent Marek Chvatík, Tomáš Pajdla, Kristián Hlavica, Lukáš Kutálek,
David Jiříček, Jirka Rýc, Ondra Pitrun, Dan Mikulenka, trenér Kuba Strnadel
Dolní řada: Filip Popelka, Vojta Pelc, Martin David, Martin Mlčák, Tomáš Vlček,
Alois Hradil
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MUŽI A
Per aspera ad astra – přes překážky ke hvězdám. Kelečský fotbal zažívá historický
okamžik, sezona 2012/2013 se do kroniky zapíše zlatým písmem. Kanárci potvrdili
nejvyšší jakost a s předstihem postoupili do 1. A třídy. Kelč ještě nikdy
ve své jednasedmdesátileté historii tak vysoko nehrála. Vždyť naposledy se kelečští
fotbalisté radovali z postupu v roce 1995. Některým současným hráčům týmu byly
tehdy sotva tři roky. Nyní přinášíme to nejzajímavější, co se během jarních bojů
na hřištích událo.
20.4. Kelč – Choryně 0:3 (po kontumaci)
Na takové zápasy se čekalo, i kvůli nim se Kelč vracela do „valašské“ skupiny.
Derby s Choryní si ani tentokrát nenechaly ujít dvě stovky fanoušků. Hra však
z počátku strhující tempo nenabídla. V prvním poločase přesto zvedl diváky
z laviček Tomáš Hlavica, jehož střela ale skončila až v síti. Po obrátce se jako první
radovali hosté a srovnali na 1:1. Zápas nakonec vygradoval trefou Vítka Kulicha,
který po skvostné Pastrnkově přihrávce bitvu rozhodl. Bohužel jen na hřišti. Duel
v zákulisí se odehrával podle jinak nastavených pravidel a do tabulky si nakonec tři
body připisuje poražená Choryně. Start právě Vítka Kulicha byl neplatný kvůli
zmatkům s registrací ve Fotbalové asociaci ČR (FAČR) a výsledek zápasu se proto
později kontumoval.
1.5. Kelč – Valašská Polanka 2:1 (2:1)
Třetí domácí zápas v řadě a další kelečská výhra. Kanárci šli brankou Jarka
Machače hned z kraje do vedení, jenže Polančané dokázali na nepříznivý stav
pružně reagovat rovněž včasným gólem. Gólovou hlavičku už gólman Sobek
vytěsnit nedokázal. Kelč si v následujících chvílích vytvořila kupu šancí a už
v 36. minutě rozhodla o svém vítězství. Jarek Machač byl před pokutovým územím
faulován a precizně provedeným přímým kopem dal výsledku definitivní podobu.
Na stavu 2:1 nic nezměnila ani příležitost Machače z 2. poločasu, po které zkušený
středopolař mohl slavit svůj hattrick. Těsné, ale o to cennější vítězství.
5.5. Valašské Příkazy – Kelč 0:1 (0:1)
Když chcete postoupit, musíte výsledkově zvládat i zápasy, v nichž se vám herně
tolik nedaří. Přesně to byl případ Kelče ve Valašských Příkazech, kde se cesta
za vítězstvím nerodila snadno. Jediný gól zaznamenal Jiří Škařupa – zkušený
matador, který jinak hraje okresní přebor za rezervu. Právě on ale stál na konci
vynikající kombinace bratrů Machačových a k radosti hojného chumlu kelečských
fanoušků rozvlnil síť. Domácí však za okamžik mohli srovnat, jenže spojnice
břevna a tyče byla proti. Druhá půle se už odehrávala takřka výhradně v režii
domácího mančaftu. Příkazy si vytvořily několik gólovek, avšak ani jednu z nich
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nedokázaly přetavit ve vyrovnávací trefu. Tři body tak s kanárky odletěly až
do Kelče.
19.5. Lhota u Vsetína – Kelč 1:1 (0:1)
Tahák kola, který by v případě porážky Kelče mohl v boji za postupem znamenat
ještě velikánské komplikace. Kanárci si ale na Vsetínsko přijeli pro důležitý bod
a svůj cíl bezezbytku splnili. Už první poločas dokazoval, že Kelč nehodlá nic
ponechat náhodě. Z permanentního tlaku také pramenila odpískaná penalta, kterou
těsně před přestávkou proměnil nejlepší střelec Kelče Jarek Machač. Další
přehnaná kombinace s nutkáním dopravit míč takzvaně až do kuchyně však měla
spíše kontraproduktivní následky. Po jedné z takových situací se na druhé straně
zrodil rychlý protiútok, který domácí celek učebnicově zakončil – 1:1. Kelčané
na výhru rozhodně měli, ale i jeden bod byl velkým povzbuzením do závěrečných
bojů.
25.5. Kelč – Hrachovec 2:0 (1:0)
Snaživý a srdnatě bojující soupeř z okraje Valmezu zanechal v Kelči velice dobrý
dojem. Přesto odjel s prázdnou. Částečně o tom rozhodl nevídaný lapsus
nejzkušenějšího z hostujících beků a hbitost Aleše Škařupy, který na první gól
nahrál do vyložené pozice Martinu Pastrnkovi. Kelečský kapitán se nenechal
dvakrát pobízet a bez potíží skóroval. Druhý gól padl z penaltového puntíku.
Pokutový kop s přehledem proměnil Jarek Machač. Hrachovec téměř po celý zápas
přesvědčoval, že patří k tomu lepšímu, co vsetínská skupina nabízí. Jenže bez gólu
se v Kelči body nezískávají.
31.5. Jablůnka – Kelč 2:3 (1:1)
Zápas s velkým obratem vlil kelečským fotbalistům do žil hodně čerstvé krve.
Jablůnka totiž nad favoritem vedla hned dvakrát. Na úvodní gól dokázal ještě
v prvním poločase odpovědět Jarek Machač, jenže domácí šli do vedení ještě
jednou – radovali se už čtyři minuty po změně stran. Po následném drtivém tlaku
se ale nejdříve krásnou střelou bez přípravy prosadil Aleš Škařupa a pět minut
po něm propálil hradbu těl opět Jarek Machač. Obrat se tak kanárkům povedl
za patnáct minut, zbývající půlhodinu zápasu už si na hřišti Jablůnky pohlídali.
2.6. Slavičín – Kelč 0:3 (0:3)
Tady se to stalo, tady získala Kelč definitivu postupu. Oraniště ve Slavičíně se stalo
tou posvátnou půdou, kterou si nejen hráči, ale také mnozí fanoušci mohli hrdě
uschovat do připravené nádobky. Na definitivu postupu z místa, které neleží daleko
od státních hranic, se prostě a jednoduše nezapomíná. Sladký dort, který kanárci
pekli po celou sezonu, byl na jihu Moravy ozdobený třemi třešničkami
do slavičínské sítě. A vše podstatné přišlo už v prvním dějství. David Pitrun
po samostatném průniku poslal už ve třetí minutě svůj celek do vedení. Po něm
se totéž povedlo Vítku Kulichovi, který se prodral po lajně až ke gólmanovi,
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nezištně si jej položil a s přehledem zavěsil. Výsledkovou tečku si vzal na starost
Jarek Machač, který upravil na 3:0 pro hosty.
S jistotou nesmírně těžkého kroku o jedno patro výš šla Kelč do boje také proti
Poličné (7:1) a proti Janové (2:0). V obou utkáních už kanárci zvítězili a po zápase
vždy vesele mávali křídly početné fanouškovské základně. Před posledním utkáním
sezony proti Zašové (22. 6.) měla Kelč na svém kontě 60 bodů: 19 výher, 3 remízy,
3 prohry (z toho jedna po kontumaci). Druhá Lhota u Vsetína se Kelči dívala
na záda s úctyhodným odstupem 14 bodů.

MUŽI B
Zatímco kanárci do nové soutěže nastoupí až v srpnu, sršni si ji ochutnávají už
skoro celý rok. V okresním přeboru se totiž rezerva Kelče coby nováček prakticky
celou sezonu rve o udržení. Po pětadvaceti zápasech jí patřila dvanáctá příčka
v tabulce a před závěrečným kolem s Krhovou (23. 6.) tak měla vše ve svých rukou.
Pavel Mašlaň

Shrnutí sezony 2012/2013
Nástup do sezony 12/13 začal výměnou trenéra Vinklara za duo Srkala-Kubica.
Tým po nešťastném konci sezony zůstal téměř v nezměněném stavu. Na hostování
do Bystřice pod Hostýnem odešel Radim Minář výměnou za prodloužení hostování
Víti Kulicha. Podařilo se získat z Hranic novou posilu do brány Rostislava Sobka.
Start do sezony jsme obstarali v Poličné jasnou výhrou 4-1 a v druhém kole jsme
nedali šanci Janové 6-0. První ztráta bodu přišla po remíze ve Valašské Polance.
Průběh podzimu byl ve znamení vysokých domácích výher, kdy si hosté mnohdy
odvezli 5-7 gólový příděl z kelečského hřiště. Tým letos brzy opustil Pohár
Hejtmana Zlínského kraje a soustředil se jen na jediný cíl=postup.
Druhá ztráta za remízu přišla ve Francově Lhotě 2-2. Po ukončení podzimní části
jsme měli náskok 12 bodů na své pronásledovatele.
Jarní část sezony začala se značným zpožděním. Počasí nedovolilo odehrát první 3
kola soutěže. Druhou polovinu soutěže odkoučoval již Tomáš Srkala sám.
A neměl to opravdu lehké.
Jarní část začala zápasy s Choryní a Francovou Lhotou. Oba zápasy jsme sice
vyhráli, ale body nám to pro kontumaci stejně nepřineslo. Tato všem fanouškům
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známá kauza se bohužel vlekla dalších 14 dní, a proto jsme nemohli do zápasů
nasadit Víťu Kulicha. K tomu se přidala i zranění několika hráčů a situace byla
kritická. Pomoc prvnímu týmu tak museli hráči hrající za B tým jako Jiří Škařupa,
Herman, Greš, Pajdla a Tvarůžek.
Termínová zátěž způsobená jarními rozmary počasí byla opravdu extrémní.
Zápasové rozlosování mnohdy vypadalo spíše jako na hokej. Sobota – středasobota-středa-neděle. Jirkovi Škařupovi se tak stalo, že za 14 dní hrál 5 zápasů.
Do zápasu několikrát zasáhl i trenér Tomáš Srkala.
I přesto se tým jasnými vítězstvími doma a importem bodů ze hřišť soupeře
pomalu blížil k vysněnému cíli = postupu do 1.A řídy. Rozhodný měl být dvojzápas
pátek Jablůnka a neděle Slavičín. Šest bodů z obou těchto zápasů tak spustilo
oslavy, které neberou konce.
Při hodnocení jednotlivců bych nerad někoho vyzdvihoval nad tým. Svými výkony
soupeři motal hlavu Jan Hlavica či jistotu obraně dodával Rosťa Sobek v bráně.
Mirořádnou oddanost týmu a partě předvedl i Aleš Škařupa, který dojížděl
na zápasy z Prahy a po zápase zase zpět.
Mimo sportovní stránku sezony je potřeba zmínit počátek výstavby nového kiosku,
který roste přímo u hřiště a bude jistě v brzké době zprovozněn!!!!!
TAK JSME PRVNÍ, NO A COOOOOO !!!
Tomáš Volf

Kelečští kanárci slavili dvakrát
Velkými oslavami žila o uplynulém víkendu (22. - 23. 6.) Kelč. V sobotu totiž
místní áčko přivítalo naposledy v soutěži I. B třídy Zašovou, nad níž vyzrálo
5:0 a zpečetilo tak postup do vyšší soutěže. I když měli hráči Kelče původně
převzít pohár pro vítěze soutěže z rukou předsedy disciplinární komise a člena
výkonného výboru KFS Zlín Josefa Valůška, nestalo se tak. Po konci zápasu
se totiž záhadně ztratil, a tak jeho roli v zastoupení převzal člen výboru OFS
Vsetín Jaroslav Kubíček, jenž předal pohár kapitánovi Kelče Martinu
Pastrnkovi. Radost Kelečských byla o to větší, že se po konci utkání na domácí
hřiště vrátili také mladší žáci s pohárem pro přeborníka okresu, když zvítězili
6:3 v Kateřinicích.
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KONEČNÁ TABULKA muži A

KONEČNÁ TABULKA – dorost

1. KELČ –
2. Slavičín B
3. Lhota u Vsetína
4. Val. Polanka
5. Hrachovec
6. Zašová
7. Choryně
8. Lidečko
9. Val. Příkazy
10. Jablůnka
11. Franc. Lhota
12. Janová
13. Horní Lideč
14. Poličná

1. Poličná
2. Podlesí
3. Choryně
4. Jarcová
5. Kelč
6. Jablůnka

63 b
50
49
41
35
35
35
34
33
31
29
27
27
23

KONEČNÁ TABULKA -muži B
1. Ratiboř A
2. Vel.Karl.+Karol.B
3. Halenkov
4. Val. Bystřice
5. Dolní Bečva B
6. Prostřední Bečva
7. Lhotka n.B.
8. Střítež
9. Horní Bečva A
10. Kelč B
11. FC Vsetín B
12. N. Hrozenkov
13. Krhová A
14. Val.Senice

KONEČNÁ TABULKA – ml.přípravka
1. Poličná
2. Val. Meziříčí B
3. Police
4. Juřinka
5. Zašová
6. Kelč

55 b
37
36
27
16 b
5

54 b
48
33
27
12
6b

57 b
53
45
45
44
41
39
36
32
32 b
31
30
28
6

Shrnutí realizačního týmu TJ Kelč:
Velmi si ceníme nejmladšího oddílu, že pravidelně trénuje a hraje své první
zápasy. Děti jsou velmi snaživé a činorodé, fotbalové úspěchy se určitě brzy
dostaví!
Moc děkujeme rodičům přípravky za pravidelnou účast, také děkujeme trenérům
Tomášovi Srkalovi a Marcelovi Abrmanovi za systematickou práci s benjamínky!
I když se dorostencům v uplynulé sezoně nevedlo zrovna nejlépe, ceníme
si skutečnosti, že většina týmu jsou kluci z okolních vesnic a snažili se pravidelně
stíhat tréninky i zápasy. Kéž by se zapojili i místní dorostenci a trávili svůj čas
raději na hřišti s balonem než při jiných (méně sportovních) aktivitách ......Tak snad
v sezoně 2013/2014 ....
Děkujeme trenérovi Vaškovi Škařupovi ml. za náročné vedení tohoto
mládežnického oddílu.
Děkujeme Vaškovi Škařupovi st. za dosavadní práci s oddílem Mužů B a vzhledem
k faktu, že odchází trénovat do vyšší soutěže, přejeme mu mnoho úspěchu
ve veškerém fotbalovém dění.
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Jménem TJ Kelč bychom rádi poděkovali všem příznivcům kelečského fotbalu
za dlouhodobou podporu fotbalových oddílů všech věkových kategorií.
Moc děkujeme sponzorům, kteří pravidelně přispívají a podporují tak naši finanční
stabilitu :-)
Osobně chci poděkovat všem hráčům A týmu za neskutečnou vůli dosáhnout cíle překonali nejen sami sebe, ale i všechny předchozí generace, kterým se nepodařilo
vystoupit až na stupínek 1. A třídy.
Jedna pravda za všechny: "Život se nikdy nestane lehčím, to jen ty se staneš
silnějším" ... Tak pro mě jsou kluci siláci a jsem ráda, že jsem tuto etapu s nimi
mohla aktivně sdílet :-)
Tomáš a Pavlína Srkalovi
Děkujeme všem fanouškům za neutuchající podporu v uplynulých sezonách.
Dne 22. 6. 2013 jsme oficiálně oslavili postup do 1. A třídy!
Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň a přijdete nás podpořit i v následující sezoně
2013/2014.
Chceme, abyste věděli, že si vážíme každého hlasu v hledišti a každého páru dlaní,
který zatleská, i když se někdy nedaří. Bez vás by to nikdy nešlo.
Hráči a realizační tým TJ Kelč
Fandíme fotbalu, fandíme Kelči !

V.ročník
KELEČSKÉHO POHÁRU DRAČÍCH LODÍ
SOBOTA 20. července 2013
Sobota 20.července 2013 je dnem, kdy posádky dračích lodí změří
své síly na Chmelníku!
Pokyny k přihlašování týmů budou k dispozici od 1.7.2013
na stránkách www.dl-chmelnik.webnode.cz
Letošní ročník přináší opět novinky …..
Sledujte www.dl-chmelnik.webnode.cz, www.fotbal-kelc.cz !
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Základní škola informuje
Recitační soutěž
Školního kola recitační soutěže se letos zúčastnilo celkem 42 žáků 1. a 2. stupně
a o jejich umístění rozhodovala porota složená ze zástupců tříd. Rozhodování
nebylo jednoduché, protože výkony recitujících byly výborné, a určit, kdo je
nejlepší, bylo někdy opravdu těžké.
VÝSLEDKY
0. kategorie – 1. třída
2. kategorie – 4. – 5. třída
1. místo Ondřej Pitrun
1. místo Blanka Chvatíková
2. místo Veronika Drajsajtlová
2. místo Martin Pitrun
3. místo Jiří Novák
3. místo Kristýna Hostašová
1. kategorie – 2. a 3. třída
3. kategorie – 6. – 7. třída
1. místo Kristýna Vozáková
1. místo Jan Valuch
2. místo Teresa Anna Kubieńová
2. místo Alena Richterová
3. místo Tereza Richterová
3. místo Vojtěch Pelc

Exkurze do Osvětimi a Krakova
Již několik roků vyjíždíme se žáky 9. tříd na zajímavou a na dojmy opravdu
bohatou exkurzi do polské Osvětimi, bývalého koncentračního tábora, nyní Muzea
holocaustu, a do Krakova – bývalého královského města. Program zahrnuje:
Osvětim - prohlídka obou částí Muzea: Osvětim a Březinka, rozsah programu je
180 minut s česky hovořícími průvodci.
Návštěva Muzea holocaustu je opravdu emotivně náročná a silná, proto ve druhé
části exkurze míříme do bývalého královského města Krakova, abychom zažili
příjemnou atmosféru historického centra tohoto města.
Krakov - hradní komplex Wawel, krakovská katedrála, řeka Visla, kostel
sv. Ondřeje, Rynek Glowny, Sukiennice, Radniční věž, Mariánský chrám, kostel
sv.Vojtěcha, Floriánská brána…….
I letos se exkurze setkala s kladným ohlasem, což nás jen utvrzuje v tom, že bude
i v dalších letech dobré tuto akci opakovat.

Vzdělávací seminář v Terezíně
V polovině dubna jsme dostali nabídku účastnit se se žáky 9. třídy dvoudenního
semináře v Památníku Terezín. Program těchto vícedenních seminářů je vedle
seznámení se základními aspekty historie Terezína za 2. světové války zaměřen
na prohloubení a podrobnější seznámení se s daným tématem.
Nabídka je to vždy velmi lákavá, protože máme s touto akcí zkušenosti už
z minulosti, a to zkušenosti výborné. Pro naše deváťáky bylo ale důležité, zda
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s cestou do Terezína budou souhlasit jejich rodiče, protože i když cestu z Kelče
do Terezína a zpět hradí žákům Institut Terezínské iniciativy*, pobyt a stravu si
hradí žáci sami. Nakonec z 28 deváťáků jelo 24 a určitě nelitovali.
Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník
národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.
V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat
památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet
muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená
s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.
Program dvou až třídenních seminářů je vedle seznámení se základními aspekty
historie Terezína za 2. světové války zaměřen na prohloubení a podrobnější
seznámení se s daným tématem a to prostřednictvím následujících aktivit:
Beseda s pamětníkem:
Setkání s člověkem, který o hrůzách holocaustu vypráví z vlastní zkušenosti,
je velmi poutavým bodem semináře; besedě bývá vymezen čas cca 1, 5 hodiny.
Přednášky:
Jsou vedeny pracovníky Památníku Terezín, případně externími spolupracovníky.
Délka jednotlivých přednášek je přizpůsobena věku účastníků (45 - 90 minut)
a ke každé přednášce je připraven obsáhlý didaktický materiál (dokumenty, kresby,
diapozitivy, filmové i hudební ukázky) a doporučená literatura.
Prohlídka:

bývalé ghetto

expozice Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, pevnostní prostory

krematorium a Židovský hřbitov
Malá pevnost

prohlídka bývalé věznice gestapa (s průvodcem)

prohlídka Muzea Malé pevnosti (individuálně)
Půdní divadlo v bývalých Magdeburských kasárnách:
Původně vojenská kasárna byla v letech 1994 – 1997 přebudována na ubytovací
zařízení pro účastníky seminářů, na zasedací a přednáškové prostory a na půdní
divadlo a v některých částech jsou umístěny depozitáře a pracoviště Národního
muzea v Praze.
Workshop:
Školákem v protektorátu - skupinová práce žáků pod vedením lektora, zpracování
tématu, práce s pracovními listy, závěrečná prezentace jednotlivých skupin.
* Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost, vznikl transformací
z Nadace Terezínská iniciativa, založené v roce 1993 mezinárodním sdružením
bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínskou iniciativou.
25

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2013

Smyslem činnosti Institutu je podpora vědeckého výzkumu dějin konečného řešení
židovské otázky v českých zemích a dějin terezínského ghetta a zprostředkování
jeho výsledků odborné i laické veřejnosti. Institut se spolupodílí na realizaci
záměru, aby se Terezín stal místem setkávání lidí různých generací, rozličných
národností, politických, filosofických a náboženských názorů.
Svůj cíl Institut naplňuje prostřednictvím několika základních projektů. Institut
vydává českou a německou verzi vědecké ročenky Terezínské studie a dokumenty.
Institut považuje za svou povinnost shromáždit jména a osudy všech bývalých
terezínských vězňů a českých Židů pronásledovaných v době nacistické okupace.
K jejich zaznamenání byla vytvořena databáze terezínských vězňů a je vydávána
edice Terezínských pamětních knih. Institut buduje odbornou knihovnu
specializovanou na problematiku holocaustu, antisemitismu a rasismu.
V současnosti se rozbíhá projekt Theresiania, jehož cílem je shromáždění
a zveřejnění rozsáhlého souboru dokumentů k dějinám terezínského ghetta.

Druhá celoplošná generální zkouška
Ve dnech 13. 5. 2013 – 7. 6. 2013 se uskutečnila druhá celoplošná generální
zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, jejímž
cílem kromě ověření funkčnosti elektronického testovacího systému při celoplošné
zátěži a po jeho dalších úpravách a doplnění v rámci plánovaného vývoje oproti
stavu v roce 2012 bylo poskytnout relevantní zpětnou vazbu o tom, jak si stojí
žáci 5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků dalších druhů
škol v porovnání s externími vzdělávacími normami pro český jazyk,
matematiku, anglický jazyk, německý jazyk a francouzský jazyk.
Generální zkouška byla rozvržena do čtyř týdnů, aby měly školy možnost
přizpůsobit svůj program v rámci harmonogramu školy příslušnému testování
a nedošlo tak k zásadnějšímu narušení plánovaných aktivit v rámci běžného chodu
školy. O termínu konání generální zkoušky byly školy informovány již v říjnu roku
2012, a mohly si tak aktivity související se závěrem školního roku v dostatečném
časovém předstihu upravit. V měsíci březnu 2013 byla provedena pilotáž
funkčnosti systému a obsahu testových úloh, které se zúčastnilo několik desítek
škol v rámci celé ČR. Tato pilotáž měla ověřovat obtížnost testových úloh, jejich
srozumitelnost i celkovou konstrukci testů (např. ve vazbě na čas apod.).
Předkládaná zpráva, která je už nyní zveřejněna na stránkách České školní inspekce
(www. csicr.cz) informuje o základních výstupech generální zkoušky. Podrobnou
a komplexní závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích generální zkoušky
předloží Česká školní inspekce v průběhu měsíce října 2013.
Školy si samy zpracují výsledky testování svých žáků.
Phdr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Odborné učiliště informuje

Budoucí prodavači soutěžili v Praze
Každý z nás jistě zná obchodní síť Kaufland, ale už možná málokdo ví, že tato síť
pořádá pro žáky oboru prodavač každoročně celorepublikovou soutěž. Naše OU
Kelč se mohlo již počtvrté této soutěže zúčastnit. Soutěž proběhla v Praze
v pondělí 6. 5. 2013 na filiálce Kaufland – Vypich.
K soutěži se sešlo 40 žáků z různých částí republiky. Naši žáci Lukáš Bartoš
(1. roč.), Markéta Vrátná (1. roč.), Andrea Kovařčíková (1. roč.) a Lucie Jíňová
(2. roč.) reprezentovali Kaufland Hranice.
Soutěžilo se v nejrůznějších disciplínách, např.: seřazení zboží podle ceny, oříznutí
kartonu, výměna pásky, jízda s paletovým vozíkem a žáci vyplnili také písemný
test.
Po ukončení soutěže se přemístili do restaurace Ladronka k slavnostnímu vyhlášení
výsledků. My jsme se nejvíce radovali z prvního místa, které obsadil Lukáš Bartoš
v kategorii prvních ročníků. Také děvčata v silné konkurenci obstála a umístila
se na pěkném 5. a 6. místě.
Závěrečné zkoušky
V druhém červnovém týdnu na našem Odborném učilišti proběhly závěrečné
zkoušky, které naši žáci skládali dle Jednotného zadání – obdoba státní maturity.
Do realizace státních jednotných závěrečných zkoušek jsme se dobrovolně zapojili
již druhým rokem, a tak si naši absolventi kromě výučního listu odnášejí i příslušný
státní certifikát.
Letos jsme se rozloučili s 26 úspěšnými absolventy a věříme, že většina z nich zná
odpovědět na otázky typu: „Co umím? Co chci dělat?“ Budoucnost záleží na nich,
na jejich vůli a hlavně ochotě pracovat. Přejeme všem hodně štěstí!
A na závěr velké poděkování všem zaměstnancům naší školy za práci
a reprezentaci v tomto školním roce.
Vám všem přeji za celý kolektiv Odborného učiliště příjemnou
dovolenou, hodně slunce a pěkných zážitků.
Julie Foukalová, učitelka OV
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Různé
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2013
V sobotu1.června 2013 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal 23. ročník
rybářských závodů. Závodů se za proměnlivého (deštivého) počasí zúčastnilo
celkem 73 závodníků, z toho 63 dospělých (z toho 2 ženy) a 10 děti do 15 let.

Výsledky závodů:
Největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
1. místo:
Miroslav ZAHRADIL z MO ČRS Choryně chytil 6 kaprů o celkové délce 312 cm.
2. místo:
Marek SUROVEC z MO ČRS Kelč chytil 6 kaprů o celkové délce 305 cm.
3. místo:
Jana SUROVCOVÁ z MO ČRS Kelč chytila 4 kapry o celkové délce 214 cm.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tomáš LISCHÁK ml.
Lubomír TOPIČ
Robert PEŠOUT
Josef ŠAFÁŘ
Bohumil HRUŠKA
Miroslav SKÝPALA
Petra ŽMIJÁKOVÁ
Miroslav PODZEMNÝ
Pavel BRŰCKNER

Bystřice p/H
Val. Meziříčí
--Val. Meziříčí
Choryně
Val. Meziříčí
Choryně
Choryně
Hustopeče n/B

4 ks
4 ks
4 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks

206 cm
206 cm
196 cm
105 cm
104 cm
102 cm
94 cm
91 cm
53 cm

Nejdelší kapr
Nejdelšího kapra (o délce 60cm) chytil 13letý Lukáš JAŠÍČEK z MO Kelč.
Největší úlovek kaprů a amurů - děti
1. místo:
Lukáš JAŠÍČEK z MO ČRS Kelč chytil 1 kapra o délce 60 cm.
2. Vojtěch SPÁČIL
Kelč
1 ks
54 cm
3. Aleš ZICHALA
Bystřice p/H
1 ks
48 cm
4. David GERLA
Hustopeče n/B
1 ks
46 cm
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Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme závodníkům, návštěvníkům a všem
členům MO ČRS Kelč, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci
letošních závodů, které neproběhly za ideálního počasí. I letos musíme poděkovat
za dobrou spolupráci v souvislosti s přípravou závodů zaměstnancům MěÚ Kelč
a funkcionářům TJ Kelč – oddíl kopaná.
Děkujeme všem sponzorům letošní tomboly:
Vodovody a kanalizace Vsetín a s., Zemědělské družstvo Kelečsko, Pstruhařství - p.Vlastimil
Raška, Gasmont – p.Roman Večeřa, Vodo-topo-plyn - p.Zdeněk Šatran, Mlýn Kelč - p.Petr
Vavřík, Akord Kelč - p.Jaroslav Pajdla, AAP-průmyslové podlahy - ing.Radovan Schindler,
Dektrade- prodejna stavebnin Valašské Meziříčí, SportServis Kelč - ing.Karel Gába, Hasiči
Babice, Městský úřad Kelč, Obecní úřad Rouské, Montáž oken – p.Petr Smahel, Elektronika
Kelč - p.Lubor Pitrun, Odborné učiliště Kelč, Probi Kelč - Ing.Zdeněk Hlavica, prodejna
smíšeného zboží Kelč- U Kubů, prodejna potravin Všechovice - p.Božena Číhalová, Rybářství
Velké Meziříčí-chov drůbeže Kelč, Stavebniny FKK Valašské Meziříčí, Stavospol Prostějov,
trafika Všechovice - p.Václav Horáček, UHER Company - p.František Uher, prodejna
rybářských potřeb Hranice n/M, prodejna rybářských potřeb Bystřice p/H, Washina
Engineering Bystřice p/H - ing.Jiří Vašina.

Jaroslav Orel
**************************************************************************************************************************************

Kelečská dáma
V Kelči proběhla 2. června historicky první volba Kelečské dámy. Původní záměr,
že zvolíme mezi dospělými dámami, se postupem času jevil jako zcela mylný,
dospělé dámy neměly zájem. Proto byly osloveny dívenky z nižšího stupně ZŠ,
které tuto výzvu nadšeně přijaly.
K boji o titul se jich přihlásilo 11 - Maruška Mašlaňová, Magdička Vlčková,
Terezka Richterová, Adélka Strnadlová, Simonka Plesníková, Viktorka
Durďáková, Lenička Valuchová, Jituška Matysková a Terezka Kubieňová Kelče,
Danielka Rolincová z Komárovic, Lucinka Krutilková z Němetic a Simonka
Plesníková z Choryně.
Jejich výkony posuzovala porota ve složení: Paní Marie Tvrdoňová, důchodkyně, pan
Ing. Stanislav Pitrun, emeritní starosta města Kelč, pan Igor Špetík, elektrotechnik, paní
Hanka Stromšíková, učitelka odborného výcviku, paní Jana Perutková, učitelka MŠ Kelč
a paní Marie Baďuříková za Kulturní komisi města Kelče.
Hodnocení to bylo vskutku nelehké – dívenky se utkaly nejen v rychlostních,
dovednostních a vědomostních soutěžích, ale dokázaly zaujmout i ve volné disciplíně,
kde tančily, zpívaly, přednášely a také hrály divadlo.

Kelečskými dámami se staly všechny, protože byly opravdu skvělé! A té nejlepší
z nich Adélce Strnadlové srdečně gratulujeme!!!
Anna Hlavicová
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Cyklovýlet
Dne 16. 6. 2013 se uskutečnil výlet na kolech, pořádaný MO KDU ČSL. I když byl
dlouho předpoklad, že se pro nepříznivé počasí neuskuteční, nakonec bylo nádherné
počasí. Vyjelo 18 účastníků včetně těch nejmenších, kteří měli tu výhodu,
že krajinu pozorovali pohodlně ze svých cyklistických křesel.
První zastávka byla ve Skaličce u větrného mlýna, kde nás s jeho zajímavou historií
seznámil pan Červek ml. Pak už jsme všichni pokračovali v cestě. Po krátkém
občerstvení v hospůdce jsme zdárně všichni dorazili na chatu v Komárovicích,
kde nás už čekali další příznivci, kteří zajistili kompletní servis i občerstvení.
Odměna v cíli byla sladká - perníkový smajlík. Nejmladší účastníci, i když měli
za sebou nějaký ten kilometr, měli ještě dost energie na dovádění. Zahráli si různé
hry a samozřejmě zapojili i rodiče a prarodiče. U ohně si opekli špekáčky, zasytili
se ještě zbylými perníky a moučníkem. Nakonec přišla na řadu i kultura a při kytaře
a heligonce jsme si zazpívali.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili, těm, kteří zajistili
občerstvení a manželům Pitrunovým za poskytnutí nádherného prostředí jejich
chaty s bublajícím potůčkem. Myslím, že se výlet vydařil a stojí za to zase nějaký
podniknout. Takže se budeme těšit.
Všem přejeme krásné léto a dětem nádherné prázdniny plné zážitků.
za MO KDU ČSL
Jana Jandová
*******************************************************************

Farní úřad
+ Milí spoluobčané v městě Kelči, v Kladerubech a ve Skaličce!
Červencový příspěvek do vašeho obecního Zpravodaje jsem nemohl
začít jinak, než prvním písmenem hlaholské abecedy: „+“. Písmo, které pro
zápis staroslověnštiny, řeči našich předků, vymyslel Konstantin, dnes
známější pod svým řeholním jménem Cyril, mělo jako znak pro „A“
křížek. Konstantin se svým rodným bratrem Metodějem přinesli pak nové
písmo na naše území. Dnes tu na nás shlíží z plakátových ploch kolem
silnic dvojice přísných vousatých tváří, jednou skrytá za heslem „Znáte své
kořeny?“ a podruhé s připomínkou: „Již 1150 let s námi“.
Pro církevní slavnost nezvykle silná reklama upozorňuje
na skutečnost, že letošní výročí příchodu soluňských bratří má svoji váhu.
Také městečko Velehrad, ležící nějakých pět kilometrů od Starého Města
u Uherského Hradiště, je již v těchto dnech na blížící se slávu patřičně
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vystrojeno. Nepřijede sice papež, jak to Velehrad zažil v roce 1990, ale čeká
se papežský legát kardinál Josip Bozanić z chorvatského Záhřebu a mnoho
dalších významných hostů. Na nádvoří před basilikou, které lemují
budovy Stojanova gymnázia, přibyla od mé poslední návštěvy nová kašna,
zřejmě určená k občerstvování žíznivých poutníků. Je na ní vykovaný citát
současného olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera:
„Na Velehradě stojíme u pramenů naší víry. Voda u pramene bývá
nejčistší.“ Rád bych pro vás nabral skleničku čisté vody a několika slovy
představil Soluňany, kteří pro naše předky otevřeli pramen moudrosti
i zbožnosti.
Konstantin a Michal (později Metoděj) byli rodní bratři, nejstarší
a nejmladší ze sedmi dětí svých rodičů. Svojí pílí a nesporným nadáním
dosáhli oba skvělých výsledků v době svých studií a otevírala se jim
kariéra úředníků císařského dvora či vědců. Nesouhlas s mocichtivostí
a tvrdostí poměrů ve státní správě i u císařského dvora oba přivedl
k rozhodnutí prožít svůj pozemský život v prostředí mnišské komunity
v některém z řeckých klášterů. Do jejich úmyslů však vstoupila Boží
prozřetelnost skrze příkaz císaře Michala. Stali se vlastně živou odpovědí
na žádost velkomoravského knížete Rostislava, který pro svou zemi žádal
v Konstantinopoli kněze a biskupa, který by mluvil k slovanskému lidu
srozumitelnou řečí.
To, jak se soluňští bratři ujali svěřeného úkolu, předčilo, věřím,
všechna očekávání v Konstantinopoli i na Moravě. Pro svoji misi připravili
písmo, kterým zapsali do staroslověnštiny přeložené bohoslužebné texty.
Metoděj připravil první zákoník, Konstantin pracoval na překladu celé
bible. Pan docent Luděk Galuška, který vede archeologický průzkum
lokalit v okolí Uherského Hradiště, poznamenal s obdivem, že Konstantin
využil ve svém překladu výrazů, které už byly na Moravě používané
z doby, kdy misie vedli franští a italští kněží. Taková pokora byla
u vznešených a sebevědomých Byzantinců neslýchaná. Zásadním
úspěchem misie soluňských bratří pak bylo vychování žáků, kteří mohli
být svěceni na kněze a které následně papež Hadrián II. na kněze vysvětil.
Ať už se letos vypravíte na Velehrad, nebo budete sledovat oslavy
1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu jen skrze média,
ze srdce vám přeji, ať se z příkladu jejich života napijete čisté vody pokory,
pravdy a lásky.
o.Jan Bleša, farář
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Inzerce

Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování,
zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních?
Bezplatný konzultantský servis:

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

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.

32

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2013

33

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2013

HRANICKÁ ULICE 549
NABÍZÍME
DODÁVKY STAVEB
-

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

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

PRODEJ A ROZVOZ
stavebního materiálu, písků, štěrků, kameniva

ZEMNÍ PRÁCE
demolice, svahování

AUTODOPRAVA
kontejnerová přeprava, odvoz sutí

UBYTOVÁNÍ
www.akord.estranky.cz , e-mail: pajdla@seznam.cz
Tel. +420 571 641 311 +420 608 884 729 +420 777 943 354 +420 777 053 420
34

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2013

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
František Plesník
Kelč
Marie Hradilová
Kelč
Anna Hradilová
Komárovice
Pavel Klvaňa
Němetice
Miroslava Příleská
Babice

81 let
Karel Beinstein

Němetice

82 let
Karel Volek
Marie Víznerová
Zdenka Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Marie Perutková
Zdeněk Palata

83 let
Anna Srkalová

Kelč

85 let
Anna Kunovská

Kelč

86 let
František Pelc

Němetice

88 let
František Jiříček

Kelč

92 let
Anna Vozáková

Němetice

Kelč
Kelč

70 let
Anna Mikušíková
Kelč
Marie Plesníková Komárovice
75 let
Jindřich Plesník
80 let
Marie Vaculíková

Úmrtí
Anna Vallová
Břetislav Vlček

Komárovice
Kelč

78 let
63 let

Kelč
Kelč
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