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Úvod
Vážení spoluobčané,
rok 2013 se blíží ke svému konci, blíží se čas adventu, Vánoc, období ohlédnutí se
za minulým rokem, období bilancování. Jaký byl rok 2013, výborný, dobrý, horší,
špatný? Ohodnotit si uplynulé období musíme každý sám a nejlépe s větším
časovým odstupem. Snad byl pro většinu z vás hodnocen školní terminologií
na jedničku.
Blížící se Vánoce by měly být časem ke zklidnění, rozjímání a možná i přípravou
k nabrání nových sil pro rok nadcházející. Pro mnohé z nás ovšem nebývá příprava
na nejkrásnější svátky v roce jednoduchá. Většinou to začíná velkým shonem,
hektickými přípravami, které v některých případech končí až u štědrovečerního
stolu. Ale pohodu Vánoc přece nepřinese jenom stoprocentně uklizená a nazdobená
domácnost, bezchybně připravená vánoční tabule a oslňující dárky. Vánoce jsou
přece něčím víc, a to víc se dá popsat například jako „vzájemné porozumění
a pohoda u rodinného krbu“.
Před nedávnem se mě jedna kolegyně bezelstně a upřímně zeptala, co bych si přál
pod stromečkem objevit já. Bez přemýšlení a stejně bezelstně a upřímně jsem ji
odpověděl, že bych tam chtěl najít především klid, spokojenost, vyrovnanost a to
nejen pro čas Vánoc, ale pokud by to bylo možné nejlépe pro celý příští rok a totéž
bych přál i vám všem.
Věřím, že se všichni sejdeme na mikulášské nadílce nebo na Živém betlému, kde
společně oslavíme příchod Ježíška. Dovolte mi, abych Vám všem popřál klidné
a spokojené prožití vánočních svátků, vzájemné porozumění, hodně zdraví, splnění
i těch nejtajnějších přání a mnoho úspěšných dní v novém roce.
Ing. Karel David, starosta

Redakční rada Zpravodaje a zaměstnanci MěÚ Kelč
přejí všem čtenářům pohodové vánoční svátky
a úspěšný nový rok 2014.
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Milí spoluobčané v městě Kelči,
na prahu adventní doby se chci popsat události, které na podzim prožila
naše kelečská farnost, a také vás srdečně pozvat na rorátní a vánoční
bohoslužby.
Po třech letech naše město navštívil otec arcibiskup Jan Graubner a v neděli
17. 11. 2013 udělil svátost biřmování sedmatřiceti převážně mladým lidem
z naší farnosti a dvěma hostům. Přípravy na biřmování probíhaly především
vzděláváním a modlitbou, nezapomněli jsme ale ani na vyzdobení prostor
Befarka, kde týden předem biřmovanci provázeli návštěvníky při Dnu
otevřených dveří.
V sobotu 23. 11. jedeme navštívit otce arcibiskupa v jeho sídelní katedrále,
abychom spolu s ním a se zástupci farností celé arcidiecéze oslavili 950 let
od obnovení olomouckého biskupství. Tímto uzavřeme Rok víry, vyhlášený
ještě papežem Benediktem XVI. a už 1. prosince vstoupíme do Roku rodiny,
který vyhlásil papež František.
Každý všední prosincový den až do 24. 12. budou ráno ve farním kostele
roráty – ranní bohoslužby s průvodem lampiček na začátku, s příběhem pro děti
uprostřed a se snídaní v Befarku nakonec. Těším se, že i starší školáci využijí
příležitost připravit se na Vánoce účastí na mších svatých.
Předvánoční svatá zpověď bude možná ve 3. týdnu hned po rorátech
a na sobotu 21. 12. jsou pozvaní tři cizí zpovědníci od 13:30 do 16 hodin.
Půlnoční ve farním kostele je plánována na Štědrý den ve 24 hodin.
Nakonec se ještě skrze fotografii „pochlubím“ předčasným vánočním
dárkem, který mi dali naši biřmovanci tím, že jsou – těším se, že nepoleví v úsilí
o život v duchovním přátelství s Pánem Ježíšem a moc se těším, že se s nimi
i s vámi potkám na Vánoce při bohoslužbách.

P.Jan Bleša, farář
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Městský úřad informuje

Česká pošta Kelč
Vyplácení důchodů v prosinci:
důchody se splatností 20. 12. 2013 se vyplácejí 19. 12. 2013
důchody se splatností 22. 12. 2013 se vyplácejí 20. 12. 2013
důchody se splatností 24. 12. 2013 se vyplácejí 23. 12. 2013

Svoz odpadu
13. prosince
19. prosince
27. prosince

Papír, tetrapak
Plasty
Sklo

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
Oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2014:
Cena v Kč/m3
Vodné
Stočné
Vodné + stočné

Včetně 15% DPH
44,39
31,28
75,67

Bez DPH
38,60
27,20
65,80

Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2012 stavy svých vodoměrů, protože
budou stanoveny technickým propočtem.

Městská knihovna Kelč v době vánočních svátků
23. prosince 2013 – 3. ledna 2014
bude ZAVŘENA.
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USNESENÍ z 45. zasedání Rady města Kelč dne 30. 10. 2013
– Rada schvaluje smlouvy o výpůjčce kompostérů JRK 900 Premium s občany
města zakoupených v rámci dotačního titulu „Kompostéry pro občany města Kelč“
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
– Rada schvaluje smlouvu č. EP-12-8002039 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 33 a 162/ 1 v k.ú.
Kelč-Nové Město na umístění zemního kabelového vedení VN a NN stavby „Kelč,
Město Kelč, parkoviště VNK“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků v k.ú. Lhota u Kelče:
parc.č. st. 25/2 zastavěná plocha o výměře 20 m2 , parc.č. 885/20 ostatní plocha
o výměře 122 m2, část parc.č. 885/3 ostatní plocha o výměře 143 m2, parc.č. 579/5
zahrada o výměře 75 m2, část parc.č. 539/31 orná půda a část parc.č. 867 vodní
plocha. U částí pozemků bude výměra stanovena v geometrickém plánu.
– Rada schvaluje vypracování projektové žádosti města Kelč o poskytnutí dotace
na akci „Sběrný dvůr Kelč“ z Operačního programu životního prostředí a pověřuje
starostu podpisem této žádosti.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2013 dle předloženého
návrhu.

USNESENÍ z 46. zasedání Rady města Kelč dne 11. 11. 2013
– Rada schvaluje „Provozní řád dětského hřiště Kelč“ u kulturního domu v Kelči
dle předloženého návrhu.
– Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30.9.2013 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
– Rada bere na vědomí zápis č. 275/2013/KŘ z dílčího přezkoumání hospodaření
města Kelč za rok 2012 a tento předává k projednání zastupitelstvu.
– Rada bere na vědomí návrh kupní smlouvy č. 1313000851/176994 s RWE
GasNet, s.r.o., na odprodej plynárenského zařízení STL plynovodu včetně
2 přípojek v lokalitě Zátopkovo a doporučuje tuto smlouvu zastupitelstvu
ke schválení.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Babice u Kelče:
parc.č. 114/3 zahrada o výměře 642 m2 , parc.č. 114/4 zahrada o výměře 385 m2
a parc.č. 114/5 ostatní plocha o výměře 353 m2.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněných ploch
a sjezdu a domovního vodovodu na pozemcích města Kelč parc.č. 161/3 a 2023/11
v k.ú. Kelč-Nové Město pro novostavbu RD s manžely V.a B. H. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 2 ks
smrk pichlavý na obecním pozemku p.č. 885/4 v k.ú. Lhota u Kelče a 1 ks dub letní
a 6 ks smrk pichlavý na obecním pozemku p.č. 1045 v k.ú. Kelč-Nové Město
dle předložených žádostí.
– Rada bere na vědomí vyhodnocení nabídek na provádění zimní údržby
komunikací v Kelči a místních částech Němetice, Komárovice, Lhota a Babice
pro zimní období 2013/2014 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s p. Karlem Tvrdoněm, Kelč - Němetice č.p. 42.
– Rada vyhlašuje záměr směny pozemku parc.č. 1276, trvalý travní porost
o výměře 5485 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město.
– Rada souhlasí s umístěním směrových tabulek společnosti JACK WEST s.r.o.,
stínící technika na stožárech veřejného osvětlení v Kelči dle předloženého návrhu.

Expozice Po stopách kelečského dýmkařství
ZMĚNA otevírací doby: prosinec, leden a únor po tel. domluvě
– paní Vykopalová, tel.: 608 450 528
Kultura

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
se koná ve čtvrtek 5. 12. 2013 v 17 hodin
na náměstí v Kelči.
Program:
- Přes peklo k Mikuláši …

- nadílka mikulášských balíčků pro děti do 12 let
- rozsvícení vánočního stromu
Upozornění:
Mikulášské balíčky budou dětem předány po předložení žetonu, který bude
k vyzvednutí na Městském úřadě v Kelči od pondělí 2. 12. 2013
(pouze pro děti do 12 let – nar. od roku 2001).
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JUNÁK – svaz skautů a skautek Kelč
a divadelní soubor ČTYŘLÍSTEK
vás zvou na divadelní představení

JAK SE ČERTI ŽENILI
neděle 8. 12. 2013 v 14:00
KD Kelč
Občerstvení zajištěno!

Vstupné dobrovolné!

Osoby a obsazení:
Kovář Krákora – Martin Hlavica
Muzikant Židloušek – Tomáš Vlček
Pan Král – Vladimír Žalmánek
Princezna Běta – Klárka Pastrnková
Lokajové – František Pastrnek a Tom Graja
ČERTICE: Luciperda – Hanka Stromšíková
Božula – Leonka Vlčková
Ježula – Dorča Hlavicová
Terda - Dáša Horáková
ČERTI: Lojz – Jirka Hlavica st.
Matys – Staňa Hlavica
Hondík – Jirka Hlavica ml.
Franz – Jurka Kundrátek
Kobylka - Veronika Vlčková, Moni
Valuchová
Zajíc – Honzík Vlček
Text sledují – Kristina Pastrnková, Marky Pastrnková
Kulisy – Vladimír Žalmánek, Efekty – Petr Kuba
Režie – BŘEŤA VLČEK
Hudba – Bětka Pastrnková

Po skončení pohádky – Mikulášská nadílka.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
P ř í j e m d á r k ů v K D K e l č o d 11:30
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ŽIVÝ BETLÉM
24. 12. 2013 ve 12 hodin
na náměstí v Kelči
****************************************************************************

Římskokatolická farnost Kelč ve spolupráci s městem Kelč
připravuje na dobu vánoční následující hudební programy
ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Kelči:

26. 12. 2013 od 15 hodin „Svatoštěpánský koncert scholy“
písně určené k doprovodu bohoslužeb i pro potěšení srdce zazpívají
sborově i sólově naše scholistky od nejmenších po největší.

*****
29. 12. 2013 na svátek Svaté rodiny zazpívá při mši svaté v 10 hodin
chrámový sbor části z České mše vánoční J. J. Ryby
*****

29. 12. 2013 od 14 hodin „Valašské koledování“
Ve společném slavnostním Vánočním programu vystoupí:
Cimbálová muzika Polajka s primášem Petrem Baklíkem
a sólisty Evou Porubovou a Jaroslavem Piškulou
Mužský pěvecký sbor Beseda – umělecký vedoucí Stanislav Machanec
Cimbálová muzika Bača – pod vedením Ctirada Bryola
Vstupné dobrovolné.

*****
5. 1. 2014 v neděli od 15 hodin, dá-li Bůh, vystoupí
cimbálová muzika Bukovinka, ženský sbor Jaderničky
a na cimbál hrající děti.

*****
12. 1. 2014 od 15 hodin Smíšený pěvecký sbor Nedachlebjan
pod vedením Jany Jandoušové vystoupí s pásmem vánočních písní a koled,
které přednesou v tradičních slováckých krojích.
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SDH KELČ
pořádá

„POŠTĚPÁNSKOU“
hudební zábavu
se skupinou

TAKZATRUP
(pro skalní fanoušky hrají v původním složení)
HOST VEČERA

SKUPINA MERESJEV
KDY: 28. 12. 2013 od 20. hod.
KDE: KD Kelč

Připravujeme – plesy v roce 2014:

11. 1. 2014
18. 1. 2014
25. 1. 2014
2. 2. 2014
8. 2. 2014
14. 2. 2014
21. 2. 2014

Skautský ples
Myslivecký ples
Farní ples
Karneval MŠ
Ples SR při ZŠ Kelč
Hasičský ples
Ples TJ Kelč
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Sport

FOTBAL
Starší žáci
Kelč – Zašová
Kelč – Vigantice
Hrachovec – Kelč
Poličná – Kelč

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7:0
9:0
1:5
1 : 16

Tým
Kelč
Vidče
Hrachovec
Poličná
Vigantice
Zašová
Jarcová

TABULKA
Záp + 0 9
9 0 0
8
7 0 1
9
4 0 5
8
3 0 5
9
2 2 5
8
2 1 5
9
1 1 7

10

Skóre
70: 13
44: 18
45: 38
22: 55
12: 39
9: 28
18: 29

Body
27
21
12
9
8
7
4
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MUŽI A
Není nutno, aby bylo příliš veselo, šesté místo v tabulce po završení podzimní části
ale rozhodně dává důvod k úsměvům. Novici z Kelče si po postupu z 1.B třídy
do soutěže vyšší jakosti vybudovali pevné jméno, které u soupeřů budí respekt.
Body několikrát získali i proti výrazným favoritům. Dosavadní vyrovnaná bilance
pěti výher, čtyř remíz a pěti porážek i celkový zisk 19 bodů je do jara hodně slibná.
Střed tabulky je ovšem pořádně vyrovnaný.
26.10. Kelč – Podlesí 2:1 (0:1)
Sérii bodově plodných zápasů sice nakrátko přerušila prohra v Podkopné Lhotě,
ale už následující utkání vrátilo Kelč na vítěznou vlnu. Proti týmu z Podlesí
to ale kanárci vůbec neměli jednoduché. Naznačil to už první poločas, po kterém do
šaten odcházeli spokojenější hosté. Když po velkých úvodních šancích neskórovali
domácí Víťa Kulich ani Libor Novák, udeřilo na druhé straně. Bínovu střelu
v 16. minutě tečoval Aleš Škařupa a nechtěně tak překonal vlastního brankáře Jirku
Kizu. Kladerubský rodák Škařupa mohl nešťastný okamžik zvrátit hned vzápětí,
ale hlavičkoval těsně vedle. Štěstí následně nepřálo ani Tomáši Topičovi. Úvod
druhé půle patřil jednoznačně fotbalistům Podlesí, kteří šli hned dvakrát v podstatě
sami na bránu. Gólman Kiza ale všechny tutovky hostům zlikvidoval. Necelou
půlhodinu před koncem utkání se konečně prosadili i domácí, po závaru
před bránou se mohl radovat Vítek Kulich. Střetnutí nakonec rozlouskl David
Pitrun, k němuž se dostal krásný prudký centr Libora Nováka. Tvrdou hlavičkou
nedal blonďatý záložník hostujícímu brankáři Michutovi pražádnou šanci.
3.11. Štítná nad Vláří – Kelč 2:2 (1:1)
Přestože Kelč na hřišti Štítné nad Vláří dvakrát vedla, z venkovní půdy se odváží
„jen“ jeden bod. I ten se ale rozhodně cení. Kelč začala střetnutí nebojácně a úvodní
čtvrthodinku zápasu završila gólově díky kelečskému expresu Víťovi Kulichovi.
Jenže radost kanárků trvala jen osm minut. Štítná, které se v dosavadním průběhu
sezony nadmíru daří, se nenechala před domácími fanoušky zahanbit
a ve 23. minutě vyrovnala. Do černého se trefil Šenkeřík. Druhé dějství příliš
ofenzivní podívanou nenabídlo, oba týmy si evidentně byly vědomy síly soupeře.
Diváci přesto viděli ještě další dvě branky. Kelč byla velice blízko vítězství, když
se jen devět minut před koncem utkání prosadila nová akvizice v kelečském dresu
Tomáš Topič. Ani napodruhé ale Kelčané těsný náskok neudrželi. Tlak Štítné
gradoval zřejmě zaslouženým vyrovnáním v 85. minutě. Vítěznou zpáteční cestu
do Kelče tak kanárkům zkazil Vaculík.
9.11. Kelč – Vlachovice 0:2 (0:1)
Podzimní část chtěli kanárci před svými fanoušky zakončit vítězstvím, jenže
předehrávka prvního jarního kola se jim vůbec nepovedla. Zatímco úvodní zápas
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těchto týmů skončil remízou, odveta vyzněla mnohem lépe pro Vlachovice.
Ani hostující celek sice nepředvedl bůhvíjaký výkon, na poměrně přesvědčivé
dvougólové vítězství mu to ale stačilo. První gól padl po hrubce Petra Mináře, který
na vlastní polovině ztratil míč a Jaroslav Hovězák zakončil rychlý kontr přesnou
střelou k zadní tyči. Ani po přestávce se obraz hry příliš nezměnil. K vyrovnání
nepomohla ani střídání, naopak po nešťastné ruce Tomáše Pivovarčíka zahrávali
hosté v 89. minutě penaltu. S její exekucí neměl Ondřej Šimoník větší problém
a stanovil konečný výsledek na 0:2. I přes tuto porážku však podzimní část nového
ročníku nedopadla pro kelečské borce vůbec špatně. Snad jakýkoliv nováček by
prozatímní šesté místo v tabulce hodnotil v pozitivních barvách.
Pavel Mašlaň

Mateřská škola informuje
Podzimní čarování je za námi a nadchází čas vánočního rozjímání, na který se děti
těší nejvíce. V mateřské škole se tvoří, vyrábí se výzdoba, přáníčka, dárečky, pečou
se perníčky.
Ve dnech 23. – 24. 11. jsme se zúčastnili se svými výrobky Vánočního jarmarku,
který se konal v Kulturním domě v Kelči. V pátek 29. 11. si děti za pomoci
p. učitelek vyrobily adventní věnečky. První svíčku zapálíme v pondělí 2.12.
V tomto týdnu se budeme společně připravovat a těšit na příchod Mikuláše, který
nás navštíví v pátek 6.12. Se svými výrobky se budeme prezentovat také
ve Skaličce, kde se 7. a 8. 12. uskuteční Vánoční výstava.
Potom si v mateřské škole připomeneme tradice a zvyky, které se váží k tajemnému
předvánočnímu období. Společně s dětmi nazdobíme perníčky a vánoční stromečky
ve třídách i na zahradě.
Ve středu 18.12. zahrají pani učitelky dětem v mateřské škole pohádku Kašpárkovy
Vánoce, rozsvítí se vánoční stromeček a nastane čas rozbalování dárků.
Odpoledne se uskuteční v každé třídě vánoční posezení i s rodiči dětí plné básniček,
písniček a koled, abychom si společně přiblížili očekávané Vánoce.

Kolektiv zaměstnanců i dětí z Mateřské školy v Kelči přeje všem krásné a
spokojené prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úsměvů v roce 2014
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
12
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Základní škola informuje

Přijměte pozvání na Vánoční jarmark žáků a učitelů
Základní školy Kelč, který se bude konat
ve středu 4. prosince od 13. 00 do 16.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Přírodovědný klokan 2013/2014
Tato soutěž je určena žákům 8. – 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníku SŠ. Test obsahuje
úlohy z oblasti přírodních věd a nahlédnout na ně můžete na stránkách
httpl:/www.kag.upol.cz/prirodovedny klokan/predchozi.html. Najdete tam úlohy
i z let minulých. Letošní soutěže se zúčastnilo 27 osmáků a deváťáků.
K nejúspěšnějším řešitelům mezi osmáky patří Ondřej Nehyba, Radim Machač,
Ondřej Pitrun a Ondřej Perutka.
Ze soutěžících 9. ročníku si nejlépe vedla Magdaléna Hrušková, Jiří Tomášek
a Martina Vašíčková.

Coca - Cola Školský pohár 2013/2014
V pondělí 14. října odstartoval fotbalista Jan Koller už 12. ročník turnaje
Coca – Cola Školský pohár. Na fotbalové trávníky vyběhlo tohoto dne více než
12 400 fotbalistů a fotbalistek z 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií
z celé České republiky. Do turnaje se letos přihlásilo celkem 828 družstev, z toho
115 dívčích a 714 chlapeckých. Zápasy jsou nyní v plném proudu a v červnu 2014
pak nejlepší z nejlepších svedou v mezinárodním superfinále souboj s vítězi
slovenského turnaje. Absolutního vítěze pak čeká exkluzivní zahraniční fotbalový
zájezd.
Letos je tomu už 10 let, co naši kluci slavně zvítězili a stali se mistry republiky
v jihočeském Písku. Tehdy před deseti lety běhal tříletý prcek Martin David
po fotbalovém hřišti v Písku a nasával atmosféru fotbalových klání. Teď již stál
v brance jako opora našeho mužstva a spolu s kapitánem Michalem Šnajdrem vedli
tým, který si úspěšně vybojoval cestu do druhého kola (hraje se na jaře). Tento
postup je velmi překvapivý, neboť mužstvo je složené z mladších kluků a pouze tři
13
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hráči jsou z devátého ročníku. První kolo proběhlo formou turnaje každý s každým
a zde jsou naše výsledky:
ZŠ Kelč - ZŠ Soběchleby: 11 : 0 (Šnajdr - 5, Kutálek L.-2, Jiříček -3, Hlavica F.)
ZŠ Kelč – ZŠ Struhlovsko - Hranice: 1 : 1 (Jiříček)
ZŠ Kelč – ZŠ T.G.Masaryka Bystřice p/Host.: 4 : 1 (Jiříček, Šnajdr - 3 )
Další výsledky: Hranice – Soběchleby: 8 : 0, Hranice - Bystřice p/Host.: 5 : 0,
Soběchleby - - Bystřice p/Host.: 1 : 4.
Vynikající výkon předvedli kluci především proti Hranicím, které měly výborný
mančaft. Hned v první minutě jsme sice inkasovali, ale pak jsme byli po celý první
poločas lepší a po zásluze vyrovnali. Ve druhé půlce nám došly síly, i pověstný
dvanáctý hráč chyběl a se štěstím jsme uhájili remízu 1:1.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout výkon našeho kapitána, který byl vedoucí
osobností týmu. Střílel góly, povzbuzoval spoluhráče, organizoval hru a bojoval
až do samého závěru zápasu, kdy vsítil rozhodující postupující gól (o našem
postupu rozhodl větší počet vstřelených branek).
Je smutné, že takový výkon neviděli žáci naší školy. Hrát doma a bez podpory
diváků není nikdy dobré.
Pavel Faltýnek

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku – přijímací řízení a profesní orientace
26. listopadu 2013 jsme pro zájemce z řad rodičů žáků 9. ročníku připravili schůzku
se zástupci několika středních škol našeho regionu. Na schůzce např. vystoupili
výchovní poradci ze SŠ zemědělské a SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel
v Rožnově, SPŠS ve Valašském Meziříčí, Gymnázia Františka Palackého Valašské
Meziříčí, SPŠ Hranice a SOŠ Sousedíka ve Vsetíně.
Poradna pro volbu povolání
I v letošním roce nabízíme všem zájemcům o radu při volbě studia či povolání
činnost Poradny pro volbu povolání. K dispozici jsou různé testy, ve kterých
si můžete otestovat své schopnosti a dovednosti. Stačí kliknout na www.zkariera.cz.
Tam se dozvíte vše potřebné.
Otestovat se můžete na libovolném počítači, musíte ovšem zadat svůj e-mail,
na který vám přijde výsledek.
Své výsledky můžete probrat s odbornými konzultanty. Jejich seznam je uveden
na webových stránkách.
Všechny podstatné informace jsme žákům 9.ročníku předali, na třídních schůzkách
s nimi byli seznámeni i rodiče
Informace o školách a oborech najdete:
www.zkola.cz
www.kr-zlinsky.cz – sekce Školství
www.burzaskol.cz
www.infoabsolvent.cz
14
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Sportovní turnaje
Starší žáci naší školy (8. a 9. třída) se zúčastnili dvou turnajů, které pro žáky
základních škol uspořádalo Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí.
Nejprve to bylo okrskové kolo v halovém fotbalu (24. 10. ve sportovní hale
v Zašové) a pak okrskové kolo ve florbalu (4. 11. v tělocvičně ZŠ Křižná).
Florbalisté si zajistili postup do okresního kola. V žádném z těchto turnajů
nedosáhli výraznějšího úspěchu. Mladší žáci 22. 10. v turnaji v halové kopané
neuspěli.

Projektové dny SPŠ Hranice
V pátek 25. 10. jsme vyrazili na exkurzi do Hranic na Střední průmyslovou školu.
Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny – na chemiky a na „dřeva“. Chemici
se vydali do laboratoří a druhá skupina do dřevařských dílen.
„Chemická“ skupina zažila spoustu zajímavých věcí. Ohýbali jsme sklo, psali
tajným písmem, zkoušeli jsme, jak různé látky mění barvu skla. Pak nám zdejší
studenti střední školy předvedli efektní pokusy a i ty jsme pak zkoušeli. Návštěva
laboratoří se nám moc líbila.
Ti, kteří pracovali v dřevařské dílně, se nejdříve seznámili se strojovým vybavením.
Pak si prohlédli hotový výrobek jako vzor – dřevěná krabička (připomínala penál)
určená k uložení nářadí – a mohli se pustit do práce. Vybrousili destičky, slepili
do požadovaného tvaru a v době, kdy lepidlo zasychalo, mohli vyrábět dle vlastního
výběru další výrobky, např. kostky, vařečky. Na závěr pájkou vypalovali do vrchní
destičky nápis, obrázky, ornamenty, záleželo na vlastní fantazii. Nakonec proběhla
soutěž o nejhezčí výrobek a vítěz byl oceněn originální dřevěnou miskou. Práce
se dřevem všechny nadchla.
Za pár měsíců se ukáže, zda se někdo z našich deváťáků nestane žákem této školy.
Tereza Škařupová, Kateřina Gerlová, Michal Šnajdr

Přednášková činnost ve škole
V rámci preventivních aktivit proběhl na naší škole v pátek 15. listopadu cyklus
přednášek zaměřených na problematiku protiprávního jednání a také na to, jak
se nestat obětí protiprávního chování. Přednášky byly určeny pro žáky 2., 5., 8. a 9.
ročníku. Celým dopolednem provázel žáky nprap. Bc. Vladislav Malcharczik.
Žáky 2. třídy seznámil příslušník České policie hlavně s problematikou silničního
provozu (rozdíl mezi dopravním policistou a kriminalistou, ukázky výstroje,
pravidla bezpečného chování v silničním provozu, ale také setkání s cizí osobou,
jak se zachovat, linky tísňového volání, způsoby komunikace s operátory apod.).
Tématem besedy s páťáky byla trestní odpovědnost mladistvých, internet bezpečný
i nebezpečný, nebezpečí spojená s užíváním moderních komunikačních technologií
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(mobilní telefony, sociální sítě apod.), doporučení, jak se nestat obětí protiprávního
jednání, co je to tísňová linka Policie ČR a jak na ni volat).
Žáci 8. a 9. ročníku se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem
(včetně sankcí), jaké jsou nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí,
nejčastější druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech, mluvilo
se také o zneužívání návykových látek – alkoholu, cigaretách a drogách
a legislativních úpravách této problematiky.
Všechny přednášky byly doplněny kasuistikami, různými praktickými příklady
a nechyběly ani dotazy žáků, které přednášená problematika velice zaujala.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Odborné učiliště informuje

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI
NABÍZÍ ZÁKAZNÍKŮM

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VAZBU
VELKÝ VÝBĚR NAJDETE V PRODEJNĚ
ODBORNÉHO UČILIŠTĚ, NA VÝSTAVÁCH
A U PANÍ HLAVICOVÉ V PAPÍRNICTVÍ

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI PŘEJE VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
ADVENTU A VÁNOČNÍ DOBY.
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Různé

Program na prosinec:
Pondělí 2.12.2013 od 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Budeme vyrábět společný dárek pro Mikuláše a malé Mikulášky pro děti.
Čtvrtek 5.12.2013 v 9:00 hod. Nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL
s nadílkou pro všechny hodné děti!
/Na tento program je nutné se přihlásit na emailu: rcslune@seznam.cz /
Úterý 10.12.2013 v 9:00 hod. Adventní tvoření a zpívání: výroba
vánočního prostírání, sádrových dekorací. Naučíme se ukazovačku: „Vánoční
vůně“, zazpíváme si koledy za doprovodu dětských hudebních nástrojů.
Pondělí 16.12.2013 od 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Vánoční tvoření pro maminky i děti - vyrobíme ozdoby na stromeček,
originální papírové krabičky na dárky, andílky do okna, ochutnáme domácí
perníčky.
Čtvrtek 19.12.2013 v 9:00 hod. Vánoční besídka u stromečku - společná
nadílka, zpěv vánočních písní a koled, lidové zvyky a tradice.
13. – 14.12.2013: pedikérka, manikérka v RC:
p. Macová tel. 777 265 270.
Od 23.12.2013 do 1.1.2014 BUDE RC SLŮNĚ ZAVŘENO!!!
Přejeme všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce.
Veronika Mlčáková
Rodinné centrum slůně Kelč vás srdečně zve na tvořivé odpoledne:
v pátek 29. 11. 2013 od 18:00 hod.
výroba vánočních ozdob z papíru technikou

„PAPER BALLS“
Akce je určená široké veřejnosti,
tedy nejen pro maminky, které navštěvují RC
(tato akce je bez dětí).
17
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SDH Komárovice – sezona 2013
V letošním roce jsme 8. a 9. června oslavili výročí 70 let od založení sboru.
Uspořádat oslavy bylo dosti nároční, ale myslím, že je většina navštívených hodnotí
kladně. V sobotu 8. června proběhlo námětové cvičení v obci. A v neděli byla mše
svatá, průvod na Výletiště v Komárovicích, slavnostní oběd, schůze, tombola,
ukázka moderní hasičské techniky a k poslechu hrála živá hudba.
Tradičně jsme se i letos kromě „povinného“ obvodového kola účastnili
pohárových soutěžích v požárním sportu. Na závodech jste mohli častěji potkat
družstvo žen z Komárovic, ale v letošním roce několikrát i družstvo mužů.
Nepodcenili jsme zimní přípravu, a proto jsme prošli přes zimu atletickou příprava
společně s kluky z Babic. Zimní propocené soboty měly určitě něco do sebe, jelikož
na prvních závodech v sezoně, a to obvodovém kole v Babicích, družstvo žen
vyhrálo obě disciplíny, a to běh na 100 metrů, rovněž požární útok. Družstvo našich
mužů rovněž běh na 100 m vyhrálo a celkově se umístili na 2. místě. Těmito
krásnými umístěními se obě družstva nominovala na Okresní kolo v Horní Lidči.
Okresní kolo v Horní Lidči se konalo 22. 6. Pro ženy se celý den vyvíjel
naprosto slibně v běhu na 100 jsme skončily na 3. místě, ve štafetě na 2. místě,
stačilo předvést průměrný požární útok. To jsme zvládly, ovšem červený praporek
za spadlý koš znamenal jasný odsun na celkové 6. místo. Družstvo mužů opět
ukázalo své letošní kvality na běhu 100 metrů a skončilo na 3. místě, v požárním
útoku na 4. místě a kvůli neplatnému pokusu silnější štafety skončili na 8. místě
v této disciplíně. Tato umístění je celkově vynesla na neslavné bramborové místo.
I tak to hodnotíme jako obrovský úspěch.
Dále se ženy zúčastnily těchto soutěží:
Obvodové kolo Babice
Lhota u Hranic
Hranice
Okresní kolo Horní Lideč
Němetice
Lešná noční
Valašská Bystřice
Němetice noční
Ústí

1. místo
2. místo
2. místo
6. místo
4. místo
3. místo
3. místo
1. místo
6. místo

Poruba
Dolní Bečva
Babice - extraliga
Vysoká
Lešná
Vítonice
Čechy
Podhradní Lhota noční

NP
2. místo
7. místo
3. místo
1. místo
4. místo
3. místo
8. místo

Muži:
Obvodové kolo Babice
Okresní kolo Horní Lideč
Skalička

2. místo
4. místo
5. místo

Vidče – noční
Němetice – noční
Podhradní lhota – noční

3. místo
NP
NP
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Nelze opomenout úspěch naší členky Ester Pavlíkové, která i v letošním roce závodila
jako dorostenka v jednotlivkyních. V okresním kole skončila na 2. místě, čímž se
nominovala do krajského kola. Krajské kolo se konalo 15. 6. v Otrokovicích, opět
potvrdila své kvality a skončila na 2. místě, což znamelo opětovnou nominaci, ovšem
tentokrát na Mistrovství ČR dorostu. Mistrovství ČR dorostu se konalo přes svátky
v červenci a Ester skončila v konkurenci všech nejlepších dorostenek v České republice
na krásném 5. místě, ve dvojboji vybojovala bronzovou medaili.

Mezi další úspěchy našeho sboru patří v letošním roce účast třech našich
členů na Mistrovství České republiky v PS 2013 v Mladé Boleslavi. V dresech
Veselé, která postoupila za Zlínský kraj, závodil Tomáš Foukal a Petr Korábečný,
vybojovali krásné páté místo na MČR. A v dresu Komárovic závodila
v jednotlivkyních – ženách Ester Pavlíková, která skončila na 19. místě.
Letošní závodníci v dresech Komárovic: Zdeňka, Lenka a Patricie Plesníková,
Petra Havlíková, Irena Slavíková, Eva Foukalová, Marie Čubová, Ester Pavlíková,
Karolína Těšická, Dalibor, Ondra a Tomáš Plesníkovi, František a Tomáš
Foukalovi, Petr Pavlík, Honza Hovězák, Petr Korábečný, Tomáš Ševčík.
21. září se zúčastnil Dalibor a Ondřej Plesník závodu The Fastest Fireman na
Vsetíně, což je soutěž v hasičském silovém víceboji TFA. Naši kluci v konkurenci
asi 40 dalších mužů, uspěli na krásných místech. Ondra skončil na 10. místě
a Dalibor na 17. místě.
Tím bych rovněž ráda všem veřejně poděkovala, za čas, který věnují závodění
v našem dresu a tím tak reprezentaci SDH Komárovice.

Eva Foukalová, SDH Komárovice
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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

Nabízí kompletní stavby roubených a rámových konstrukcí,
včetně střech a jejich pokrytí, ale také zednické stavební práce.
Dále truhlářskou výrobu – nábytek, kuchyňské linky, dveře,
schodiště apod.
Více naší práce a nabízených služeb najdete
na webových stránkách:

http://drevostavbyzajic.cz/
Kontakt: Radek Zajíc , Lhota u Kelče 44
Mobilní číslo: 737 721 194
20
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Prodej vánočních stromků
Nabízíme k prodeji vánoční stromky.

Stromky nutno objednat předem na níže uvedeném
telefonním čísle.
NABÍDKA:

SMRK
SMRK PICHLAVÝ
BOROVICE
JEDLE KAVKAZSKÁ

250 Kč / kus
400 Kč / kus
350 Kč / kus
700 Kč / kus

Prodej denně od 14. 12. do 21. 12. v době od 13,00 do 17,00 hod,
na adrese Libor Nehyba, Lhota u Kelče 51 (vedle obecního úřadu).

TELEFON: 732 148 169

Vážení spoluobčané a zákazníci,
děkujeme Vám
v tomto roce
Vám přejeme
osobních i

za projevenou důvěru
a do nového roku 2014
hodně zdraví, štěstí,
pracovních úspěchů.
Bystřice pod Hostýnem
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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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Omalovánka pro děti

23

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

prosinec 2013

Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Zdeněk Volf
Miroslav Jiříček

81 let
František Hegar

Kelč

82 let
Jarmila Pavlů

Kelč

Kelč
Kelč

83 let
Ludmila Machačová

Kelč

Kelč

85 let
Růžena Pivodová
Arnošt Ficek

Lhota
Kelč

Kelč
Kelč

65 let
František Libosvár
Marie Mašlaňová
75 let
Zdenka Maroszová

Narození
Klára Sedoníková
Alžběta Gajdošová
Lucie Kovářová
Vojtěch Dzujík
Maxmilián Štěpán

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Sňatek
Vlastimil Staněk * Jitka Čubová
Roman Koleček * Terezie Hlavicová
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