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Úvod
Milí spoluobčané v městě Kelči,
datum letošních Velikonoc je jedno z nejpozdějších možných, a tak ještě
i na začátku měsíce března můžeme jen vyhlížet postní dobu a zato užívat
masopust. Při ohlédnutí za uplynulými dvěma měsíci nového roku chci
ze srdce poděkovat všem organizátorům a účinkujícím na farním plesu.
Věřím, že ti z vás, kdo se letos ještě nevypravili, nenechají si příště začátek
s polonézou ujít.
Po bohoslužbami i koncerty nabitých dnech vánočních svátků přišly
klidnější týdny, ve kterých se ale nezastavil život křesťanského společenství
naší farnosti. Naopak se vedle příprav plesu rozběhla setkávání nad biblí
a knížkou otce arcibiskupa Jana Graubnera „Malá škola modlitby“. Kroužky
těch, kdo chtějí udělat pokrok v modlitbě, se setkávají jednou za dva týdny
jak v zákristii kaple v Němeticích, tak i v sále za obchodem v Komárovicích.
Do konce cyklu sedmi setkání máme dojít těsně před Květnou nedělí.
Zatímco tyto aktivity jsou „tiché“ a možná zůstávají mnohými
nepovšimnuty, příchod doby postní celkem jasně ohlásí popeleční středa
připadající letos na 5. března. Hned následující víkend bude kelečská fara
hostit účastníky Duchovní obnovy pro mládež. Na programu jsou přednášky
a chvíle ke ztišení, křížová cesta na Strážné i závěrečný sobotní večer
mládežnickou mší svatou a příležitostí popovídat si se známými i s novými
přáteli.
Během postní doby jste srdečně zváni na pobožnosti křížové cesty každý
pátek od půl páté a v neděli od dvou hodin po obědě. V sobotu před květnou
nedělí odpoledne je pro Kelč tradičně vyhrazená čtveřice kněží – zpovědníků,
kteří nabízejí svůj čas pro Vaši svátost smíření.
I když nás od Svatého týdne dělí ještě téměř dva měsíce, zvu srdečně
už dnes všechny, kdo chtějí Velikonoce prožít nejen jako svátky jara, aby
využili příležitost k osobní modlitbě i k účasti na bohoslužbách. Setkáváme se
k nim pravidelně každé pondělí od 8:30 v kostele svaté Kateřiny, ve farním
kostele v úterý ráno od 7:00, ve čtvrtek od 18:00 s možností setrvat při adoraci
do půl osmé a v pátek s účastí dětí ve farním kostele od 17:00, kdy hraje
a zpívá schola. Nedělní bohoslužby ve farním kostele začínají v 7:00 a v 10:00
hodin.
Přeji ze srdce všem čtenářům požehnané prožití doby postní.
P.Jan Bleša, farář
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Městský úřad informuje

Upozornění na nezaplacené poplatky za odpad za minulá období
MěÚ Kelč vydal Veřejnou vyhlášku (na www.kelc.cz – v aktualitách i na úřední
desce), týkající se hromadného předpisného seznamu. (dne 17. 2. 2014)
Hromadný předpisný seznam je rozhodnutím, kterým správce daně (MěÚ Kelč)
stanoví základ daně a daň (místní poplatek).
Hromadný předpisný seznam nahrazuje „obálky s modrým pruhem“,
ve kterých se posílají platební výměry za nedoplatky za komunální odpad.
Nově bude doručováno veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Kelč.
Hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí na MěÚ v Kelči (dle pokynů
ve veřejné vyhlášce). Informace nelze poskytnout telefonicky ani e-mailem, ale
pouze osobně.
Upozorňujeme občany, že 30. den po vyvěšení – tedy dne 19. 3. 2014
se hromadný předpisný seznam považuje za doručený. Právní moc vyměření
místního poplatku hromadným předpisným seznamem nabývá uplynutím 30. denní
lhůty pro odvolání, tj. 30. den po dni doručení. Poté budou všechny nedoplatky
exekučně vymahatelné.
Nedoplatek je možný uhradit i hotově do pokladny.
Včasným uhrazením vyměřeného nedoplatku se občan vyhne exekučnímu řízení.
Termín pro úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 je
do 30. 6. 2014.

Svoz odpadu
Plasty
13. března
Papír, tetrapak
21. března
Finanční úřad pro Zlínský kraj
- územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 17. 3. a 24. 3. 2014 v době od 8.00 hod. – 16.00 hod. budou občanům
města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro Zlínský kraj,
Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů,
poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových
přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: zasedací místnost Městského úřadu v Kelči
Ing. Jiří Sobek, ředitel územního pracoviště
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Kultura
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Denní stacionář Anděl ve spolupráci s Městem Kelč
pořádá

VELIKONOČNÍ
JARMARK
S VÝSTAVKOU
v Kulturním domě v Kelči
ve dnech 5. a 6. dubna od 13,00 hodin
- soutěž o nejhezčího velikonočního beránka
- v neděli 6. dubna od 14 do 16 hodin pan Ing. Zdeněk Otruba
bude přednášet o pěstování ovocných stromů
-ukázky velikonočních tradic a řemesel
-vizážistka
-možnost zakoupení: jarní květiny, paličkovaná krajka, upomínkové předměty
z proutí, proutěné užitkové koše a metly, výrobky z pedigu, příze a přírodní
keramiky, tepané šperky, ergonomická nosítka pro děti, softshellové ochranné
kapsy na nosítka a dětské oblečení, zavinovačky pro děti
- informace o zdravé výživě a zakoupení výrobků
-informace o včelích produktech s možností zakoupení
-poradna o pěstování ovocných stromů a květin s možností zakoupení

- výborné občerstvení
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé !!!
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DIVADELNÍ SOUBOR TYL DRAHOTUŠE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA HRU
William Shakespeare

Veselé paničky windsorské
Neděle 13. dubna 2014 v 16 hodin - KD Kelč
režie: Raman Čevela
Hrají: Blanka Benešová, Vlasta Navrátilová, Sylvie Sommerová, František Vrána,
Bedřich Štěpán, Petr Vrána, Vítězslav Mik, Jiří Bernkopf, Alois Kettner, Ondřej
Bernkopf
Technická spolupráce: Jan Keclík, Radek Beneš, Anna Vojkůvková, Emilie
Uřinovská

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

7. ročník

Kelečského zámeckého vázání
13. 3. 2014
v prostorách nových zahradnických pracoven u kotelny
od 9:00 do 14:00
Soutěžním úkolem bude vědomostní test, přízdoba deštníku a vinné lahve.
Celá akce proběhne pod záštitou Českého zahrádkářského svazu v Kelči.
Výstava výrobků bude ve čtvrtek 13. 3. 2014 na zahrádkářské schůzi (v HD)
a v pátek 14. 3. 2014 od 9,00 do 12,00 hodin v sále HD v Kelči.
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Přehled akcí do konce června 2014
VÝSTAVY:
celoročně: Dýmkařství v Kelči – v Muzeu
5. - 6. 4. 2014 – Velikonoční výstava - v KD
DS Anděl Kelč
26. – 27. 4. 2014 – Výstava modelů – v KD
M.Pajdla
17. – 18. 5. 2014 – Výstava trofejí – v KD
MS Kelečsko
28. – 29. 6. 2014 – Výstava drobného zvířectva – v areálu chovatelů
ČSCHDZ Kelč
28. – 29. 6. 2014 – Výstava k nálezu kelečského pokladu (nepotvrzeno)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:
sobota 29. března 2014 v 19,00 hodin
„Jak je důležité míti Filipa“ – Oscar Wilde
Divadelní soubor Ventyl Hranice. Klasická konverzační komedie slavného
britského modernisty.
čtvrtek 3. dubna 2014 v 8,45 hodin – pro školy
„Hurá, jaro je tady!“ aneb: Velikonoce jsou za dveřmi.
Divadlo Andromeda Praha
neděle 13. dubna 2014 v 16,00 hodin
„Veselé paničky Windsorské“ – William Shakespeare
Divadelní soubor J. K. Tyla Drahotuše - soubor získal v roce 2013 cenu Města Hranice
neděle 8. června 2014 v 15,00 hodin

„Příhody včelích medvídků“
Divadlo Věž Brno. Hraná klasická pohádka pro nejmenší.
sobota 28. června 2014
„Zápas v divadelní improvizaci“ - Improliga - v kině
Červená Karkulka a jiné pohádky pro nejmenší – v KD – divadlo Andromeda
Praha – hraná pohádka s písničkami pro nejmenší

OSTATNÍ AKCE:
22. 3. 2014 – Myslivecké odpoledne v KD
MS Kelečsko
1. 6. 2014 – Dětský den – v areálu chovatelů
19. 6. 2014 - Boží tělo – mše svatá na náměstí
27. 6. 2014 – koncert - Kamil Střihavka – v KD
28. – 29. 6. 2014 – XVIII. Kelečské slavnosti (divadelní pohádky, výstavy,
koncerty – např. Walda, Plavci, Famózní levandulové trio, Ready Kirken, MOPROCK, Hašlerka, ZRNÍ a další)
29. 6. 2014 – Hody – v 10,00 slavnostní mše svatá – farní kostel
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Sport

KUŽELKY
1.KUŽELKÁŘSKÁ LIGA DOROSTU, sk.C
TJ Kelč
TJ Horní Benešov
TJ Kelč

- TJ Valašské Meziříčí B
- TJ Kelč
- TJ Valašské Meziříčí A

Tabulka:
1. TJ Valašské Meziříčí A 13 11
2. TJ Horní Benešov
13 10
3. TJ Lokom. Česká Třebová 13 8
4. TJ Valašské Meziříčí B 13 4
5. TJ Kelč
13 4
6. KK Šumperk
13 3
7. TJ Spartak Přerov
13 4
8. HKK Olomouc
13 0

1
1
3
4
2
4
0
1

1
2
2
5
7
6
9
12

2:2
3:1
1:3

1450 -1442
1531 -1519
1503 -1546

42,0:10,0
35,0:17,0
34,0:18,0
23,0:29,0
24,0:28,0
22,0:30,0
19,0:33,0
9,0:43,0

1616
1548
1575
1498
1491
1446
1462
1423

23
21
19
12
10
10
8
1

KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE
KK Kroměříž
- TJ Kelč
TJ Kelč
- TJ Sokol Machová B
TJ Jiskra Otrokovice- TJ Kelč
Tabulka po 18.kole:
1. •TJ Bojkovice Krons
17 16
2. •TJ Jiskra Otrokovice 17 11
3. •TJ Gumárny Zubří
16 9
4. ↑TJ Kelč
17 9
5. ↓KC Zlín B
16 7
6. ↑TJ Slavia Kroměříž
16 7
7. ↓TJ Chropyně
17 8
8. •KK Kroměříž
17 7
9. •Sport centrum Bylnice 17 7
10. •KK Camo Slavičín B 17 6
11. ↑TJ Zbrojovka Vsetín B 16 5
12. ↑TJ Valašské Meziříčí C 16 4
13. ↓TJ Sokol Machová B 17 5

0
0
1
1
4
3
0
1
0
2
0
2
0

7:1
5:3
3:5

2536-2374
2459-2436
2440-2441

1 100,0:36,0 2497 32
6 85,0:51,0 2494 22
6 68,5:59,5 2466 19
7 70,0:66,0 2430 19
5 67,0:61,0 2441 18
6 68,0:60,0 2476 17
9 66,0:70,0 2386 16
9 65,0:71,0 2422 15
10 62,5:73,5 2426 14
9 59,0:77,0 2415 14
11 51,5:76,5 2442 10
10 47,0:81,0 2396 10
12 54,5:81,5 2377 10
8

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2014

OKRESNÍ PŘEBOR NJ 2013-2014
TJ Nový Jičín B
TJ Kelč B
TJ Frenštát p.Radh. B

- TJ Kelč B
- Spartak Bílovec B
- TJ Kelč B

8 : 2 (1534 - 1479)
8 : 2 (1512 - 1479)
4 : 6 (1446 - 1500)

Tabulka družstev po 15. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KK Lipník n. B. B
TJ Gumárny Zubří B
Spartak Bílovec B
TJ Frenštát p. Rad. B
TJ Kelč B
TJ Nový Jičín B

15 11 1 3
15 10 1 4
15 8 0 7
14 6 0 8
15 6 0 9
14 2 0 12

1531,2 109 : 41
1601,3 103 : 47
1529,7 72 : 78
1446,6 60 : 80
1441,3 50 : 100
1433,1 46 : 94

23
21
16
12
12
4

Více informací, včetně fotografií z jednotlivých soutěží, naleznete na našich
webových stránkách www.kuzelkykelc.cz.

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

Projektový den – Strojírenství - naše priorita
Dne 22. ledna 2014 proběhl ve dvoraně hranického zámku již 6. ročník projektu
STROJÍRENSTVÍ - NAŠE PRIORITA. Akce se konala ve spolupráci s hranickými
strojírenskými podniky AVL MORAVIA s.r.o., SSI SCHÄFER s.r.o., SIGMA
PUMPY Hranice s.r.o., SOM Milenov s.r.o., Úřadem práce a Městem Hranice.
Akce, byla určena žákům 8. ročníku a měla charakter soutěže. Každý účastník hned
po příchodu obdržel soutěžní (slosovatelný) kupón s předem vyznačenými
soutěžními disciplinami a při úspěšném zvládnutí úkolů mu byly přiděleny získané
body. Po skončení celého programu pak soutěžící odevzdali kupóny, zúčastnili
se ankety, sledovali slosování a získávali upomínkové předměty, ale i atraktivní
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ceny. U žáků, kteří např. už nyní uvažují o studiu některého z oborů Střední
průmyslové školy Hranice, tato akce určitě přispěla k rozšíření povědomí o tradici
této školy a o perspektivě strojírenských aj. studijních oborů na této škole.

Informace pro rodiče vycházejících žáků
Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2014/2015
V této době jsou pro žáky 9. ročníku již velmi aktuální a potřebné všechny
informace týkající se přijímacího řízení. Proto ty základní nyní přinášíme
i na stránkách Zpravodaje.
V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.
Přihlášky na veřejné školy musí být odevzdány nejpozději do 15. března 2014
přímo řediteli příslušné školy.
Termín 1. kola přijímacích zkoušek ve Zlínském kraji je 22. 4. 2014 a 23.4.2014.
Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých
uchazečů (pod registračním číslem žáka) a to do 3 pracovních dnů po termínu
zkoušky.
Písemně se oznamuje výsledek pouze nepřijatým uchazečům.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat
ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Zápisový lístek: žák dostane pouze 1 kus s registračním číslem a svým podpisem
v podacím deníku ZŠ potvrdí jeho převzetí. Pro uplatnění zápisového lístku má
uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
Tím žák potvrdí zájem studovat na dané škole. Pokud do uvedené lhůty střední
škola zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo jinému
žadateli.
Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.
Mgr. Květoslava Václavíková
výchovná poradkyně

Lyžařský kurz 2014
Každým rokem se žáci 7. ročníku účastní lyžařského kurzu. Ten náš se konal
2. 2.-7. 2. 2014 ve ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Po příjezdu na místo
jsme si vybalili věci a připravili se na první jízdu, podle které nás učitelé, nyní
instruktoři lyžování, rozdělili do tří skupin. I ti, kteří nikdy na lyžích nestáli, mírný
kopeček sjeli. Další dny jsme dvakrát denně vyráželi na lyže a snažili jsme se buď
od základů naučit lyžovat, nebo si zdokonalit svou techniku sjezdu. Večer jsme
hráli hry, které nám připravilo osazenstvo jednotlivých pokojů, nebo jsme sledovali
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videa a fotky. Na konci našeho „lyžáku“ se konala diskotéka, která byla spojena
s maškarním, a proběhlo také vyhlašování soutěže o nejlepší pokoj. Na počátku
kurzu totiž byly vyhlášeny různé kategorie, v nichž jsme mohli soutěžit, např.
nejlépe uklizený pokoj, nejlepší kostým, pokoj s největším celkovým hodnocením
atd. Jediné, co nás mrzí, je to, že někteří spolužáci museli odjet dříve, protože
onemocněli. Ale i tak myslím, že jsme si to všichni užili a ti, kteří neuměli lyžovat,
už teď zvládnou sjet i větší svah.
Martina Škařupová a Romana Stašová, 7.A

Hledá se nejlepší chemik regionu
Hledá se nejlepší chemik! Sedmý ročník celostátní soutěže Hledáme nejlepšího
Mladého chemika České republiky, která je určena žákům osmých a devátých tříd
základních škol, právě odstartoval.
Největší klání mladých chemiků si už mezi žáky stihlo získat značnou popularitu.
V loňském roce se ho zúčastnilo přes pět tisíc žáků a letos by jich mohlo být ještě
více.
„Těší nás, že Mladý chemik probudil zájem o chemii u nastupující generace, která
jinak přílišnou láskou k technickým oborům netrpí. To je dobrá zpráva nejen
pro školy, ale i pro zaměstnavatele. Cílem soutěže je totiž funkční propojení všech
stupňů školství s možností dobrého uplatnění absolventů v praxi," sdělil Ladislav
Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem
celostátního finále.
Pro účastníky jsou připraveny čtyři kategorie. V soutěži jednotlivců se pak mladí
chemikové musí „poprat" se třemi koly.
V prvním kole žáky čeká testování teoretických znalostí. To se v tuto chvíli
odehrává na základních školách.
Na kola základní pak navazují kola oblastní. Pro nás to je kolo konané v Hranicích
na Střední průmyslové škole (7.2.2014). V našem regionu tuto soutěž zaštiťuje
SPŠ Hranice a společnost PRECHEZA a.s., největší chemický podnik v kraji, který
se stal generálním partnerem této akce. Za naši školu se letošního oblastního kola
zúčastnili žáci Andrianna Myhalko z 8. B třídy a tři deváťáci Tomáš Plesník,
Tereza Škařupová a Naďa Konečná. Absolutní vítězkou této teoretické části se stala
Andrianna a postoupila tak do další části soutěže, a to praktické (13. 2. 2014).
O výsledcích budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele
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Mateřská škola informuje
V přírodě se začínají objevovat první poslové jara, sluníčko
začíná více svítit a my s dětmi se už těšíme na blížící se jaro.
S příchodem prvních jarních dní si také připomínáme
tradiční zvyk, vynášení „paní Zimy“.
Báječný KARNEVAL s klaunem HOPsalínem, který se
uskutečnil 2. února, se nám vydařil, návštěvnost dětí
i dospělých byla jako vždy veliká. Zisk z karnevalu
do Sdružení rodičů při Mateřské škole Kelč byl 34 740,- Kč.
Všechny tyto prostředky budou využity na pořádání
kulturních a sportovních akcí pro děti. A těch není v naší mateřské škole málo.
V úterý 10. února nás navštívila rodina Paldusova s cirkusovým představením
plným zábavy a smíchu. V programu vystoupila také cvičená opička a dva pejsci.
Zapojily se i děti, vyzkoušely si žonglování, kouzla. U předvádění čínské balance
se všem tajil dech.
V pátek 14. března pojedeme s dětmi do Divadla v Bystřici pod Hostýnem, kde
profesionální soubor „Naivního divadla“ z Liberce zahraje dětem 3 pohádky
s názvem „Velbloud, ryba, slepice aneb námořnická historie“.
V úterý 18. března půjdou děti do Městské knihovny v Kelči. Jednou
ze vzdělávacích oblastí v MŠ je také literární a dramatická výchova.
Ve středu 19. března se uskuteční v mateřské škole Keramická dílna pod vedením
Zdeňka Švehlíka, kde si děti za pomoci rodičů vyrobí velikonočního beránka.
Ve čtvrtek 27. března k nám přijede loutkové Divadlo „V Batohu“ s „Námořnickou
pohádkou“.
Z Á P I S D Ě T Í do Mateřské školy Kelč na školní rok 2014 – 2015
se uskuteční v úterý 15. dubna 2014.
Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku
k zápisu s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že
se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování /§ 50 zákona č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví/.
Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do mateřské školy zapsáno.
Formulář bude k dispozici v Mateřské škole Kelč od pondělí 31. března 2014.
Bližší informace budou podány v dubnovém Zpravodaji.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Různé

Výstava modelů 2014

Uběhl rok 2013 a modeláři Kelč připravují další výstavu modelů 2014 v Kulturním
domě v Kelči v sobotu 26. 4. a v neděli 27. 4. 2014. Kdo by měl zájem obohatit tuto
výstavu o své modely letadel, lodí, bojové techniky a vláčků, ať připraví a dokončí
své modely k tomuto termínu. Vítané budou i papírové a dřevěné modely všech
kategorií. Bližší informace a pozvánka na tuto výstavu bude v dubnovém
Zpravodaji města Kelče a na letácích. Srdečně zve Sdružení modelářů Kelč.
Informace podá Miroslav Pajdla, tel. 774830144.

*****************************************************
Charita Valašské Meziříčí
Sociální rehabilitace ATTA – služba pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi
posláním služby Sociální rehabilitace ATTA je podpora osob bez přístřeší a osob
v krizi k rozvoji a posilování jejich schopností, dovedností a návyků potřebných
pro samostatný život.
- informace, rady, odkazy a pomoc při řešení složitých životních situací (dluhy,
ztráta bydlení, ztráta zaměstnání, partnera...atd) vám poskytne i pracovnice
Charity VM na pobočce v Kelči – prozatím každý pátek dopoledne.
- kontakt: Sociální rehabilitace ATTA, Zašovská 784 – administrativní budova
MěÚ, 7. patro, tel.: 739 706 634, 605 471 825, 734 435 051
Více na www.valmez.charita.cz
13
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Skautský ples
Letos jsme my, skauti, zahájili plesovou sezonu v Kelči již tradičním
VI. Skautským plesem. K poslechu a tanci hrála hudební skupina Ypsilon Band
a pro ty, kteří dávají přednost disku, hrál v pekle DJ Roman.
Ples začal táborovým nástupem – vztyčili jsme vlajku a zazpívali skautskou
hymnu. Na skautském táboře tak začíná každý den, u nás v Kelči tak začíná i každý
skautský ples.
Zábava na plese byla různorodá. Vystoupili Rovers & Rangers s taneční
černobílou scénkou, o půlnoci návštěvníci plesu zhlédli módní přehlídku s těmi
nejstylovějšími kousky pro sezonu 2014, kterou na sebe oblékli naši vedoucí skauti.
O napětí také nebyla nouze. Proběhlo slosování o dvě večeře, hrály se hry
o ceny. Ti, kteří měli největší štěstí v tombole, se utkali o 10 nejhodnotnějších cen
(selátko, dort, kávovar, sportovní vybavení atd..) házením boty na cíl.
Po dobu celého plesu se hosté mohli posilnit řízkem nebo topinkou s masovou
směsí a ochutnat speciální míchané nápoje a další laskominy, které na ně čekaly
na barech a voněly z kuchyně.
I letošní Skautský ples provázela příjemná atmosféra. Tradičně se na tom
podepsalo i ukončení tance a veselí Večerkou, kterou si v kruhu zazpívali všichni
zbývajivší účastníci.
Všem, kteří přišli na náš ples, děkujeme. Dále děkujeme všem sponzorům, kteří nás
podpořili nejen na plese, ale kteří nás podporují v naší činnosti i během celého
roku. Jsme moc rádi, že vás máme. 
Zdar a nazdar příští rok!
Bětka Pastrnková
*****************************************************************************************

Poděkování
Ani se to nechce věřit, ale tanečníci souboru Ruty Šuty Kelč mají za sebou již
devátou plesovou sezonu a opět velice úspěšnou. Jsme na ně s manželem velice
pyšní. Naučili jsme je základy tanců a tanečníci rychle pochopili, že bez poctivé
dřiny a tréninků to prostě nejde. Dnes máme již tyto ,,DĚTI‘‘ dospělé a samostatné,
které si tvoří moderní choreografie sami. Věřte, že je velice náročné týden co týden
vystupovat, ale jak se říká: ,,Co milého, nic těžkého‘‘. Tanečníci se musí sejít i dvě
hodiny před vystoupením, zkusit choreografie, sbalit kostýmy a aparaturu a jet
na ples. Podrobněji o plesech píše Veronika Hegarová. Velké poděkování patří
všem tanečníkům, protože to opravdu není samozřejmost, aby se děti poctivě
věnovaly tomu, co je baví. Nyní si trochu odechneme a v dubnu se zase s chutí
pustíme do práce.
Jitka a René Hegarovi
14
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Plesová sezona tanečního souboru Ruty Šuty Kelč
Stejně jako každý rok i letos vystupoval náš taneční soubor na mnoha plesech.
Na letošní sezonu jsme si připravili 3 taneční vystoupení, a to ve stylu tradičního
country, moderního amerického line dance a amerického stepu (cloggingu).
Letos jsme vystoupili na těchto akcích:
31. 12. Silvestrovský večírek Nový Jíčín
4. 1. Obecní ples Horní Těšice
18. 1. Hasičský ples Mořkov, Myslivecký ples Kelč
24. 1. Soukromá oslava Teplice nad Bečvou
25. 1. Školní ples Černotín, Divadelní ples Hranice, Obecní ples Valšovice
14.2. Absolventský ples střední školy pro sluchově postižené Valašské Meziříčí
22. 2. Dětský karneval Němetice
1. 3. Karneval Police
7.3. Obecní ples Teplice nad Bečvou
Všechny plesy proběhly bez sebemenších problémů a náš soubor sklidil velké
úspěchy.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem tanečníkům za zodpovědný přístup
k tréninkům a vystoupením, řidičům za odvozy a Jitce Hegarové za to, že se nám
po celou dobu plesové sezony stará o kostýmy.
Vedoucí tanečního souboru, Veronika Hegarová

************************************************

RC Slůně oslaví v měsíci březnu čtvrté narozeniny! Centrum se stalo místem
setkávání především maminek na mateřské dovolené ale i tatínků či prarodičů
s dětmi předškolního věku. Nabízí příležitost k aktivnímu trávení volného času,
získání zkušeností, nápadů a podnětů pro rodinu. V tomto roce se nám podařilo
rozšířit programovou nabídku o výuku angličtiny pro dospělé, hudební
miniškoličku pro děti ve věku 3 – 6 let, pravidelnou návštěvu pedikérky –
manikérky pro širokou veřejnost. Přímo v centru byla nainstalována dřevěná
ochrana topení s úložným prostorem pro hračky, která zajišťuje větší bezpečí
při volné hře dětí. Byly zakoupeny nové pomůcky a didaktické hry. Děkujeme
všem za návštěvnost, spolupráci při programové tvorbě, městu Kelč za
finanční podporu, díky které můžeme zajistit bohatý program a materiální
zázemí. Věříme, že si i v dalším roce vyberete z bohaté nabídky našeho programu
a přijdete mezi nás. Těšíme se na vás!
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Informace a novinky najdete na webu: http://rcslune.mypage.cz/
Program na březen:
 Úterý 4.3.2014 v 9:00 hod. „Kouzelné barvičky“ – formou hry se budeme
učit poznávat základní barvy. Vyrobíme si barevné sovičky z roliček.
 Pondělí 10.3.2014 od 9:00 hod. OSLAVA 4. NAROZENIN RC SLŮNĚ,
navštíví nás kreslíř, malíř, básník a učitel Lubomír Dostál, se kterým
nahlédneme jednoduchou a humornou formou do tajů kreslení.
 Úterý 18.3.2014 v 9:00 hod. „Kniha, můj kamarád“ – přečteme si úryvky
z oblíbených knih, vytvoříme si záložku do knihy a leporelo ze starých
kalendářů.
 Pondělí 24.3.2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Po 10h. přednáška na téma EKOLOGICKÁ DROGERIE - EURONA by
CERNY a hravé jarní tvoření pro děti.
 Pátek 28.3.2014 od 18:00 hod. Pletení košíků z papírových ruliček
po vedením p. Magdalény Kamasové. Akce je určena široké veřejnosti, tedy
nejen pro maminky, které navštěvují RC (tato akce je bez dětí).
14. – 15. 3. 2014: pedikérka, manikérka v RC: p. Macová tel. 777 265 270.

KARNEVAL 2014
Veronika Mlčáková
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Osobnosti Kelče

Kelečský rodák, lesník, amatérský badatel Vladimír Rolinc
Vladimír Rolinc se narodil dne 23. 5. 1921 v Kelči. Rodiče byli učitelé, maminka
Magdalena rozená Mihalová pocházela z Rouského, otec Josef byl z rodu fojtů
v Zámrskách. Bydleli v té době v neudržovaném objektu bývalého zámku. (Teprve
od roku 1928 užívala objekt Česká zemská péče o mládež, která začala zámek
opravovat). Vladimír se tedy narodil „na zámku“, i když sám kdysi napsal, že byt
byl špatný, zatékalo do něj, byl vlhký a podobně.
Vychodil v Kelči obecnou a měšťanskou školu a pak absolvoval vyšší odbornou
školu lesnickou v Hranicích, která v té době měla úroveň školy vysoké. Poté byl
nasazen v druhé polovině čtyřicátých let jako adjunkt v polesí na jižní Moravě. Tam
tehdy pracoval pod dohledem německých nadřízených. V rozhodující fázi své
profesní kariéry a až do důchodu působil jako správce polesí v Olšovci u Hranic.
Sám o sobě říkal, že je fořt, což jest nadlesní.
Vladimír byl zvídavý, snaživý a pracovitý typ, a tak se brzy začal soukromě zajímat
o dva druhy problematiky: o genealogii (rodopis) a zejména o historii svého
rodného města, především jeho vztahu k jantarovým stezkám. Obětavě a s velkou
pílí se věnoval bádání v těchto dvou oborech a tak v archivech, knihovnách
a matričních odděleních strávil velmi mnoho času.
Od konce šedesátých let soustavně pracoval na výpisech rodopisů valašských rodin.
Vypisoval rodopisná data a listiny s těmito údaji ukládal v bytě do lepenkových
krabic. Nakonec těchto výpisků bylo celkem okolo 46.000 listů v několika
desítkách krabic. Tento svůj rozsáhlý genealogický archiv předal Valašskému
muzeu v přírodě v Rožnově p.R. a dal tím podnět k založení Genealogického centra
Valašska, které vzniklo 1.12.2001. Proškolil tamějšího pracovníka Mgr.Cvikla
v oboru a také po nějaký čas fungoval jako odborný poradce této instituce.
K otázkám genealogie vystupoval na různých konferencích a seminářích. Své
nabyté badatelské zkušenosti pak zveřejnil v publikaci Příručka pro genealogy
třetího tisíciletí, kterou vydala v roce 2003 Moravská genealogická a heraldická
společnost v Brně. Byl významným členem této společnosti, a když se dožil
osmdesáti let, přišli mu zástupci této organizace osobně poblahopřát.
Ještě větším koníčkem, v podstatě srdeční záležitostí, mu ale bylo studium historie
rodného města, jehož byl velkým patriotem. Své badatelské úsilí věnoval jeho
komplexním dějinám, ale zaměřil se i na dílčí otázky, které prohluboval a pak
připravoval ke zveřejnění. Zpracoval tak témata jako Prokopcovo předměstí,
Biskupské manské dvory, Nové objevy v historii sázanské tvrze – později hradu
Kelč, Příspěvek k historii topografie města Kelče, Majetková enkláva olomouckého
biskupství v prostoru Kelče a její vazby na průběh jantarové stezky, Kelč –
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podhostýnská křižovatka jantarové stezky, Kelč – zeměpanské středisko východní
Moravy a podobně. Některá byla uveřejněna v ročenkách a sbornících Státních
okresních archivů ve Vsetíně a v Přerově, případně jiných periodikách.
Je také autorem odborného pojednání Kontrolní srovnávací metoda 2005 –
příspěvek k nevyřešeným problémům díla Klaudia Ptolemaia „Geografiké
Hyfegésis“, které bylo uveřejněno v publikaci Museum visum, čís.2, roč.2006. Jde
o metodu, kterou Vladimír Rolinc ztotožnil římské lokality na jantarové cestě dle
Ptolemaia se současnými reálnými sídly. Mimo jiné zde zařazuje i Kelč jako římské
Eburum.
Velké úsilí věnoval bádání o nejčasnějších dějinách města Kelče. Přitom nešlo o
maličkost. Šlo o exaktní prokázání existence sídla již v počátcích prvního tisíciletí.
Výsledné poznatky zveřejnil v publikacích Otázky prehistorie města Kelče (vydalo
město Kelč v r.2005) a Rané dějiny města Kelče (vydalo město Kelč v r.2010).
Je zřejmé, že práce na uváděných tématech si vyžádala prostudování velkého
množství literárních pramenů a tedy časté cestování, velké množství času
a osobních obětí. Svým nadšením pro badatelskou činnost na výše uvedených
tématech však tyto obtíže, přes své určité zdravotní problémy, hravě překonával.
Je třeba také připomenout, že za druhé světové války byl zapojen
do protiněmeckého odboje, a proto po válce byl registrován ve Svazu
protifašistických bojovníků.
Vladimír Rolinc jako důchodce opustil služební byt v Olšovci a žil potom i se svou
manželkou v Domově seniorů v Hranicích. Zde také l5.ledna 2014 zemřel.
Tento příspěvek je pokusem o přiblížení jeho prospěšné, obětavé, vysoce odborné
činnosti širší veřejnosti.
Otakar Tvrdoň
*******************************************************************

Vzpomínáme na:
Vojtěcha Jasného, učitele a později ředitele zdejší školy. Věnoval se mnoha
činnostem – byl kulturním a osvětovým činitelem, dlouholetým starostou Sokola
v Kelči, předseda včelařského spolku, založil Výzkumnou stanici okrasných
a medonosných rostlin v Kelči (byla tehdy jediná svého druhu v Čechách
a na Moravě). Pro své vlastenecké smýšlení byl v roce 1942 uvězněn v Brně
a odtud odvezen do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde 12. 3. 1942 zemřel.
Stanislava Taubera, koncertního pěvce, tenoristu a sólistu PSMU, předsedu
Pěveckého sdružení moravských učitelů, v letech 1901 – 1902 podučitele na zdejší
škole a starostu Sokola v Kelči. Zemřel 3. 3. 1959.
Anna Schillingová
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Denní stacionář Anděl Kelč pořádá

Velikonoční soutěž pro všechny šikovné děti
Milé děti, blíží se čas krásných velikonočních svátků a my jsme pro vás připravili

výtvarnou soutěž o zajímavé ceny.

Namalujte obrázek o velikosti A4 s velikonočním motivem, který podepište,
uveďte věk a vložte po dobu celého měsíce března do označené schránky, která je
umístěna u vchodu do penzionu (budova naproti kostelu, kde je Muzeum dýmek).

Obrázky budou rozděleny podle věkových kategorií a vystaveny na Velikonoční

výstavce v Kulturním domě v Kelči ve dnech 5. a 6. dubna.
Pro všechny soutěžící máme připravenou odměnu.

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
NONSTOP servis PC a notebooků, návrh a řešení sítí, internetu a zálohování dat.
PORADENSKÁ SLUŽBA „MODRÁ ÚSPORÁM“ – řešení úspory vodného a
stočného, el. energie a plynu. Ing. Jan Škařupa, tel.: 725 993 838,
vt24@seznam.cz

Kamenictví Kelč – Jan Nový
prodej a renovace pomníků
Platba až po provedení práce!!!
Příjem zakázek na místních hřbitovech.

Tel.: 732 267 643, 731 351 854
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V RÁMCI PROGRAMU

„ VELKÁ BEZPEČNÁ RODINA “
SI VÁM DOVOLUJEME NABÍDNOUT

Kontroly komínů na pevná, kapalná a plynná paliva
V čem se na nás můžete spolehnout:
1. práci provedeme odborně, kvalitně a podle platné legislativy
2. předáme Vám řádně vypracovanou zprávu o kontrole, tak jak to vyžadují
předpisy
3. práci provádíme vlastním kvalifikovaným zaměstnancem, držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví a registrovaným v Moravském
kominickém společenství
4. budeme se snažit přizpůsobit Vašim časovým možnostem
5. v případě více zájemců v jednom místě bude doprava rozúčtována
6. další termíny kontrol již budeme hlídat za Vás
PROVEDENÍM ROČNÍ KONTROLY KOMÍNŮ SPLNÍTE POŽADAVKY DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
Č. 91/2010 A PODMÍNKY POJIŠŤOVEN V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ.
Neváhejte nás kontaktovat: Tel.: +420 573 381 481 Mobil: +420 603 522 746
e-mail: installbph@installbph.cz nebo osobně na adrese Sušilova 183, Bystřice p.Hostýnem

Truhlářství - podlahářství
Martin Pajdla , Zámrsky 21
Nabízím zakázkovou výrobu a montáž: nábytku, kuchyní, schodišť,
zábradlí, postelí, stolů, plotů, zahradního nábytku, vestavěných skříní,
dveří a dalších výrobků z masivu i lamina.
Provádím montáž plovoucích podlah a obložkových zárubní.
Tel.: 776 767 058
e-mail: martin.pajdla@seznam.cz
www.truhlarstvipajdla.cz
LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY KELČ
MUCHOVÁ ESTER
AREÁL ZD KELEČSKO-KELČ

Nabízím sezonní práci v lesní školce!
Zájemci o práci hlaste se!!!
KONTAKT:Muchová Ester, tel: 777 114 410
20
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NABÍZÍ PRONÁJEM
V OBJEKTU BÝVALÉ „LOANY“, KELČ 550
- kanceláře 15 m2, 30 m2, 120 m2...
(vhodné k provozu obchodu či služeb)
- výrobní a skladové prostory 15m2, 30m2, 500m2, 2000m2
Prostory a služby dle Vašich požadavků
- parkování na vyhrazeném parkovišti,
- zabezpečení Vašich prostor EZS,
- rampa – stavitelná, nákladní,
- nákladní výtah,
- možnost stravování,
- outsourcing,
- Wi-fi – 8MB/s,
- dostupnost dálnice 15km (směr Hranice),
- pravidelný svoz PPL, DHL,
- trafo 400 KW.
Jurecka@jackwest.cz, mobil: 603 215 156
Machu@jackwest.cz, mobil: 731 650 444
22
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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
23
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Vlastimil Klabačka

Kelč

65 let
Otakar Tvrdoň
Věra Hlavicová

Kelč
Kelč

70 let
Zdeňka Rolincová

Němetice

75 let
Ludmila Tvrdoňová
Mária Olajošová
80 let
Jaroslava Hrstková

82 let
Jiří Šnejdrla
Marie Hlavicová
Marie Stryková

Němetice
Kelč
Kelč

83 let
Josef Jiříček

Kelč

84 let
Josef Novák

Kelč

Němetice
85 let
Babice
Anděla Mičulková
Lhota

81 let
Jaroslava Bambuchová

91 let
Helena Nyklová

Lhota
Lhota

Kelč

Narození
Tomáš Srkala
Matouš Hlavica
Linda Machačová

Kelč
Kelč
Kelč

Úmrtí
František Jiříček

94 let

Kelč
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Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291.
Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz,
telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.
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