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Úvod
Milí spoluobčané v městě Kelči,
naše kelečské náměstí už od roku 1709 zdobí socha nejznámějšího
z českých světců, sv. Jana Nepomuckého. Podnět k pořízení sochy dala, jak
praví kelečská kronika, událost zprvu málo zbožná, totiž spor o nalévání
kořalky: Kelečští radní si nenechali líbit, že správce zámku dovolil stavbu
„kořalny“ uprostřed rynku a dosáhli zásahu olomouckého regenta Šerce,
který stavbu nálevny zatrhl. Vděční kelečští připsali zásluhy za šťastné
vyřízení oné záležitosti sv. Janu Nepomuckému, kterého při své cestě
k vrchnosti vzývali a usnesli se, že svému přímluvci pořídí nejprve obraz
a pak sochu. Přitom tehdy do blahořečení světce papežem Inocencem XIII.
zbývalo ještě plných dvanáct let.
Postava mučedníka Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražského
arcibiskupa Jana z Jenštějna, byla tehdy velmi oblíbená. Legendy o jeho
životě nacházely důvod Janova mučení králem Václavem IV. ve vůli krále
vyzvědět od zpovědníka své ženy, královny Jany, vyznání, kterým by král
mohl omlouvat své vlastní hříchy proti věrnosti v manželství. Dnešní
historikové vidí za mučednictvím Jana z Pomuku především zuřivost
krále, který nechtěl dál trpět zásahy arcibiskupa do svých kompetencí.
Úcta k Janu Nepomuckému byla v českých zemích rozšířená v době
rekatolizace, k blahoslavení a svatořečení sv. Jana Nepomuckého pak došlo
především pro nadšení vlastenecké.
Na fotografiích, které se dochovaly z konce 19. století, je pod naší
kelečskou sochou kolem podstavce patrná kovová ohrádka s nárožními
lucernami. Při odborném průzkumu bylo v roce 2010 zjištěno, že kamenný
podstavec sochy byl buď přesekán, nebo nahrazen kopií. Samotná socha
byla v posledních letech už očividně na mnoha místech pokryta mechy
a lišejníky, zlacení i písmo na podstavci bylo poškozené.
Na základě restaurátorského záměru vypracovaného akademickým
sochařem Miroslavem Machalou ze Vsetína proběhla Městským úřadem
Kelč financovaná oprava v období od května do září roku 2013. Opravu
provedl pan Machala ve svém ateliéru v Dolní Jasence a při opravě bylo
obnoveno původní stupňovité schodiště z kamene, které zakrylo betonový
stupeň.
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Po generálních opravách soch světců bývá dobrým zvykem
připomenout jejich znovuposvěcením ty, které zobrazují. K tomu došlo
v případě sochy Jana Nepomuckého na kelečském náměstí v sobotu
17. května 2014 večer, následující den po světcově svátku. Po májové
pobožnosti přešlo asi čtyřicet přítomných z kostela sv. Kateřiny před
radnici, kde jsme se pomodlili litanie - prosby k patronům české země.
Děkuji zastupitelům města, že po víc jak dvou stech letech navázali na své
předchůdce a zařídili opravu sochy našeho zemského patrona. Panu
starostovi děkuji nadto i za osobní účast na znovuposvěcení, které
si upřímně vážím.
Za Římskokatolickou farnost v Kelči o.Jan Bleša, farář
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Městský úřad informuje

Upozornění na splatnost poplatku:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2011 splatný do 30. 6. 2014.
Poplatníkem je fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
(poplatník dle bodu 2) až 4) je povinen ohlásit svoji poplatkovou povinnost do 30 dnů ode dne,
kdy mu vznikla povinnost tento poplatek hradit)
5. která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci
6. která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,
(má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně)

Informace k blížícím se XVIII. Kelečským slavnostem:
Účinkující budou vystupovat na dřevěném pódiu u KD, na travnaté ploše u KD,
v kině, v KD, v kostele sv. Petra a Pavla. Kolotoče budou stát jako obvykle
na parkovišti za základní školou (před garážemi). Výstavy proběhnou v budově
penzionu a v areálu chovatelů.
Jako každý rok nebude dostatek parkovacích míst v blízkosti areálu KD, proto
žádáme místní řidiče a případné rodinné příslušníky, kteří přijedou na návštěvu, aby
parkovali na jiných místech po Kelči a byli shovívaví k řidičům prodejců,
vystupujícím a pořadatelům.
Akce je pro všechny věkové kategorie, tak věříme, že si každý něco z programu
vybere. Začínáme v sobotu i v neděli ve 14:00 hodin. Bylo by hezké, kdyby pana
Honzu Vančuru, známého zpěváka ze skupiny Plavci, vítalo početné publikum.
Určitě nerad zpívá pro hrstku obecenstva. Také děti, které nám všem s nadšením
předvedou to, co se poctivě naučily, budou rády, když jim zatleská co nejvíce
přítomných.
Novinkou je páteční koncert v KD za vstupné. Letos jsme pozvali zpěváka Kamila
Střihavku. Věřím, že přijdete a že účinkující budou zpívat před zaplněným sálem.
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Farní úřad pozval v neděli na úplný závěr slavností známou skupinu Hradišťan,
která bude vystupovat v 19,30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.
Mobilní WC bude stát za KD. Další WC bude k dispozici i v KD, ale jen
do večerních hodin. Po skončení posledního sobotního hudebního vystoupení bude
k dispozici jen mobilní WC venku. (Apeluji na návštěvníky, aby využívali těchto
WC a nepoužívali k vykonání potřeby prostor areálu. Zvlášť v noci ze soboty
na neděli. V neděli se pak v těch místech pohybují návštěvníci, včetně malých dětí.)
Další upozornění se týká prostoru nového dětského hřiště u víceúčelového hřiště.
Bude v provozu do 20:00 hodin, poté bude vstup na dětské hřiště zakázán. Prostor
se nedá ohraničit či uzamknout, proto žádáme o dodržení zákazu vstupu.
Jsme si vědomi toho, že tato akce s sebou nese určitá omezení, více hluku,
nepohodlí a i starostí. Prosíme o toleranci a více ohleduplnosti k sobě navzájem.
(MS)

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014
Volební účast:
Kelč 21,86 %

ČR -

18,20 %

Výsledky:
číslo
5.
7.
10.
14.
16.
20.
24.

název strany
KDU - ČSL
Koal. TOP 09 a STAN
KSČM
ČSSD
ANO 2011
ODS
Strana svobodných občanů

platné hlasy v %
Kelč
ČR
41,92
9,95
4,14
15,95
6,76
10,98
8,51
14,17
20,52
16,13
4,14
7,67
2,18
5,24

Zvolení poslanci:
KDU-ČSL
Šojdrová Michaela
Svoboda Pavel
Zdechovský Tomáš
TOP 09 + STAN
Pospíšil Jiří
Niedermayer Luděk
Štětina Jaromír
Polčák Stanislav

KSČM
Konečná Kateřina
Ransdorf Miloslav
Maštálka Jiří
ČSSD
Keller Jan
Sehnalová Olga
Poc Pavel
Poche Miroslav
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ANO 2011
Telička Pavel
Ježek Petr
Charanzová Dita
Dlabajová Martina
ODS
Zahradil Jan
Tošenovský Evžen
Svobodní
Mach Petr
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USNESENÍ z 53. zasedání Rady města Kelč dne 28. 4. 2014
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 – rozpočtové opatření č. 1/2014
dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje rozšíření pronájmu nebytových prostor v penzionu
pro důchodce v Kelči č.p. 290 Občanskému sdružení ANDĚL, Kelč čp. 290
dle předloženého dodatku č. 2 k nájemní smlouvě.
 Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 562/4 ostatní plocha o výměře
512 m2 a části pozemku p.č. 562/3 ostatní plocha v k.ú. Němetice.
 Rada odmítá žádosti o prodej pozemků p.č. 559/7, 561/3, 561/5 a 562/1
v k.ú. Němetice.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-8009561_001 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
„Zemní kabelová přípojka NN – Kelč, NNk “ na pozemcích parc.č. 298/1, 297
a 424/14 v k.ú. Kelč – Staré Město s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky
na pozemku města Kelč parc.č. 916/1 v k.ú. Komárovice k RD č.p. 52
v Komárovicích s D. R. Kelč-Komárovice, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
 Rada bere na vědomí zprávu o roční prověrce BOZP a požární prohlídce
v Mateřské škole Kelč ze dne 4. 4. 2014 a informace starosty o přijímacím
řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2014/2015.
 Rada bere na vědomí zprávu a protokol z inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí, Zlínský inspektorát ve dnech 18. - 21. 3. 2014
v Základní škole Kelč.
 Rada vyhlašuje záměr převodu části pozemku p.č. 999/1, orná půda v k.ú.
Kelč-Nové Město.
 Rada vyhlašuje záměr směny pozemku p.č. st. 406 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 264 m2 a části pozemků p.č. 298/1 a 297 orná půda
o výměře 6392 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického plánu č. 4871022/2014.
 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč organizaci
Šance Olomouc o.p.s. na podporu dětské onkologie a hematologie
ve Fakultní nemocnici Olomouc.
 Rada vyhlašuje záměr směny pozemku p.č. 1753/34 orná půda o výměře
562 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
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 Rada vyhlašuje záměr převodu, popřípadě směny částí pozemků p.č. 250/1
a 1325 ostatní plocha a p.č. 146/1 zahrada v k.ú. Kelč-Staré Město. Výměry
částí pozemků budou stanoveny v geometrickém zaměření místní
komunikace.
 Rada schvaluje zahraniční studijní cestu starosty ing. Karla Davida do SRN
pořádanou Sdružením historických sídel ČMS ve dnech 1. 6. – 7. 6. 2014
včetně vyplacení kapesného dle vyhlášky o náhradách cestovních výdajů.
 Rada odmítá žádost p. J. H., Kunovice č.p. 61 o koupi části pozemku p.č. 32/1
ostatní plocha, zastavěnou prodejním stánkem, v k.ú. Kelč-Nové Město.

Svoz odpadu
Plasty
Sklo

26. června
27. června

Kultura
Divadlo Věž Brno uvádí divadelní představení pro děti

Příhody včelích medvídků
neděle 8. června 2014 v 15 hodin
Kulturní dům Kelč

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
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KAMIL STŘIHAVKA
& LEADERS
KD KELČ pátek 27. 6. 2014 ve 20:00
Vstupné 200,- Kč v předprodeji, 250,- Kč v den koncertu
(předprodej MěÚ Kelč)
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Sport

Sportovně střelecký klub Kelč 0464.
Dne 18. 5. 2014 proběhlo po zimní přestávce v areálu střelnice v Kelči opět první
kolo ,,Kelečské střelecké ligy roku 2014“ v disciplíně SP 30+30. Do střelecké
soutěže se přihlásilo celkem 13 střelců, z toho 4 domácí z SSK Kelč. Soutěž
proběhla v zamračeném počasí, ale v příjemné a pohodové atmosféře, a to hlavně
díky vedení a členům SSK Kelč, kteří se obětavě podíleli na bezchybné organizaci
a přípravě střelecké soutěže.
Výsledky 1. kola:
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 557 bodů (z 600 možných)
2. Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 550 bodů
3. Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 543bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
5. František Janča s nástřelem 529 bodů
6. Josef Stříteský s nástřelem 524 bodů
8. Antonín Pitrun s nástřelem 519 bodů
12. Josef Němec s nástřelem 451 bodů
Kompletní výsledková listina prvního kola soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2014“
je umístěna na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.unas.cz
R. Nepustil (SSK Kelč)
****************************************************************************

KUŽELKY
Sezona 2013-2014 je definitivně ukončena pro všechny naše týmy. Družstvo „A“ si
vedlo ve většině zápasů jarní části velmi dobře. Díky několika důležitým výhrám,
kdy se Kelči podařilo zvítězit nad silným soupeřem, to vypadalo dokonce
i na medailové umístění. Bohužel, posledním utkáním, kdy našim kuželkářům
nesedly kroměřížské dráhy, obsadilo „áčko“ s rozdílem jediného bodu čtvrtou
pozici.
Mužstvo „B“, hrající po dvouleté pauze Okresní přebor NJ, zvládalo se svými
protivníky po celou dobu soutěže držet krok. Ačkoliv se jim některé venkovní
zápasy nepodařily proměnit ve vítězné, na domácí půdě nad soupeři drželi trumfy.
V závěru si vysloužili pěkné páté místo.

KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE
TJ Kelč A - TJ Chropyně
TJ Slavia Kroměříž - TJ Kelč A

6:2 2503-2379
6:2 2368-2337
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Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Název týmu
TJ Bojkovice Krons
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Gumárny Zubří
TJ Kelč
TJ Slavia Kroměříž
Sport Centrum Bylnice
KC Zlín B
KK Kroměříž
TJ Chropyně
KK Camo Slavičín B
TJ Sokol Machová
TJ Valašské Meziříčí C
TJ Zbrojovka Vsetín

červen 2014

Tabulka po 26. kole
Utkání 2B 1B 0B Průměr
24
19 1 4 2482
24
14 1 9 2499
24
13 2 9 2460
24
13 1 10 2428
24
11 4 9 2448
24
12 1 11 2424
24
10 5 9 2362
24
10 1 13 2444
24
10 1 13 2469
24
9 2 13 2411
24
9 1 14 2313
24
8 2 14 2402
24
7 0 17 2419

Skóre
128 : 64
114 : 78
107 : 85
100 : 92
99 : 93
101 : 91
95 : 97
93 : 99
88 : 104
83 : 109
85 : 107
79 : 113
77 : 115

Body
39
29
28
27
26
25
25
21
21
20
19
18
14

OKRESNÍ PŘEBOR NOVÝ JIČÍN
TJ Spartak Bílovec-TJ Kelč B
TJ Kelč B- TJ Frenštát B

8:2 1620:1484
8:2 1530:1503

Tabulka po 20. kole
Pořadí
Název týmu
Utkání 2B 1B 0B
1
KK Lipník n.Bečvou ˝B˝
20
14 2 4
2
TJ Zubří ˝B˝
20
13 1 6
3
TJ Spartak Bílovec˝B˝
20
10 0 10
4
Frenštát˝B˝
20
9 1 10
5
Kelč˝B˝
20
9 0 11
6
TJ Nový Jičín˝B˝
20
3 0 17

Průměr
1545.1
1595.7
1531.3
1458.8
1455.8
1431.3

Skóre
134 : 66
131 : 69
98 : 102
93 : 107
80 : 120
64 : 136

Body
30
27
20
19
18
6

ZÁVĚR SEZONY PLATÍ I PRO MLÁDEŽ:
Finále ročníku 2013-2014 v soutěži "Pohár mladých nadějí", připravené
pro nejlepší šestnáctku hráčů a hráček ve čtyřech kategoriích z celé ČR, konající
se každoročně v Olomouci, rozhodlo o medailistech. Z předchozích šesti turnajů,
kdy se žactvo snažilo zajistit si co nejvíce bodů k umístění mezi prvních šestnáct
kuželkářů, si dokázal vykoulet průběžnou desátou pozici i Ondřej Pitrun z našeho
oddílu.
V samotném závěru této soutěže se mu podařilo v disciplíně 60 hodů sdružených
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porazit výborných 261 kuželek, jež mezi finalisty stačily na pátou pozici. Bohužel
už i mezi mladými existuje velká konkurence, proto se Ondrovi i přes tak kvalitní
výsledek nepodařilo posunout v pořadovém žebříčku směrem vzhůru. Zůstal tedy
v pořadí desátý. Přesto gratulujeme!
Pro naši "naději" to byla také poslední účast v této soutěži, jelikož od příští sezony
přechází do kategorie dorostenců. Stejně jako zde je pro hráče od 15 do 18 let
zřízen, kromě vzájemných zápasů, taky turnajový způsob soutěžení. Ačkoliv jej
čeká už ne šedesát, ale již 120hs, doufáme, že se mu bude dařit i nadále.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 - JEDNOTLIVCI
O prvním květnovém víkendu proběhlo Mistrovství ČR v kuželkách jak dospělých,
tak i mladistvých, kdy o jednotlivých postupujících bylo rozhodnuto již
od Krajských přeborů, konaných v měsíci únor. Za náš oddíl se zúčastnily dvě
hráčky, a to Anna Mašlaňová a Monika Pavelková, obě naposledy hrající
v kategorii dorostenek.
Letos MČR dané skupiny připadlo na kuželnu Jičína v Čechách, který s Kelčí dělí
nemalá vzdálenost. Ovšem není jednoduché vybojovat si postup na tento typ soutěže,
proto si děvčata, i přes nemalou vzdálenost, nemohla takovou příležitost nechat ujít.
Po vylosování bylo jasné, v jakém čase naše reprezentantky nastoupí. Monika s číslem
pět zahájila svůj nához na 120 hodů sdružených hned v druhé rundě. Výborně připravená
kuželna napomohla kelečské kuželkářce k výkonu 545, kdy obsadila průběžné třetí místo.
Zato Anička měla nejspíš smolný den, jelikož ji jičínské dráhy zlobily od samotného
počátku. Z krásných uliček, ze kterých by normálně padaly hodovky jedna báseň,
vytěžila hráčka Kelče stěží šestku. Její výkon bohužel nepřekonal ani hranici 500
kuželek, proto bylo jisté, že do dalšího dne, kdy se měla konat pro prvních šestnáct
dorostenek soutěž ve sprintu (2x20hs), si možná na rozdíl od Moniky, která už jen mohla
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čekat na výsledky ostatních soutěžících, s číslem 492 postup nezajistí. Nakonec
se bohužel ani jedné postoupit do druhé disciplíny nepodařilo, přesto se mohou chlubit
pěkným 19. a 33. umístěním.
Většího úspěchu se dočkala pouze Dominika Vinklarová, hrající letos v týmu
s našimi hráčkami 1. kuželkářskou ligu dorostu, která při sobotním náhozu
s výkonem 575 stanula na bramborové pozici o pouhý jeden kolek. Alespoň
si obstarala právo účasti na nedělních sprintech, které pro ni dopadly ještě lépe, když
postupně vyřazovala hráčky jiných klubů, až se probojovala do samotného finále, kde
si vysloužila vynikajícím 2. místem stříbrnou medaili a titul "Vícemistryně pro rok 2014
v soutěži sprint". K předvedeným výsledům patří všem velká gratulace!

KELEČŠTÍ KUŽELKÁŘI OVLÁDLI MISTROVSTVÍ ČR
DRUŽSTEV ORLA
Sobota 17. května 2014 tentokrát připadla MČR týmům, které spadají do organizace
Orel. Z celkového počtu 11 přihlášených se zúčastnily z našeho klubu dvě čtveřice.
Jelikož ale pravidla povolovala zapojit do soutěže z každého oddílu pouze jedno
družstvo, museli si naši dorostenci vyřídit u starosty Orla v Kelči, pana René Hegara,
povolení k dočasnému hostování za jednotu Kunovice-Loučka. Nikdo ovšem zatím
netušil, jaké výborné výsledky tato událost přinese.
Letošní rok se ale oproti předchozím mistrovstvím objevily určité změny. Z původní
disciplíny, kdy se soutěžilo na 60 hodů sdružených (30 plné+30 dorážky), se odehrál
až dvojnásobek, tedy 120 hs, kdy měl každý možnost odzkoušet si rovnou čtyři dráhy.
Zde se zároveň projevila jak trénovanost, tak i výdrž jednotlivých hráčů.
Za tým Kelče nastoupili Antonín Pitrun, Petr Pavelka ml., Petr Pavelka st. a Dalibor
Tuček. Kelečští kuželkáři promysleli pořadí velmi pečlivě, jelikož s každým následujícím
soutěžícím výkony velmi rychle rostly. Celkovým náhozem 2067 kuželek se nakonec
vyhoupli až na stříbrnou pozici.
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Druhý čtyřčlenný manšaft reprezentovali Tomáš Vybíral, Anna Mašlaňová, dále pak
Monika Pavelková a z poslední pozice startující Dominika Vinklarová. Již po hře
Tomáše Vybírala, který z této sestavy zahájil nához jako první, se družstvo KunoviceLoučka ujalo vedení. Přestože jim chvílemi na paty šlapaly Ivančice, kterým olomoucké
dráhy taktéž vyhovovaly, dokázali si náskok udržet kvůli zaváhání soupeře na poslední
dráze. Výrazně tomu napomohlo i několik devítek Dominiky pár hodů před koncem,
což se odrazilo i v konečném pořadí, kdy se jim podařilo dosáhnout až na samotný
vrchol. Konečný součet jejich výkonů ukazoval na výborných 2081 poražených kuželek.
Dorostenci i mužstvo z Kelče se tedy mohou chlubit jak 1. a 2. místem, tak i tituly
„Mistr“ a „Více-mistr ČR družstev Orla“.
Příští rok by se tato akce měla konat na šestidráze v Blansku, tak doufáme, že se opět
podaří dosáhnout takového velkého úspěchu jako letos.

Horní řada: Vinklarová Dominika, Mašlaňová Anna, Vybíral Tomáš, Pavelka Petr st.,
Pavelka Petr ml., Pitrun Antonín; Spodní řada: Pavelková Monika, Tuček Dalibor

Více fotek a informací z již konaných událostí máte možnost zhlédnout na našich
webových stránkách www.kuzelkykelc.cz.

Májový turnaj krajských výběrů žáků 2014 v Pelhřimově
Májového poháru se zúčastnilo 13 krajů. Chyběl pouze kraj Liberecký, kde
se bohužel dlouhodobě práce s mládeží nedaří. Soutěž čtyřčlenných družstev na
4x60 HS vyhrálo družstvo Zlínského kraje, které jako jediné pokořilo 1000
poražených kuželek a mělo ve svém středu Ondřeje Pitruna – TJ Kelč, který
předvedl nejhodnotnější výsledek dne, kdy porazil 297 kuželek. Z děvčat předvedla
nejlepší výkon Karolína Kovaříková – KK Kosmonosy, která porazila 272 kuželek.
Zdeněk Jaroš
předseda KM ČKA (Zdroj www.kuzelky.cz)
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FOTBAL
MUŽI A
Jako by jim pozice nováčka ani nepatřila. Jako by fotbalisté Kelče byli bitvami
1.A třídy ošlehaní už celou řadu let. I když si postup do zmíněné soutěže vyšší
jakosti zajistili teprve před rokem, počínají si v ní více než solidně. Potvrdily to
také poslední odehrané duely. Vydařené květnové období Kelč završila vítězstvím
nad čtvrtým Nedašovem, na který se z páté příčky tabulky už výrazně dotahuje.
27.4. Dolní Bečva – Kelč 2:2 (1:1)
Sice s dorostencem Růčkou v bráně, zato ale s pevným odhodláním vzepřít
se silnému protivníkovi vstoupila Dolní Bečva do zápasu proti Kelči. Do vedení
šli přesto favorizovaní hosté, když se ve 22. minutě trefil za Růčkova záda Libor
Novák. O čtvrthodinku později už ale domácí kontrovali stejnou mincí.
Na zachraňujícím se celku z Rožnovska byla vidět velká snaha, jejíž plody si
v 57. minutě vychutnal přesně mířící Stavinoha - 2:1. Dolnobečevští hráči mohli
později několikrát zvrátit utkání ve svůj prospěch, jenže brankář Kiza se už
pokořit nenechal. Kanárci si naopak svůj poslední úder nechali až na úplný závěr
klání. Po závaru v pokutovém území vyrovnal Petr Minář na konečných 2:2.
3.5. Kelč – Valašské Meziříčí B 4:1 (4:0)
Ani trenér Zbyněk Vinklar, Kelčan trénující rezervu Valašského Meziříčí, recept
na kanárky nenašel. O faktu, že jeho svěřenci si z Kelče žádné body neodvezou,
se rozhodlo už v prvním poločase. Ten totiž vyzněl jednoznačně ve prospěch
domácích. Čtyřgólový příděl za prvních pětačtyřicet minut byl možná až příliš
krutý, vysoké vedení ale naprosto zasloužené. Skóre načal už ve druhé minutě Vít
Kulich, za čtyři minuty jej gólově následoval Martin Pastrnek a jen o chvíli
později také Tomáš Topič. Ten ještě před odchodem do kabin dorazil hosty
čtvrtou brankou. Hosté z Valmezu v prvním dějství zahrozili jen dvakrát, ovšem
jejich úsilí gólem korunováno nebylo. Dočkali se až po změně stran, když se
v 80. minutě prosadil Filip Novák. Kelečští borci předvedli příchozím fanouškům
vynikající podívanou. Alespoň ta zahřála věrné příznivce v jinak naprosto
nehostinném počasí.
10.5. Vidče – Kelč 1:5 (0:4)
Drtivý nástup do zápasu? To nebyla jen otázka předešlého střetnutí proti
Valašskému Meziříčí. Jestli Kelč s Valmezem vedla už ve druhé minutě, ve Vidči
se jí totéž podařilo jen o minutu později. Z ostrého, prakticky nulového úhlu
zakroutil až do brány míč Tomáš Topič a se spoluhráči mohl slavit dřív, než vůbec
stačil propotit dres. Tým z Vidče určitě v soutěži nepatří mezi ty nejslabší, jenže
v souboji s Kelčí tahal jednoznačně za kratší konec. Druhý gól přišel ve dvacáté
15

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2014

minutě z kopačky Jarka Machače a po půlhodině hry byl díky Martinu Hegarovi
rozdíl už tříbrankový. V té době se hrálo jen na jednu bránu. Když za nebohým
videčským brankářem skončila také táhlá rána Lukáše Machače, nebylo co řešit.
Po změně stran se zápas spíše dohrával. Přesto ještě jednou zaúřadoval střelec
Tomáš Topič a zvýšil už na 5:0 pro hosty. Domácí zaznamenali čestný úspěch
až v závěru duelu, šlo však jen o kosmetickou úpravu výsledku.
17.5. Kelč – Nedašov 3:1 (1:0)
Dlouho očekávaný zápas sousedů v tabulce. Čtvrtý Nedašov si na půdu páté Kelče
rozhodně přijel pro body, jenže už po pěti minutách prohrával po trefě „bombera“
Tomáše Topiče. Kanárci mohli vzápětí své vedení několikrát navýšit, ale šance
Topiče, Kulicha ani Hlavicova střela se s pochopením exekutorů nesetkaly. Utkání
se odehrávalo na těžkém, podmáčeném terénu, což oběma technickým týmům
rozhodně neprospívalo. I přesto šlo o velice pohledný zápas, ve kterém nebylo
o brankové šance nouze. Ve druhém poločase proměnil jednu z nich Libor Novák,
který do brány hlavou uklidil precizní centr Lukáše Machače. Dvougólový náskok
domácích se Nedašovu podařilo zregulovat v 68. minutě, novou krev do žil
hostům nalil Dominik Novák. Vyrovnat se ale nedašovským borcům nakonec
nepodařilo,
ba naopak inkasovali ještě jednou. Tomáš Hlavica našel v 90. minutě volného
Jarka Machače, který završil účet zápasu na 3:1.
Pavel Mašlaň
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2014 DLE TÝMŮ
Muži A
Ne 8. 6. 16:30 Podlesí – Kelč
So 14. 6. 16:30 Kelč – Štítná n. V.
Muži B
Ne 1. 6. 16:30 Kelč B – Střítež n. B.
So 7. 6. 16:30 Podlesí B – Kelč B
Ne 15. 6. 16:30 Kelč B – Hor. Bečva
So 21. 6. 16:30 Lhotka n. B. - Kelč B
Starší žáci
Ne 1. 6. 14:00 Kelč – Jarcová
So 7. 6. 13:30 Vidče – Kelč
Ne 15. 6. 14:00 Kelč – Zašová
Mladší žáci
Ne 8. 6. 14:00 Podlesí – Kelč
So 14. 6. 12:00 Kelč - Zašová
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Mateřská škola informuje
Poslední téma našeho Školního vzdělávacího programu
zní:
„ Jasné slunce, krásný den, půjdeme spolu všichni ven“.
Děti se učí správně chovat v přírodě, nerušit její obyvatele.
Seznamují se s živočichy žijícími ve volné přírodě, ale
i s exotickými, žijícími v ZOO.
V neděli 1. června vystoupí naši nejstarší předškoláci
s programem na kulturní akci „Super chlap“, kterou pořádá denní stacionář Anděl.
V pondělí 2. června oslavíme v mateřské škole Den dětí s pohádkami, které zahrají
paní učitelky.
V úterý 3. června čeká děti „Zábavná show s klaunem a kouzelníkem
Čárymáryfukem“.
Děti se mohou těšit na diskotéku s výukou diskotanců, na skákací hrad, soutěže
a hry o ceny, nebudou chybět ani balonky a na konec opékání špekáčků na ohni.
Toto zábavné odpoledne pro děti a rodiče se uskuteční od 16,00 hodin na zahradě
mateřské školy, za nepříznivého počasí v Kulturním domě v Kelči.
O dobrou náladu se postará PhDr. Mgr.Vítězslav Černoch se svým týmem
z Podbeskydské agentury Mořkov.
Na úterý 10. června plánujeme výlet s dětmi do ZOO Kopeček u Olomouce.
Ve středu 11. června nás naposledy v tomto školním roce navštíví Divadélko
Smíšek s pohádkou „Ošklivé káčátko“.
Ve středu 18. června se bude v Kulturním domě v Kelči konat Slavnostní
rozloučení s 35 dětmi, které po prázdninách usednou do školních lavic.
Ve dnech 19. – 20. června stráví děti, které letos ukončí předškolní vzdělávání, noc
v mateřské škole. Předcházet jí bude „barevné odpoledne“ plné her a překvapení.
Poslední červnový týden bude „týdnem pohádkovým“. V parku připravíme „Cestu
pohádkovým světem“. Ve školce upečeme bábovku na „Karkulčinu cestu lesem
za babičkou“. Vydáme se také po stopách lišky, abychom našli „liščí noru“ a hrou
na hudební nástroje se zpěvem, vylákáme lišky a zachráníme Budulínka.
Pochutnáme si na opravdových perníčcích při pohádce „O perníkové chaloupce“
a dojde i na ježibabu, která se nás bude snažit zmást při hledání její perníkové
chaloupky.
Školní rok zakončíme výstavkou dětských výtvarných prací na téma „Pohádky
očima dětí“.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Základní škola informuje
 Život v závislosti – preventivní program
Tento program je určen žákům 8. a 9. tříd základní školy a cílem je otevřeně ukázat
na ty oblasti života člověka, které závislost likviduje či poznamenává (přátelství,
rodina, práce, cíle, sny, morální hodnoty). Informace, které jsou během přednášky
žákům předávány, v nich určitě vyvolávají hodně otázek, na něž budou hledat
odpovědi. Lektor Roman Povala DiS. předává žákům nejen informace, ale i osobní
zkušenost s destrukčními vlivy závislosti. Po absolvování této přednášky by mohli
žáci získat vlastní přesvědčení, že drogy ne a proč.

 Štěstí přeje připraveným
Tak by mohl být nazván náš letošní projektový den, který se uskutečnil v pátek
9. května a byl věnován problematice ochrany člověka za mimořádných okolností
a mimo jiné také sledoval, tak jako tomu bývá vždy při projektových dnech,
začlenění všech žáků do kolektivu, učení se vzájemnému pomáhání, komunikaci,
sebepoznání i poznání spolužáků z nižších či vyšších ročníků. Pokud by někdo
nevěděl, co si má představit pod tématem projektu, vysvětlení je jednoduché: jedná
se o velmi praktické životní situace, do nichž se každý z nás může dostat – ztráta
orientace v neznámém prostředí a jak nám pomůže mapa, dopravní situace, zranění
způsobené z různé příčiny, nenadálé přírodní katastrofy, požáry, evakuace, volání
na tísňové linky, chování podle varovných signálů apod. Nutno ale podotknout, že
na tento den se děti se svými učiteli připravovaly nejméně dva měsíce dopředu, a to
sledováním krátkých dokumentárních a instruktážních filmů s touto tematikou.
Dopoledne začalo pro žáky ve třídách, v nichž proběhlo rozlosování do 14 skupin.
Každý žák pak musel vyhledat svou skupinu a pak již celé dopoledne trávil s ní.
Tzv. vodičem skupiny byl žák 9. třídy, jiní deváťáci byli asistenty vyučujících na
jednotlivých stanovištích. Každá skupina obdržela hrací plán – pořadí jednotlivých
disciplín a postupně je všichni členové skupin navštěvovali a plnili úkoly.
Vzhledem k věkové rozdílnosti žáků ve skupinách (1 – 8. ročník) byly úkoly
připraveny vždy pro tři kategorie, a to 1. – 3. třída, 4. – 6. třída a 7. – 8. třída. Úkoly
byly různorodé, zajímavé a hlavně poučné, takže děti si určitě v pátek odnášely
ze školy hodně nových vědomostí a dovedností. A nejen to. Velkým přínosem bylo
také stmelení a bližší poznání mladších a starších dětí, už nebyli „ten osmák“ a „ten
prcek“, ale osmák Martin a druhák Ondřej. Zároveň se ukázalo, kdo ve skupině je
organizátor, kdo se nechá vést, na koho je spolehnutí, kdo je týmový hráč.
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Nejúspěšnějším družstvem se stali ŘIDIČI, kteří získali 131 bodů (z možných 138),
ale hned druzí měli 130 a i na dalších místech byly bodové rozdíly minimální.
Svědčí to o dobrých znalostech a šikovnosti našich dětí. Byl to po všech stránkách
vydařený den.

 Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2013/2014 – krajské kolo
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o úspěchu Terezy Škařupové
v okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tereza postoupila
do krajského kola, které se konalo 19. 3. opět v budově ZŠ Vyhlídka ve Valašském
Meziříčí. Tentokrát se soutěže zúčastnilo jen 8 účastníků – vždy 2 nejlepší
z každého okresu Zlínského kraje. Někteří soutěžící byli žáky škol s rozšířenou
výukou anglického jazyka, v nichž mají angličtinu 7x týdně. Myslela jsem,
že v této sestavě už se na stupínek vítězů asi nedostaneme. Krajské kolo bylo také
podstatně náročnější než kolo okresní, celá soutěž byla postavena na principu
mezinárodní jazykové zkoušky Cambrige English – Key (KET). Měly jsme
s Terkou obě obrovskou radost, když jsme se dozvěděly, že skončila jako absolutní
vítězka a postupuje do celorepublikového kola, které se koná v Praze v květnu.
Z možných 140 bodů dosáhla Terka krásných 133!!! Ještě jednou jí moc gratuluji
a doufám, že se stane motivací pro ostatní žáky naší školy, kteří mohou vidět, čeho
se dá dosáhnout, když se člověk snaží trochu víc než ostatní.
K. Fabíková
PhDr.Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Odborné učiliště informuje

Zahradníci na Flóře získali 2. místo
Je už dlouholetou tradicí, že se Odborné učiliště Kelč zúčastňuje spolu
se Zahrádkářským svazem Kelč výstavy Flóra Olomouc. Každý ročník má
téma expozic a ta letošní se nesla v duchu " Hmyzích domečků". Naši žáci
přípravě celé expozice věnovali mnoho hodin odborného výcviku.
V Olomouci připravovala expozici děvčata z 2. ročníku. Ve čtvrtek
24. dubna se žáci oboru Zahradnické práce a Praktická škola zúčastnili
exkurze na Flóře.
Žáci si kromě pěkné podívané na velikánskou záplavu květin dovezli domů
poděkovaní za práci v podobě 2. místa za nejlépe řešenou expozici.
Vystavovala tři učiliště. Na 1. místě se umístila škola ze Zábřehu na Moravě
a 3. místo měli žáci z učiliště ve Velkém Újezdě.
Děkujeme za spolupráci s firmou Florplant Hranice.
Kdo má možnost, může si fotky z Flóry prohlédnout na prohlížeči fotek
RAJČE, " Flora Olomouc - jaro 2014"
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Naši prodavači soutěžili v Praze - Kaufland Praha 2014
Dovolím si prohlásit, že se již tradičně zúčastňujeme celostátní soutěže obchodního
řetězce Kaufland pro žáky oboru prodavačské práce a obor prodavač. Soutěž
proběhla opět v Praze a to v pondělí 5. 5. 2014. I když se soutěž konala v pondělí,
vyjeli jsme již v neděli dopoledne, abychom odpoledne využili k procházce
po známých pražských památkách. Večer jsme se ubytovali v hotelu Meritum,
odkud jsme se ráno přemístili na filiálku Kaufland Praha - Vypich, kde v 10:00
samotná soutěž začala.
K soutěži se sešlo cca 30 žáků z jedenácti filiálek České republiky. Naši žáci Lukáš
Bartoš (3. roč.), Markéta Vrátná (2. roč.) a Marina Halušková (2. roč.) soutěžili
za Kaufland Hranice.
Soutěž byla zahájena uvítáním žáků i pedagogického dozoru. První společný úkol byl
písemný test, který měl 26 otázek. Následovaly teoretické znalosti jako seřazení zboží
podle ceny, znalost bezpečnostních prvků a řešení krizové situace se zákazníkem.
Praktické úkoly řešili žáci přímo na prodejně, mezi zákazníky, kde byly připraveny dva
úkoly - ořez kartonu, tu se hodnotil estetický vzhled a výměna pásky ve váze. Tento úkol
byl na čas a přesnost. Poslední úkol byl v podzemní garáži obchodního domu –
manipulační jízda s paletovým vozíkem v určené dráze mezi skleněnými láhvemi
a nákupními vozíky. Tady žáci ukázali svoji zručnost a šikovnost.

Po skončení soutěže jsme všichni společně poobědvali. Během čekání na jídlo bylo
závěrečné vyhlášení výsledků. Všichni žáci dostali malou pozornost a účastnický
list. Vyhodnoceny byly jednotlivé ročníky. My jsme se nejvíc radovali z třetího
místa za druhý ročník, které obsadila Markéta Vrátná. Večer jsme se vrátili domů
plni dojmů a zážitků.

Zahradníci soutěžili v Cvrčovicích
Dne 3. dubna se Pavla Závorková a Martina Čubová, žákyně 2. ročníku
oboru Zahradnické práce zúčastnily aranžérské soutěže v Odborném učilišti
ve Cvrčovicích na Brněnsku. Děvčata se připravovala na 3 témata:
Přízdoba náramku na předloktí, přízdoba dárku, přízdoba jednoho květu.
V konkurenci pěti družstev se umístila na pěkném třetím místě.
Z prosluněného dne si děvčata přivezla sladkou odměnu, profesní vazačské
zkušenosti a zážitky z nových setkání s žáky ostatních soutěžících učilišť.
A na závěr už jen poděkování všem zaměstnancům našeho odborného učiliště
za vynaložené úsilí při práci.
Vám všem přeji za celý kolektiv odborného učiliště příjemnou dovolenou,
hodně sluníčka a pěkných zážitků.
Za OU Kelč Julie Foukalová
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Různé

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2014
V sobotu 24. května 2014 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal 24. ročník
rybářských závodů. Závodů se za pěkného počasí zúčastnilo celkem 48 závodníků
(41 dospělých a 7 dětí do 15 let).
Výsledky závodů:

Největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
1.místo:
Martin HLAVICA z MO ČRS Kelč chytil 15 kaprů o celkové délce 633 cm.
2.místo:
Ludovít ŽMIJÁK z MO ČRS Choryně chytil 12 kaprů o celk. délce 535 cm.
3.místo:
Martin ŠTĚPÁN z MO ČRS Choryně chytil 10 kaprů o celk. délce 214 cm.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jiří PALIČKA
Miroslav SKÝPALA
Zdeněk MATULA
Tomáš ČOČEK
Petr KVITA
Petra ŽMIJÁKOVÁ
Pavel BAGAR
Miroslav PODZEMNÝ
Marián KOŇAŘÍK
Jiří ŠKAŘUPA

Bohumín
Val.Meziříčí
Ostrava
Kelč
Nový Jičín
Choryně
Hranice n/M
Choryně
Val.Meziříčí
nečlen ČRS

9 ks
8 ks
8 ks
8 ks
8 ks
7 ks
6 ks
5 ks
4 ks
4 ks

418 cm
356 cm
350 cm
338 cm
320 cm
316 cm
246 cm
216 cm
187 cm
172 cm

Největší úlovek kaprů a amurů – děti
1.místo:
Vojtěch SPÁČIL z MO ČRS Kelč chytil 5 kaprů o celkové délce 203 cm.
2. Matěj ŽÍDEK
Bystřice p/H
1 ks
54 cm
3. Alois HRADIL
Kelč
1 ks
37 cm
Nejdelšího kapra (o délce 55cm) chytil p.Palička z MO Bohumín.
Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme závodníkům, návštěvníkům a všem
členům MO ČRS Kelč, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci
letošních závodů.
I letos chci poděkovat za dobrou spolupráci v souvislosti s přípravou závodů MěÚ
Kelč, SDH Kelč a TJ Kelč – oddílu kopaná.
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Děkujeme všem sponzorům letošní tomboly:
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Zemědělské družstvo Kelečsko, Pstruhařství p.Vlastimil Raška, Akord Kelč - p.Jaroslav Pajdla, Gasmont – p.Roman Večeřa,
Vodo-topo-plyn - p.Zdeněk Šatran, Mlýn Kelč - p.Petr Vavřík, Řeznictví Kelč –
p.Pavel Ondrušek, 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, p.Pavel Bagar - Česká pojišťovna, p.Šárka Citová
- pojišťovna ČSOB, prodejna potravin Všechovice - p.Božena Číhalová,
stavebniny Stavospol Prostějov, trafika Všechovice - p.Václav Horáček, Uher
Company - p.František Uher, Vodoinstalatérské práce – p.Alois Gerla, Omnis s.r.o.
Všechovice - p.Vladimír Pešl, Cukrárna Všechovice – p.Huňková, prodejna
rybářských potřeb Bystřice p/H, Klempířství a pokrývačství Všechovice – p.Jan
Svítil, prádelna Hranice n/M - Blaha V., Washina Engineering Bystřice p/H ing.Jiří Vašina.
Několik fotek z letošních rybářských závodů je možné shlédnout na adrese:
http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
S přáním příjemného prožití přicházejících letních měsíců
ing.Jaroslav Orel
*******************************************************************

Hodnocení 5. ročníku výstavy plastikových a papírových
modelů Kelč 2014

Ve dnech 26.4 a 27. 4. 2014 proběhl v Kulturním domě v Kelči již 5. ročník
výstavy plastikových a papírových modelů. Vystavovalo 27 modelářů z Kelče,
Val. Meziříčí a okolí, vystaveno bylo 470 modelů všech kategorií. Velice atraktivní
byl funkční model malé železnice, který vzbudil, zvláště u malých návštěvníků,
veliký zájem. Detailní propracovanost modelů bojové techniky, letadel, civilních
23

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2014

i vojenských, obdivovali všichni. Velkou skupinu tvořily diorámy (situační modely)
bojové techniky v terénu a nechyběly ani dřevěné modely. Velký zájem vzbudily
i modely plachetnic a bojových lodí různých velikostí. Samostatnou skupinu tvořily
papírové modely, které předváděli převážně mladí modeláři. Zpestřením naší
výstavy byly závodní motokáry, které nám zapůjčili včetně trofejí ze závodů,
Dominik Stříteský a Lubomír Hroz. Jsme rádi, že jsme podchytili zájem i těch
nejmladších a ukázali jsme ostatním, jak lze využít volný čas. Potěšil nás vzrůstající
počet návštěvníků z Kelče i zájem veřejnosti ze širokého okolí.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by tato výstava nedosáhla takové úrovně:
CS Cabot a.s., Ekostav Moravia Ostrava a.s., Gasmont Roman Večeřa, Megacorp
Kelč, Diamant Val. Meziříčí, Reichlova vila - penzion Val. Meziříčí, Autoopravna
Stříteský, Radek Vacula s.r.o. a Zámečnictví Jiříček. Děkujeme rovněž Městskému
úřadu v Kelči za podporu realizace tohoto projektu. Zároveň děkujeme mediálním
partnerům za propagaci pátého ročníku výstavy: Město Kelč, Zpravodaj Městského
úřadu v Kelči a Valašskomeziříčský zpravodaj.
Věříme, že příští ročník bude stejně tak úspěšný, ne-li lepší.
Za pořadatele: Pajdla Miroslav, Matiska Vladimír, Stržínek Jan, Baroš Petr.

Beskyd Model Kit Schow 2014
Ve dnech 3. a 4. května 2014 proběhl v Kopřivnici 18. ročník mezinárodní soutěže
modelů. Bylo přihlášeno 1300 modelů ze 6 států EU. Soutěž byla hodnocena dle
mezinárodních soutěžních propozic EU. Sdružení modelářů Kelč se zúčastnilo
čtyřmi modely lodí. V kategorii N1 - lodě plachetní, získal Pajdla Miroslav 3. místo
a v kategorii N2 - lodě motorové, kde bylo do soutěže přihlášeno 16 modelů ze čtyř
států EU, získal Pajdla Miroslav 1. místo s modelem křižník Varyag.

Balejkův pohár Brumov - Bylnice
Sdružení modelářů Kelč se v sobotu 17. května 2014 zúčastnilo 13. ročníku
o Balejkův pohár 2014 Brumov-Bylnice. Jednalo se o bodovací soutěž moravských
a slovenských modelářů. V kategorii dvouplošníků získal 1. místo Matiska
Vladimír, v kategorii ostatní-lodě získal Pajdla Miroslav 1. a 2. místo, v soutěži
československých letců získal 3. místo se svým modelem Stržínek Jan a Volf
Tomáš obsadil 5. místo v kategorii bojová technika.
Ještě nás čeká výstava a soutěž v Tovačově a v červnu Zlínkit 2014
v Otrokovicích. Jsme rádi,že se naše Sdružení modelářů Kelč úspěšně zařadilo mezi
modelářské kluby.
Modeláři Kelč
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OHLÉDNUTÍ ZA XVIII. KVĚTINOVÝM DNEM V KELČI
Ve středu 14. 5. 2014 proběhla v našem městě celostátní sbírka Ligy
proti rakovině nazvaná KVĚTINOVÝ DEN.
Symbolem této sbírky po mnoho let je květ měsíčku lékařského,
letos doplňovala tento kvítek stužka tyrkysové barvy.
Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově nemocných a podporu
onkologických výzkumných projektů.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v letošní deštivý den prodáno 228
kvítků v celkové hodnotě 5767 Kč (průměr na 1 kvítek 25,29 Kč).
Pro srovnání: v loňském roce bylo vybráno za 221 ks kvítků 5379 Kč
(průměr na 1 kvítek vyšel 24,33 Kč).
Děkujeme všem, kteří přispěli a podpořili dobrou věc.
skautky a Hanka Stromšíková
*****************************************************************************************

Výprava na Pulčínské a Čertovy skály v Lidečku
Sraz byl domluven na sobotu 5. dubna v 6:20 na autobusovém nádraží. Odtud nás
hodní rodiče odvezli do Kunovic na vlak, jímž jsme dojeli do ValMezu. Ve VM
jsme přestoupili na vlak, který nás dovezl až do Lidečka. Malou valašskou
vesničkou jsme se vydali vstříc Pulčínských skalám. Cesta nebyla nijak náročná,
ba naopak, příjemně ubíhala. Za chvíli jsme se napojili na lesní cestu s mírným
stoupáním. Jednou jsme dokonce narazili na studánku, u které jsme si i odpočinuli
a osvěžili se a znova plní energie jsme pokračovali dále. Přibližně kolem poledne
jsme se vydrápali až na úplné vrcholky Pulčínských skal. Když jsme se nabažili
pohledu dolů a na kopce, zapsali jsme se do knihy návštěv a pak dolů. Kousek
od skal vlčata a světlušky rozdělaly oheň, na kterém jsme si k obědu opekli
špekáčky. Po obědě ovšem nenásledovala žádná siesta, při které bychom si dali
dvacet a dospali aspoň trochu tak brzké vstávání. Rozhodli jsme se, že se ještě
jednou chceme pokochat tím výhledem, a tak jsme po druhé stanuli na vrcholku
skal. Když jsme se vrátili zpátky k ohništi, měl Starý Jack připravené hry, my starší
jsme přihlíželi a odpočívali, ale pak jsme stejně neodolali a přidali jsme se. Uklidili
jsme ohniště a vydali se zpátky. Další zastávkou byly Čertovy skály, které stojí na
začátku Lidečka. Opět jsme na ně vylezli, ale pěšinkou ze zadní strany a ne přímo
po nich jako horolezci, kteří zde šplhali. (Doufám ale, že horolezectví taky někdy
zkusíme...)
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Čertovy skály nejsou sice tak vysoké, ale výhled z nich byl náramný. Když už jsme
těch vyhlídek měli dost, uvelebili jsme se na dětském hřišti a koupili si zmrzliny,
žvýkačky atd.. Kolem 4. hodiny odpolední jsme opouštěli Lidečko a všechny ty
kopy kamenů. Ve VM jsme opět přestoupili na spoj, který nás dovezl do Kunovic,
kde už na nás čekali rodiče. Moc jim děkujeme za ochotu a taky bychom chtěli
poděkovat oldskautům, že se k nám připojili a vymysleli pro nás pořádnou
výpravu!

Celá výprava, v pozadí Pulčínské skály.

IVANČENA
24. duben je svátkem sv. Jiří, patrona skautů. A jak už tomu je v našem středisku
dlouholetou tradicí, tento svátek oslavujeme nejbližší sobotu tomuto datu výšlapem
na Ivančenu. Ivančena je hora vysoká zhruba 900m. a leží v Beskydech kousek
pod Lysou horou. Na kopečku byl vybudován pomník (z kamínků a kamenů všech
tvarů, velikostí a z nejrůznějších míst republiky, dalo by se říct možná i Evropy)
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na paměť padlým skautům v protinacistickém odboji. Mohyla zabírá plochu zhruba
40m čtverečních a 195m krychlových.
A tak jsme se k ní jako každým rokem vydali, nejprve jsme v ranních hodinách
opustili Kelč a po sedmé hodině jsme nasedli na vlak ve VM. Tím jsme dojeli
až do Frýdlantu nad Ostravicí. Už po cestě vlakem se k nám připojovala ostatní
skautská střediska. Další tradicí bývá to, že dopoledne snad vždy prší, tentokrát
tomu nebylo jinak, ale takový déšť nic není a za nějakou dobu jsme již stanuli na
kopci, stihli jsme mši svatou a poté jsme se odebrali k mohyle, kde byl slavnostní
nástup a slovo starosty Junáka.
Na zpáteční cestu z kopce nám do zad už příjemně svítilo sluníčko a všem se nám
lépe šlo. Zastavili jsme se ještě na teplý čaj a poté jsme utíkali přes Frýdlant na vlak
jako většina skautů, co taky nestíhala. Do vlaku jsme nasedli udýchaní a příjemně
znavení.

ZÁVODY SVĚTLUŠEK A VLČAT
Letošní závody se nekonaly u nás v Kelči, ale až v Lidečku. Okrskové kolo
v Lidečku se konalo 10. 5. 2014. Z našeho střediska se závodů zúčastnilo celkem
6 hlídek - 3 chlapecké a 3 dívčí. Téma závodů bylo Robinson Crusoe a světlušky
s vlčaty měli za úkol pomoci Robinsonovi poskládat mapu, díky které by se dostal
z ostrova. Běhali jsme po různých stanovištích, kde jsme byli za své znalosti
ohodnoceni body. Disciplíny byly zdravověda, šifry, rostliny a zvířata, orientace
s mapou, střelba ze vzduchovky, výroba luku, příprava jídla atd.. Naše středisko
mělo velké štěstí a obsadilo hned několik míst díky šikovným členům. Vlčata
se umístila na 1., 2. a 6. místě. Světlušky na 2., 3. a 6. První dvě místa byla
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postupová, takže na krajském kole, které se bude konat na Chmelníku v Kelči
13. - 14. června, uvítáme naše dvě hlídky vlčat a jednu hlídku světlušek. Nakonec
chci pochválit a pogratulovat všem zúčastněným a 3..2..1.. Umí!

Za R&R Dominika Holášová
*******************************************************************

Program na červen:


Pondělí 2. 6. 2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Návštěva farního kostela, prohlídka BEFARKA, fary a všech nepřístupných
prostor.

Úterý 10. 6. 2014 v 9:00 hod. „Děti v dopravním provozu“. Vyrobíme
si dopravní prostředky z papírových krabiček a zahrajeme si pohybovou hru:
„Na barevné vlaky“.

Pondělí 16. 6. 2014 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou.
Budeme skládat jednoduché ORIGAMI – žabky a lodičky.

Úterý 24.6.20014 v 9:00 hod. „Těšíme se na prázdniny!“ Zahrajeme
si pohybové hry s využitím padáku a míčů. Vyrobíme si medúzy z pet lahví.

Pedikérka, manikérka v RC: p. Macová tel. 777 265 270
6. 6. 2014 a 27. 6. 2014
V době letních prázdnin (červenec, srpen) bude RC Slůně UZAVŘENO.
Veronika Mlčáková
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Historie

Košíkářství v Kelči.
V první polovině minulého století byla Kelč, kromě zemědělců, sídlem převážně
řemeslníků a malých živnostníků. Já sám jsem v podobném prostředí vyrůstal. Otec
byl cukrář, strýcové: pekař, řezník, stolař, elektrikář, holič nebo hospodský. Dvě
tety byly švadleny. Měl jsem tak možnost pozorovat výkon jejich řemesla na vlastní
oči. A v blízkém sousedství jsem často sledoval i práci fajkářů (výrobců dýmek),
bednáře, klempíře, sklenáře a dalších.
Výkon jednoho řemesla jsem však, jenom nějakým podivným řízením osudu,
neviděl, i když jeho provozovatel pan Vojtěch Studený také sídlil nedaleko nás.
Jeho výrobky z vrbového proutí jsem ale byl bklopen. Měli jsme doma řadu košíků:
malý trháček, větší košík na ovoce, dvouuchý koš na brambory nebo vyšší koš
na dřevo, nákupní košíky, jako širší a hranatý s jedním uchem (mám zato, že se mu
říkalo holanďák), jiný z loupaného proutí užší a vyšší se dvěma uchy. Z loupaného
proutí byl také koš na prádlo nebo hranatý vysoký koš s víkem a popruhy na záda,
ve kterém maminka nosila krabice s cukrovinkami, když je šla prodávat mimo
obchod. Měli jsme ale také z loupaného proutí nábytek: dvě krásná proutěná křesla
s opěrákem a područkami a k nim stolek s opletenou deskou a opletenými patkami
noh, dále také lehátko se zvednutým podhlavníkem. To, když jste se na něm
povalovali, vydávalo praskavé zvuky, proto jsme mu říkali „praščák“!
Do domácí výbavy patřil také proutěný kufr, rozměrů tak asi 40x30x75 cm, s víkem
a bočnicemi, pořádným uchem a zavíráním. Byl velmi výhodný pro cestování,
protože byl velice lehký, dostatečně velký a tím praktický. Daly se do něj uložit bez
většího pomačkání i dva obleky, k tomu nezbytné prádlo a také další potřebné věci.
Později byl kufr už dost opotřebený a poškozený, takže sloužil na půdě již jen
k odkládání některých nepotřebných věcí.
Dalších proutěných výrobků bylo po kelečských domácnostech velice mnoho. Byly
to malé kulaté židličky, něco jako proutěné taburetky, dětská křesílka, podobná těm
pro dospělé, houpací křesla, dárkové koše s velkým obloukovým uchem, různé
ošatky a oválné koše, dále pak opletení demižónů nebo květináčů. V hospodářství
se používaly z neloupaného vrbového proutí větší koše na trávu a koše na plevy
a shrabky, kterým se říkalo „ohrabečňáky“. Dále zde byly různé kukaně pro slepice,
pak také košatinky, tvořící korby na povozech, různé nůše a co já vím, co ještě!
Z vrbového proutí se dalo vyrobit téměř vše!
Vrbové proutí se pěstovalo na nízkých kmenech, z kterých vyrůstaly velké shluky
tenkých a dlouhých větví bez postranních výrůstků. Jejich vrcholky se propojovaly
a pod větvemi bylo i ve dne přítmí a šero. Sám pamatuji, že kousek za Kelčí, bylo
při silnici do Hranic celé pole takových výpěstků. A protože jako kluk jsem měl
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několik kamarádů, co bydleli okolo křižovatky U svatého Františka, občas jsme
si sem chodili hrát na schovávanou. Bylo to hotové bludiště.
A jak se předměty z vrbového proutí vyráběly? To vím z různých informací:
Pro polotovar na výrobky z loupaného proutí se vrby ořezávaly, když měly na jaře
mízu. Tehdy zručný košíkář zvládl kůru velmi jednoduše oloupat nožem.
V pozdějším období se musely vrbové větve připravit pro výrobu povařením
a napařením. A pak následovalo pletení. Při něm používal řemeslník železo
na stloukání jednotlivých vrstev, šídlo (špicu), čistič - puc, ostrý krátký nůž – knejp,
nůžky a perlíček. Dále to byl hoblík, protože jím se pro některé výrobky stahovaly
z prutů tenké pásky – šény, které také byly součástí výpletů. Také se silnější vrbové
větve ručně dělily protahováním na upevněném ostrém břitu. (Dnes se tyto práce
provádějí rychle a dobře na strojích).
Pan Studený, který bydlel a pracoval v domku na konci ulice naproti školy, byl
se svou živostí v Kelči osamocen. (Snad prý byli košíkáři v tehdy samostatné obci
Němetice). Vím ale, že v zahradnictví, co bylo při tehdejším ústavu Zemské péče
o mládež a mělo skleníky hned pod zámkem, který byl sídlem ústavu, používali
proutěné koše pro zasílání květin odběratelům. Koše byly z neloupaného proutí,
nízké a široké a pro dopravu byly shora zakrývané plátěným uzávěrem. Tento
jediný košíkářský výrobek pletli sami chovanci ústavu. Posílaly se v nich zejména
růže, které se nad Pavilonem naproti zámku pěstovaly na velkých záhonech a také
na samostatných polích.
Kelečského košíkáře pana Studeného mi dodnes připomíná už jen velký koš
na prádlo, vyrobený přesně do zákoutí našeho bytu.
Tolik o řemesle vyžadujícím velkou trpělivost a zručnost, jehož výrobky byly nejen
užitečné, ale i velmi krásné.
Otakar Tvrdoň, Ostrava

Inzerce

CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 nebo osobně Kelč č. p. 100
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031, 739 614 138,736 438 026, 739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY: Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové kování,
spojovací materiál, silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Marie Porazilová
Jaroslav Pajdla

Kelč
Kelč

83 let
Anna Majdlochová

Kelč

85 let
Ladislav Drajsajtl
Alois Holub
Květoslava Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

86 let
Alois Škarka
Radomír Slavík

Kelč
Komárovice

65 let
Josef Němec
Tamara Ovčáčíková

Kelč
Lhota

70 let
Anna Pitrunová
Lubomír Kuběna

Kelč
Kelč

75 let
Karel Hlavica
Josef Ševčík

Kelč
88 let
Němetice Antonín Petřkovský

Kelč

90 let
Kelč
Němetice Zdenka Rýdlová

Kelč

80 let
Anna Rýdlová
Jan Klečka

81 let
Anna Plesníková Komárovice

92 let
Ludmila Hradilová

Kelč

Narození
Ondřej Fabík
Josef Mička

Němetice
Němetice

Sňatek
Radim Dostál * Iveta Vinklerová
Tomáš Hořínek * Marta Horniaková
Úmrtí
František Vinklar

82 let

Kelč
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