ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

(Sch)

11/2014

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

listopad 2014

Úvod

Oznámení
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23. října 2014 zemřela
ve věku 70 let naše bývalá kolegyně paní Milada Davidová,
dlouholetá, obětavá pracovnice zdejší knihovny.

Městský úřad informuje

Výsledky voleb do zastupitelstva 10. - 11. 10. 2014
Do Zastupitelstva města Kelč byli zvoleni tito kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

strana
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000

Poř.číslo
7
11
2
1
1
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10

Příjmení, jméno, titul
Vlček Břetislav
Jiříček Antonín Ing.
Hlavica Stanislav
Jandová Jana
Pikula Jan
David Karel Ing.
Orel Jaroslav Ing.
Staša Jaroslav
Srkala Tomáš
Pitrun Vlastimil
Večeřa Roman
Sommer Radek Ing.
Minářová Iveta Bc. Dis
Blaha Roman Mgr.
Pavelka Lubomír

Počet hlasů
385
311
302
295
143
842
729
691
690
678
656
668
658
624
583

Volební účast: 50,61 %
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kelč se uskutečnilo 30. října 2014
(po uzávěrce). O výsledcích vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Celkový přehled výsledků voleb můžete najít na www.volby.cz .
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U S N E S E N Í z 62. zasedání Rady města Kelč dne 8. 9. 2014
.

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo
ÚRR D-2014/0156/OKP ze dne 9. 6. 2014 na akci „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje smlouvu č. 248/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 na akci „Stavba chodníku podél
silnice III/43911 v obci Němetice“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 372, 373, 374, 381/3 a 381/4 trvalý
travní porost v k.ú. Lhota u Kelče Motoklubu Kelč dle předloženého návrhu
nájemní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 1393 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30. 6. 2014 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí nabídky pro poskytování služeb v oblasti Bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o poskytování těchto služeb s Ing. Janem Skácalem, Semetín 1424, Vsetín,
dle předložené nabídky.

U S N E S E N Í z 63. zasedání Rady města Kelč dne 23. 9. 2014
Rada schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu
„Park V.Jasného v Kelči – revitalizace zeleně“ a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí, Dvořák Lesy, Sady, Zahrady,
s.r.o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava – Petřkovice.
Rada schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí, Daniš Davaztechnik, s.r.o.,
Hulínská 265, 750 02 Přerov III – Lověšice.
Rada schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Stavební úpravy náměstí v Kelči – dodávka dlažby se speciální hmatovou
úpravou“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou
na 1. pořadí, SATES MORAVA, s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské
Meziříčí.
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Rada schvaluje smlouvu o realizaci přeložky vodovodního řádu v rámci stavby
„Inženýrské sítě lokality Sázany Kelč“ se Zlínským krajem, Tř. T.Bati 21, 761 90
Zlín, Odborným učilištěm Kelč Kelč 1, 756 43 Kelč a Zdeňkem Šatranem,
Kelč 378, 756 43 Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje proplacení 6 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2013 starostovi
Ing. Karlu Davidovi.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
na pozemcích města Kelč – 1 ks smrk pichlavý na pozemku p.č. 885/3 v k.ú. Lhota
u Kelče, 1 ks vrba na pozemku p.č. 696/1 v k.ú. Kelč-Staré Město a 3 ks borovice
černé na pozemku p.č. 1321/6 v k.ú. Kelč-Staré Město dle předložených žádostí.

Plasty
Papír, karton

Svoz odpadu
12. listopadu
28. listopadu
Nově na webu www.kelc.cz

V levém sloupci je rubrika „Životní situace“, která obsahuje množství rad a postupů
při řešení různých oblastí v životě občanů. Informace se průběžně aktualizují.
Další novinkou je rubrika Panorama 360º a Virtuální prohlídka.
Obsahuje 9 fotografií. Fotografie se promítnou i v Interaktivní mapě.

Historie

„…jen lípa je silnější než smrti šípy“
Těmito slovy končí epitaf na pomníku v Kelči („na Dolině“), který zde byl postaven
na památku nedobrovolné smrti přerovského občana Vladimíra Šišáka. Právě na přelomu
tohoto roku 8. prosince uplyne od této smutné události kelečských dějin 70 let. Podobně
letos 5. července uplynulo 95 let od narození Vladimíra Šišáka.
Vladimír Šišák se narodil 5. července 1919 v Přerově do domu č. 10 ve Škodově ulici.
Po vyučení nastoupil jako dělník u českých drah v Přerově. Zde jej také v roce 1939
zastihla okupace a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Podle poválečné výpovědi
jeho matky, Ludmily Šišákové, se do prvního kontaktu s gestapem dostal krátce po
heydrichiádě, tedy v roce 1942. Stalo se tak poté, co přidělával zesilovač na gramofon
své sestry, přičemž byl otevřenými dveřmi zpozorován sousedkou Marií Horáčkovou,
která ho udala olomouckému gestapu pro poslech zahraničního rozhlasu. V době
protektorátu šlo o závažný zločin, který se trestal odnětím svobody v káznici
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a ve vážnějších případech dokonce smrtí. Varování s výčtem uvedených trestů muselo
být od roku 1942 nalepeno na všechny rozhlasové přijímače v Protektorátu. Na základě
udání Marie Horáčkové zatkli příslušníci gestapa Vladimíra Šišáka a dva dny jej
vyslýchali. Pro nedostatek důkazů byl propuštěn. Krátce po propuštění dne 10. října
1942 se Vladimír oženil s Ludmilou Zlámalovou z Doloplaz. Novomanželé se poté
zabydleli v činžovním bytě na Komenského třídě č. 45 v Přerově. Manželství však
nebylo vydařené, paní Ludmila si brzy po sňatku našla novou známost, němčináře
Minaříka ze Vsetína. V únoru 1944 se proto Vladimír Šišák s manželkou rozvedl. V té
době si přivydělával opravami rádií a vzhledem ke své zálibě v radiotechnice si
dokonce tajně sestrojil vysílačku. Osudnou se pro Šišáka stala známost s Josefem
Vaculínem z Bystřičky u Vsetína. Josef Vaculín byl pravidelným návštěvníkem
Šišákova bytu na Komenského ulici. Nelze jednoznačně určit, kde se tito dva potkali
poprvé, ani blíže charakterizovat Vaculínovu osobnost. Jisté je, že Vaculín byl
konfidentem přerovského gestapa, což před Šišákem zatajil.
Navíc před ním
vystupoval jako velký odbojář a nepřítel Němců, čímž pravděpodobně získal jeho
důvěru. Jednoho dne v r. 1944 navštívil Vaculín Šišáka s nabídkou, že pokud by věděl
o nějakých vhodných mladých lidech, kteří by se chtěli dát k partyzánům, aby mu dal
vědět. Doslova uvedl, že má na partyzány dobrý kontakt a že je schopný případné
zájemce k partyzánům dovést. Šišák Vaculínovu nabídku tlumočil své známé Věře
Kratochvílové, která docházela do zaměstnání vedle Šišákova bytu. Ta o tom dále
informovala několik svých známých. Tito pak vyslali k Šišákovi asi pětatřicetiletého
muže, aby od něj zjistil přesnější podmínky. Šišák tomuto muži pak pouze předal
kontakt na Vaculína na Bystřičku u Vsetína. To stačilo, aby události nabraly rychlý
a tragický spád.
Celkem sedm osob včetně Věry Kratochvílové na základě Šišákova zprostředkování
odcestovalo do Bystřičky vyhledat Vaculína s cílem připojit se k partyzánům. Když se
na Bystřičce s Vaculínem setkali, tento jim k jejich překvapení sdělil, že to tak nemyslel,
že si partyzány budou muset najít sami. Vydali se proto do blízkého lesa, kde je po krátké
době zatkla německá hlídka. Jediná Věra Kratochvílová se vrátila se do Přerova, kde
informovala Šišáka o všem, co se stalo. Šišák v předtuše svého zatčení narychlo rozebral
a zničil vysílačku a rozhodl se vyhledat Vaculína, o němž se domníval, že mu poskytne
úkryt. Ještě předtím ukryl Věru Kratochvílovou u svého známého Miroslava Jakubka
z Přerova. Než však stačil vycestovat, byl dne 11. listopadu 1944 zatčen příslušníky
přerovského gestapa Kittlem a Geppertem a odvezen do věznice gestapa v Přerově. Zde
byl také vyšetřován pro údajný styk s partyzány a neoprávněnou výrobu vysílačky.
Uvedené sdělil své matce při jedné z návštěv ve věznici prostřednictvím motáku, který se
mu podařilo ukrýt před zraky dozorců.
Nyní se dostáváme se k zodpovězení otázky, kdo a jak rozhodl, že jeho poslední
okamžiky se protnou s dějinami města Kelče. V této souvislosti si je nutné uvědomit,
že v uvedené době, tedy v druhé polovině roku 1944, měla německá okupační moc velké
problémy s partyzánským hnutím, které se rozmáhalo především na severovýchodní
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Moravě. Šlo především o rozmáhající se činnost partyzánské brigády Jana Žižky.
Tehdejší státní ministr pro Čechy a Moravu SS-Obergruppenführer Karl Hermann Frank
si dobře uvědomoval hrozící nebezpečí a rozhodl se pro použití těch nejtvrdších opatření,
vedoucích k eliminaci partyzánského hnutí. Dne 3. listopadu 1944 vydal zvláštní rozkaz
pro velitele bezpečnostní policie (tedy Kriminální policie, Kripa a Státní policie,
Gestapa), aby v inkriminovaných oblastech jako odstrašující prostředek podrobili
zatčené partyzány, jejich podporovatele nebo i osoby, které uprchly z práce a o kterých se
dá předpokládat, že se chtějí k partyzánům přidat, „zvláštnímu zacházení“
(tzv. Sonderbehandlungu), což bylo označení pro popravu oběšením bez řádného
soudního rozhodnutí, která měla mít především odstrašující efekt na ostatní obyvatele
protektorátu. Nacisté se domnívali, že pomocí použitého teroru udrží v protektorátu klid
a pořádek a odradí případné adepty od jakýchkoliv forem odbojové činnosti. Současně
chtěli zbavit partyzány zásobovacích základen.
Ihned po vydání tohoto rozkazu došlo k celé řadě poprav na území celého
Protektorátu Čechy a Morava. Popravy měly většinou obdobný scénář. Jako první byli
popraveni 5. listopadu 1944 v Zubří místní občané V. Sedláček a V. Procházka. Současně
s rozkazem k popravám nacistické bezpečnostní složky připravily velkou
protipartyzánskou akci, které daly krycí název „Auerhahn“ (Tetřev). Akce proběhla
v období od 16. do 21. listopadu 1944 za účasti celkem asi 12 000 příslušníků
Wehrmachtu a Waffen SS, 700 mužů speciálních komand Ruhsa a Burger, příslušníků
řídící úřadovny gestapa (Staatspolizeileitstelle) v Brně a 320 mužů a 39 psovodů oddílu
určeného ke zvláštnímu použití pod vedením SS-Obersturmbannführera B. Müllera.
Celkem více než 13 000 mužů ve zbrani obklíčilo celou beskydskou oblast s cílem
eliminovat 1. československý partyzánský oddíl Jana Žižky. Přes uvedené počty
nasazených mužů a pečlivé taktické přípravy skončila celá operace fiaskem. V nastalém
boji padlo pouhých osm partyzánů a čtyři byli zajati, avšak též na straně Němců bylo
osm mrtvých a čtyři zranění. Neúspěch akce Tetřev se snažil K. H. Frank mimo jiné
vykompenzovat dalšími nařízenými popravami. Na jeho osobní příkaz bylo dne
23. listopadu 1944 v Čeladné, Dolní Bečvě, Prostřední Bečvě a Velkých Karlovicích
popraveno oběšením celkem pět lidí. Další popravy následovaly.
Partyzánská činnost se dotkla také Kelče, což rozhodlo o dalším Šišákově osudu.
V listopadu 1944 partyzáni přepadli četnickou stanici, poštu a též sklad tabáku v Kelči.
Krátce nato vyloupili mlýn v Komárovicích. Za této situace bylo třeba, aby členové
partyzánských skupin operujících v Kelči a okolí dostali důrazné varování,
aby podobných aktivit zanechali, a podobně tak aby obyvatelé města byli odrazeni
od případné pomoci partyzánům. Proto řídící úřadovna gestapa v Brně, v jejímž čele stál
vládní rada SS-Obersturmbannführer Max Rausch, rozhodla, že zadržovaný Vladimír
Šišák, vyšetřovaný pro styk s partyzány, bude veřejně popraven právě v Kelči. Příkaz
putoval z brněnské řídící úřadovny gestapa, která byla nadřízena všem služebnám
gestapa na Moravě a podléhala přímo berlínskému hlavnímu říšskému bezpečnostnímu
úřadu – Reichssichereitshauptamt – RSHA, na přerovskou pobočku gestapa, která byla
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místně příslušná k výkonu rozkazu. Pod přerovskou venkovskou služebnu gestapa
(Aussendienststelle) Kelč územně spadala, neboť služebna gestapa v Hranicích byla
v roce 1942 zrušena. Přípravou popravy přerovské gestapo pověřilo hranický
oberlandrát, pod který Kelč územně spadala a který kontaktoval kelečskou radnici. Dne
7. prosince 1944 tak vyrozuměl německý okresní hejtman z Hranic Jeschke městský úřad
a četnickou stanici v Kelči o tom, že příští den, tj. 8. prosince 1944 má být v Kelči
uskutečněna poprava oběšením, a nařídil, aby byl vyhlédnut k jejímu provedení vhodný
strom. Na zabezpečení „akce“ pak hranický hejtman povolal do Kelče blíže neurčený
počet protektorátního četnictva.
Na druhý den 8. prosince 1944 dopoledne přijelo do Kelče černé osobní auto značky
Mercedes s iniciálami SS. Posádku vozidla tvořili činovníci přerovského gestapa
Geppert, Barak, Klimesch (řidič) a spoutaný Vladimír Šišák. Lze se domnívat, že tento
v Kelči nikdy předtím nebyl. Gestapáci Geppert s Barakem Šišáka nejprve odvedli na
kelečskou četnickou stanici, kde s ním zůstal gestapák Barak, aby jej hlídal. Geppert
zatím šel na náměstí naproti druhému autu přerovského gestapa, v němž přijel sám
vedoucí přerovského gestapa kriminální inspektor Scheurringer spolu s gestapáky
Ringholzem, který Šišákův případ vyšetřoval, Karmanem a Kittlem. Spolu s nimi
do Kelče dorazil zástupce hranického hejtmana, jistý Buchmeier.
Všichni se po vystoupení z auta odebrali na městský úřad, kde gestapák Ringholz
sehnal konopný provaz. Gestapák Scheurringer pak nařídil přivést Šišáka do auta, kam se
s ním usadili Barak a Geppert. Gestapáci Scheurringer, Ringholz, Kittl a úředník
hranického landrátu nasedli do druhého vozu a obě auta se vydala na místo, kde měla být
poprava provedena. Zde je nutné zmínit, že původně vyhlédnuté místo popravy - lípa
u kříže naproti domu rodiny Vykopalovy, bylo po námitkách kelečského Němce, člena
NSDAP (Nazionalsozialistische deutsche arbeiterpartei – Nacionálně socialistická
německá dělnická strana) a SA (Sturm Abteilung – Úderný oddíl) Alfreda Göbela,
kterému krátce předtím padl syn na frontě, změněno na prostranství u lávky přes řeku
Juhyni na okraji Kelče. Nacházela se zde vzrostlá lípa, kterou gestapáci vybrali
pro uskutečnění popravy. Prostranství již bylo v době příjezdu aut přerovského gestapa
hlídáno četníky. Shromáždila se zde také skupinka kelečských obyvatel, aby tomuto
smutnému divadlu přihlížela. Z dochovaných svědectví vyplývá, že z rozkazu gestapa
místní četníci museli na místo nahnat obyvatele přilehlých domů. Pod lípou již byl
připraven stůl, na který si měl odsouzený stoupnout, a na jedné z větví se houpala
připravená oprátka. Spoutaný Šišák byl vyveden z auta, postaven k lípě a poté vedoucí
přerovského gestapa Scheurringer přečetl v němčině rozsudek, který kladl Šišákovi
za vinu, že působil proti Říši tím, že verboval osoby pro slovenské povstání a udržoval
styk s partyzány. Pokračoval dále, že na základě uvedeného se odsuzuje k smrti oběšením
a že poprava bude pro výstrahu vykonána veřejně.
O samotném průběhu popravy vypověděl po válce gestapák Arnošt Geppert
příslušníkům kelečského Sboru národní bezpečnosti vrchnímu strážmistru Ondřeji
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Krylovi a praporčíku Richardu Hlavicovi takto: „…Scheurringer přečetl rozsudek a dal
nám (tj. Geppertovi a Barakovi) příkaz, abychom provedli exekuci. Zavedli jsme
s Barakem odsouzence až ke stromu, na kterém měla být exekuce provedena. Já jsem
vystoupil jako první na židli a na stůl, který stál pod stromem. Na to vystoupil na stůl
odsouzenec, který byl spoután pouze na rukou, já jsem mu pomohl vystoupit, potom
vystoupil na stůl Barak, který vložil odsouzenci na krk smyčku, která visela již na stromě,
kdo smyčku na strom upevnil, nevím, protože všechno bylo již k exekuci připraveno,
když jsme tam přijeli. Na to jsme s Barakem seskočili dolů, Barak podtrhl stůl, na kterém
odsouzenec stál a hlásil Scheurringerovi, že rozsudek byl vykonán…“
Z dochovaných pramenů nelze spolehlivě určit, zda tělo Vladimíra Šišáka nacisté
nechali viset na místě popravy celých 48 hodin, jak tomu bylo u obdobných poprav
zvykem. Podle svědectví pamětníků šlo pravděpodobně o dobu kratší než 24 hodin.
Po sejmutí bylo tělo odvezeno do Přerova, kde bylo zpopelněno v místním krematoriu.
Popel nebyl ani přes opakovanou žádost rodině popraveného vydán, ale skončil neznámo
kde.
Po válce celou věc vyšetřovala služebna národní bezpečnosti v Kelči. Z příslušníků
přerovského gestapa, kteří se přímo zúčastnili popravy Vladimíra Šišáka, byli zatčeni
pouze gestapáci Geppert a Karman, který na rozdíl od Gepperta svůj podíl na popravě
do poslední chvíle popíral. Byl však usvědčován právě Geppertem, který přesně popsal
průběh celé události. Oba byli Mimořádným lidovým soudem v Olomouci odsouzeni
k trestu smrti a popraveni. Ostatním členům přerovského gestapa majícím podíl
na popravě Vladimíra Šišáka se podařilo uprchnout do Německa nebo do Rakouska
a jejich poválečné osudy jsou neznámé.
Tolik ve zkratce příběh Vladimíra Šišáka, aspoň tak, jak jej popisují dobové
prameny. Pětadvacetiletý mladý život byl zmařen a výstražného efektu pro partyzánské
hnutí dosaženo nebylo, neboť zakrátko nato došlo v Kelči k dalším partyzánským
přepadům. Netrvalo navíc dlouho a nacistické panství nejen nad českými zeměmi,
ale i nad celou okupovanou Evropou skončilo. Zanechalo však po sobě nejen obrovské
materiální a morální škody, ale také, pokud jde o území Protektorátu, více než 350 tisíc
obětí. Mezi ně lze počítat i Vladimíra Šišáka.
Přestože od uvedených událostí uplynul dlouhý čas a přímých svědků ubývá,
o to více je třeba na Vladimíra Šišáka pamatovat a tuto smutnou událost kelečských
i protektorátních dějin si připomínat. Neboť jak kdysi řekl americký filozof George
Santayana: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“
Čest jeho památce!

Petr Pavlík, Přerov
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Kultura

Výstava panenek
v KD v Kelči – sobota 8. 11. 2014 od 11 do 18 hod
VSTUP ZDARMA

Autorky výstavy Simona Mecerodová a Kateřina Citová se představují:
Jmenujeme se Simona Mecerodová z Těškovic u Opavy a Kateřina Citová z Havířova. Je nám oběma
40 a seznámily jsme se už na střední škole. Díky stejným zájmům se z nás staly velice dobré
přítelkyně. Od dětství jsme vedeny k ručním pracím a díky papírovým panenkám jsme si jako malé
mohly vyzkoušet roli návrhářů.
Když po revoluci přišly i k nám do obchodů hračky od firmy Mattel, nebylo nám líto si z první výplaty
koupit panenku Barbie, která se tak lišila od ostatních panenek.
O pár let později (2007) jsme těmto panenkám tak propadly, až se z koníčku stal velký kůň. Rády
bychom prostřednictvím našich panenek přiblížily lidem, jak se vyvíjela móda od antiky až po
současnost a jak se v daném období žilo.
Inspiraci často čerpáme v knihách, v historických filmech, na internetu nebo dle vlastní fantazie.
Výstava není určena jen pro děti, ale i pro všechny milovníky ručních prací, panenek a historie.
Dnes si už neumíme představit život bez háčku v ruce, plný obývací pokoj vln a spousty nápadů
v hlavě, které bychom rády uskutečnily…
Doufáme, že Vás výstava osloví a na chvíli zapomenete na starosti všedních dnů a ponoříte se
do pohádkové historie.

Motto: Chtěly bychom starým a poškozeným panenkám oprášit jejich
duši, vynést je ze stínu zapomnění a navrátit jim jejich urozenost,
lesk a slávu.
9
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Divadlo Pavla Trávníčka a agentura MARCUS
zve na divadelní představení

SBOROVNA

V KD Kelč středa 12. listopadu 2014 v 19 hodin
autor: Jaromír Břehový
hrají:
Pavel Trávníček
Luboš XAVER Veselý/ Zdenek Havlas
Petra Jindrová

režie: Pavel Trávníček
Uršula Kluková
Kateřina Kornová
Hana Tunová
Monika Fialková

Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže
prostřednictvím učitelského sboru.
Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí
diváka se zamyslet, v čem to vlastně žijeme.

Vstupné: 250,- Kč
Zveme příznivce rockové muziky, blues, USA country
na vystoupení skupiny „Karburátor Band“.
Akce se koná v pátek 14. 11. 2014 od 20:00 hodin

v Restauraci u Pajdlů.
Speciál tombola.
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Mateřská škola informuje
Podzim již hýří barvami a my s dětmi si ho užíváme všemi smysly, jak venku
v přírodě při vycházkách, tak při tvoření v teple školky.
Na zahradě pozorujeme naši jabloňku, jak se jí zbarvují a opadávají listy,
vychutnáváme si její plody. Barevnost podzimní přírody jsme s dětmi přenesli
do tříd i šaten, kde vznikla celá řada výtvarných prací.
V rámci ekologických programů se děti také dozvídají, že se mnoho živočichů
v listopadu ukládá k zimnímu spánku a jak můžeme pomáhat zvířátkům
s přežíváním zimního času.
V pondělí 20. října odpoledne se v mateřské škole uskutečnilo ve všech třídách
„Podzimní tvoření“ za účasti rodičů s otevíráním nově vybudované „Zahrady
v přírodním stylu“ /viz. foto-více na www.mskelc.cz/.

Ve středu 22. října byla v mateřské škole zahájena výuka angličtiny hravou formou,
kterou v tomto školním roce povede Mgr. Anna Kuchaříková.
V úterý 28. října se děti zúčastnily lampiónového průvodu, kde vystoupily se
svým programem.
11
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V pondělí 3. listopadu se ve 3. třídě mateřské školy uskuteční schůzka s rodiči dětí,
které navštěvují mateřskou školu poslední rok před nástupem do základní školy.
Schůzky se zúčastní paní učitelky ze Základní školy v Kelči.
Záměrem této schůzky bude poskytnout rodičům dětí informace o tom, co by mělo
jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Tuto schůzku plánujeme
i s rodiči ostatních dětí, které dochází do mateřské školy, protože předškolní
vzdělávání a příprava dítěte na školu začíná již od doby, kdy dítě do mateřské školy
nastoupí.

Ve čtvrtek 6. listopadu se budou děti prezentovat se svým kulturním vystoupením
při Slavnostním posezení s kelečskými důchodci v Kulturním domě v Kelči.
Ani v listopadu nezapomeneme na Divadelní představení pro děti.
V pondělí 10. listopadu nás navštíví „Hodonínské maňáskové divadlo“
s profesionálním divadelním představením „Zajíčkův zoubek“. Děti se hlavně
pobaví, ale zároveň i poučí.
Ve dnech 22. a 23. listopadu se zúčastníme vánočních trhů v Kulturním domě
v Kelči, kde také děti vystoupí se svým programem.
V pondělí 24. listopadu budou v mateřské škole probíhat keramické dílny, kde si
děti za pomoci rodičů vyrobí domeček s novoročním přáním.
Potom už se budeme těšit na první sníh a příchod zimy.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Základní škola informuje
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014
V loňském školním roce opustilo naši školu 29 žáků 9. ročníku. Všichni tito žáci
prošli na jaře přijímacím řízením a jeho výsledkem je, že 4 z nich studují od září
2014 na gymnáziu (Valašské Meziříčí a Kroměříž), 2 žákyně na Obchodní
akademii ve Valašském Meziříčí, 15 žáků na střední odborné škole (např. SPŠ
Hranice, ISŠ – COP Valašské Meziříčí, SZŠ Hranice, SZŠ Olomouc, SPŠ
Kroměříž, SPŠS Valašské Meziříčí a Vsetín, SPŠ Přerov, SŠ logistiky a chemie
Olomouc, SŠ hotelová Frenštát, SŠ gastronomie a služeb Přerov, SŠ lesnická)
a 8 žáků na odborných učilištích.
Poradna pro volbu povolání
I když školní rok teprve začal, je nutné již nyní s žáky končících 9. ročník hovořit
o jejich plánech po skončení základní školy. Termín pro podání přihlášek je sice
stanoven až na březen dalšího kalendářního roku, ale protože někteří žáci zatím
opravdu vůbec neví, kam budou jejich kroky po opuštění ZŠ směřovat, je důležité
žákům poskytovat co nejvíce informací o školách a studijních oborech. U nás
ve škole tyto informace poskytuje výchovná poradkyně Mgr. Květoslava
Václavíková. V 9. ročníku vyučujeme předmět Svět práce, v němž se žáci
seznamují s činnostmi vybraných profesí, zajímají se o druhy povolání, orientují se
v požadavcích na jednotlivé profese a na základě získaných informací pak mohou
snadněji rozhodnout o svém budoucím povolání. Kromě hodin tohoto předmětu
poskytuje výchovná poradkyně informace tohoto druhu ve svých konzultačních
hodinách, a to nejen žákům, ale také jejich rodičům vždy po dohodě od pondělí
do čtvrtka. K větší informovanosti našich žáků také přispívají nástěnky
s aktualitami ze středních škol (např. termíny dnů otevřených dveří), informace
o internetových adresách škol, osvědčily se nám také návštěvy zástupců středních
škol přímo u nás ve škole. Už nyní je domluveno několik termínů návštěv
s prezentacemi o středních školách, a to v termínu podzimních třídních schůzek 27.
listopadu 2014.
Čerstvé informace k tomuto tématu ve Zlínském kraji najdete např. na:
· www.zkola.cz
· www.kr-zlinsky.cz – sekce Školství
· www.burzaskol.cz
· www.infoabsolvent.cz.
Na začátku měsíce října jsme obdrželi z odboru školství Krajského úřadu ve Zlíně
následující informaci: MŠMT vyhlásilo ve školním roce 2014/2015 pilotní
ověřování organizace přijímacího řízení do maturitních oborů středních škol
s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky.
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Ve Zlínském kraji se do těchto jednotných přijímacích zkoušek zapojí všechny
střední školy zřizované Zlínským krajem, střední školy zřizované církvemi a rovněž
některé soukromé střední školy. Tyto státem organizované přijímací zkoušky tak
ve Zlínském kraji nahradí přijímací zkoušky připravované v uplynulých letech
firmou Scio.
Veškeré bližší informace o termínech a organizaci výše uvedených přijímacích
zkoušek najdete na webu www.zkola.cz-Přijímací řízení.
Zde mimo jiné najdete odkaz na upravený formulář přihlášky pro denní formu
vzdělávání ve střední škole.
Výuka na dopravním hřišti
Letošní čtvrťáci už zahájili svou přípravu v rámci dopravní výchovy. Jednak jim
začal nový vyučovací předmět dopravní výchova a k tomu již navštívili meziříčské
dopravní hřiště, na němž absolvovali 2 hodiny teoretické i praktické výuky.
Hlavním cílem výuky na dětském dopravním hřišti je působit na poli prevence
dopravní nehodovosti dětí. Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních
komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu
začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ. V roce 2012 prošlo hřiště několika
úpravami, které přispěly ke zkvalitnění výuky a provozu. Zejména se jedná
o vybudování nové učebny pro teoretickou výuku za finanční podpory Městského
úřadu Valašské Meziříčí a Odboru dopravy Zlínského kraje. Od loňského školního
roku jsou zařazeny prvky dopravní výchovy do osnov 1. – 9. ročníku.
Činnost zájmových kroužků zahájena
Od měsíce října začali přihlášení žáci navštěvovat kroužek Anglického jazyka
pro nejmenší – žáky 2. a 3. ročníku. Tyto děti se s cizím jazykem teprve seznamují,
takže spíše poslouchají vyučující, zkoušejí výslovnost prvních slovíček, učí se
krátké texty a věty, zpívají, recitují, hrají si s jazykem. Pomáhá jim v tom
interaktivní program pro výuky angličtiny pro nejmenší, ve kterém děti doprovází
broučci. Kroužek vede Mgr. Veronika Janíčková.
V kroužku Mgr. Ivety Stržínkové Hra na zobcovou flétnu se děti seznámí
s hudebním nástrojem, učí se číst noty, zkoušejí jednoduché melodie a písničky,
připravují se např. na školní vánoční koncert, na vystoupení pro občany Kelče
(setkání s důchodci), na akci Vítání občánků apod.
Rodiče dětí, které mají nějaké logopedické problémy, mají možnost je přihlásit
do logopedického kroužku. Ten vede Bc. Anna Hlavicová.
Tradičně svou činnost zahájil kroužek aerobiku pod vedením paní Vlaďky Bijové,
v měsíci září proběhl nábor nových členek.
Děti mohou také navštěvovat kroužky školního klubu a záleží na nich, zda si
vyberou kroužek se sportovním zaměřením nebo kroužek ručních prací
či počítačových her. Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok
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připravovat jednorázové akce pro žáky, a to sportovního nebo společenského
charakteru.
S Hasíkem opět ve škole
Pracovníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje zahájili na naší škole
opět preventivně výchovný projekt pro děti 2. a 6. ročníku nazvaný HASÍK. Žáci
byli během prvního setkání zasvěceni do problematiky prevence v oblasti požární
ochrany. Naučili se telefonní čísla tísňových volání, osvojili si komunikaci
s operátorem při nahlašování požáru, osvojili si zásady sebezáchrany při požáru
doma, ve škole nebo ve volné přírodě, zopakovali si základy zdravovědy
při ošetření drobných popálenin, naučili se rozpoznat varovné signály i jak se
správně zachovat při vyhlášení signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA při hrozbě
nebo vzniku mimořádné události. Besedu provázely nejrůznější hry a ukázky, jimiž
děti samy sebe navzájem učí. Setkání žáků s instruktory bude ještě pokračovat
dvěma setkáními.
Habsburská Vídeň
Nápad vydat se na výlet do hlavního města Rakouska Vídně jsme měli už v 8. třídě.
Třídní učitelky nebyly proti. Obrátily se na vzdělávací cestovní agenturu
PhDr. Pavla Kočího z Kroměříže a záhy zjistily, že na jaře 2014 není volný žádný
termín. Volily tedy nakonec termín v září a pro nás to znamenalo čekat několik
měsíců, než vyrazíme na cestu. Ale mezitím byly prázdniny, takže o to bylo to
čekání příjemnější.
25. září jsme tedy už jako deváťáci odjížděli v 6.00 hodin ráno od školy vstříc
zážitkům a poznání. Autobus už byl zčásti zaplněn, protože spolu s námi jeli
do Vídně také žáci 8. a 9. třídy ze Základní školy v Zašové. Po příjezdu do Vídně
začal prohlídkový maratón v hlavní roli s naším průvodcem, který okamžikem, kdy
vystoupil z autobusu, mluvil, mluvil a mluvil. Jeho výklad byl samozřejmě
zajímavý a poučný, ale znáte to. My puberťáci máme občas i jiné zájmy, a tak jsme
nebyli vždy těmi nejpozornějšími posluchači. Při prohlídce Vídně jsme sledovali
stopy významných Habsburků v historii tohoto města. Navštívili jsme zámek
a zahradu Schönbrunn, kolonádu Gloriette, Operu, Parlament, Hofburg, památník
Marie Terezie, Dóm sv. Štěpána a památník Alžběty Bavorské. Prošli jsme
poměrně značnou část historického centra, takže jsme cítili i únavu, ale jakmile
jsme se ocitli v Pratru, naší poslední zastávce, únava z nás spadla a my hodinu a půl
doslova „řádili“ na místních kolotočích a atrakcích.
Na zpáteční cestě už jsme opravdu jen odpočívali, protože den byl dlouhý
a náročný a únava byla znát. Výlet pro nás skončil v deset večer příjezdem
do Kelče, i když ne tak úplně, dojmy a zážitky v nás ještě nějakou dobu přetrvají.
Dominika Chvatíková a Veronika Grajová, žákyně 9.B a účastnice zájezdu
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Odborné učiliště informuje

Přerovské babí léto
O posledním zářijovém víkendu se tentokrát v kulturním domě v Troubkách
nad Bečvou, vzhledem k rekonstrukci Tovačovského zámku, konala výstava
přerovských zahrádkářů pod názvem „Přerovské babí léto“. Při této příležitosti se
8. rokem konala soutěž odborných učilišť v aranžování květin pro žáky
zahradnického oboru. Vyhlášené téma soutěže: „Můj svatební den“. Soutěžní úkoly
zněly - Svatební kytka a Svatební parter /tzn. podlouhlá vazba/ za použití stejného
materiálu na kytku i parter. V rámci předmětu Aranžerství a vazačství se na práci
podílela děvčata 2. a 3. ročníku, jmenovitě Natálie Kretková, Pavlína Jaklová, Pavla
Závorková a Martina Čubová. Všechny práce, které děvčata aranžovaly, se umístily
na výborném 1. místě. Děvčatům patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Sportovně turistický kurz Tesák
Ve dnech 8. – 10. 10. 2014 se uskutečnil pro žáky druhého ročníku našeho učiliště
sportovně turistický kurz v prostředí Hostýnských vrchů.
První den kurzu žáci absolvovali výšlap z Rajnochovic na Tesák, odpoledne strávili
sportovními soutěžemi a večer následovala noční hra v lese. Druhý den se konal
celodenní výšlap na Hostýn, večer potom opékání špekáčků a posezení u ohně
s kytarou. Poslední den byl návrat z Tesáku do Rajnochovic opět turistikou.
Naši žáci za tři dny zvládli ujít téměř 30 kilometrů. I přes mnohdy značnou únavu,
byly ohlasy na tento kurz velmi pozitivní.
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI ZVE
VŠECHNY OBČANY A ZÁJEMCE
O STUDIUM NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. - 8. listopadu 2014
Pátek 8.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00
V těchto dnech si můžete prohlédnout všechny prostory kelečského zámku.
Pro návštěvníky budou otevřeny dílny praktického vyučování - zámečnická,
zednická, zahradnická, pečovatelská i dílna prodavačů. V dílnách vás uvítají
pedagogové s žáky, kteří ochotně předvedou, co se v kterém oboru učí
a zodpoví všechny Vaše dotazy. Můžete si také prohlédnout internát, pokoje
žáků, klubovny i místa, kde žáci sportují a tráví volný čas.
Srdečně zve kolektiv pracovníků a žáků Odborného učiliště v Kelči.

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

Za OU Kelč Julie Foukalova
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Sport

Úspěchy místních sportovců ve světě
Jiří Janošek – během léta dvakrát zlato v dráhové cyklistice!!!
Evropský šampionát do 23 let a juniorů v portugalské Anadii a Mistrovství světa
v jihokorejském Kwangmjongu
Na
evropském
šampionátu
na sebe upozornil vítězstvím
v kilometru s pevným startem
Jiří Janošek, o senzaci se pak
ve stejné disciplíně postaral
při světové konfrontaci, kde
získal
v krátkém
časovém
rozmezí druhé zlato. A to je
v juniorské kategorii nováčkem.
Talentovaný Janošek je podle
trenéra Zdeňka Noska jedním
z produktů
systematické
brněnské líhně. „Začali jsme
spolupracovat už v kadetské
kategorii. Věděl, co chce,
a trénink jsme směřovali k účasti
na juniorských šampionátech,
a to je přesně cesta, jak
pracovat s mladými cyklisty. Už
jako kadet dokázal v domácím
mistroství juniorů vyhrát pevný
kilometr,“ vyprávěl trenér.
V Koreji
vyhrál
kilometr
v českém juniorském rekordu.
V příštím období se talentovaný
cyklista chce zaměřit na tratě, v nichž se bojuje pod olympijskými kruhy, tedy
sprint, týmový sprint a keirin. V těchto disciplínách by chtěl v nadcházející sezoně
uspět na juniorských šampionátech.
(zdroj: čtvrtletník ASC Dukla a TJ Dukla Praha –Dukla sport, 3/2014, str.8-9)
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František Kunovský – požární sport
Páté Mistrovství světa dorostu a třetí Mistrovství světa juniorů do 23 let v požárním
sportu se konalo v červenci ve Svitavách. Soutěžilo se v těchto disciplínách výstup do čtvrtého patra cvičné věže, běh na 100 metrů s překážkami, štafety 4 x
100 metrů a požární útok.
Celkem se utkaly kategorie - dorostenky, dorostenci, juniorky a junioři z jedenácti
zemí světa. Mistrovství vysílala přímým přenosem internetová televize FIRETV
a ČT sport připravuje o tomto klání záznam.
Jeden z velkých sportovních zážitků fanouškům a divákům připravili junioři,
kterých bylo z Valašska polovina z desetičlenného družstva. Mezi velké opory
patřili František Kunovský z Němetic, Petr Vaculín z Veselé, Jakub Těšický
z Jasenice, Jarek Burda a Radek Šuba z Juřinky. Ve výstupu do čtvrtého patra
cvičné věže obsadili čtvrté místo.
Další medaile pak brali mladí soutěžící i v následujících dnech. První příčku v běhu
na sto metrů, první a třetí pak ve štafetě. Po třech dnech tak byli Valaši průběžně
na druhém místě za výběrem Běloruska. V sobotu se mělo vše rozhodnout
v disciplíně pravdy v požárním útoku.
"Každý tým měl možnost dvou pokusů. Český výběr se prvním pokusem dostal
do vedení a to uhájil do samého závěru, takže po útoku s celkovým počtem sedmi
bodů se stal český výběr do 23 let historicky poprvé mistry světa, před výběry
Běloruska a Ruska," shrnula Votrubová a připomněla, že na titulu se velkou měrou
podíleli právě hoši z Valašska.
(zdroj: Zlin.cz, 22. 7. 2014)
Od 6. do 8. září se konalo v Almatě v Kazachstánu X. Mistrovství světa
profesionálních hasičů v požárním sportu. Vicemistry se na něm stali Radek Šuba
a František Kunovský z Valašskomeziříčska.
Soutěžilo se v těchto disciplínách - výstup do čtvrtého patra cvičné věže, běh
na 100 metrů s překážkami, štafety 4 x 100 metrů a požární útok. Celkem se
na mistrovství utkali zástupci ze 14 zemí světa.
Kolektiv hasičů tvořil výběr deseti nejlepších závodníků z české republiky a pak
trenéři s realizačním týmem. Ze Zlínského kraje, valašskomeziříčského regionu se
do nominace probojovali dva zástupci a to Šuba Radek – HZS ZL kraje
a Kunovský František z a.s. DEZA Valašské Meziříčí. Oba se v letošním roce
zúčastnili Mistrovství světa hasičů do 23 let ve Svitavách, kde se stali historicky
poprvé mistry světa.
"Po prvním dnu, kdy se soutěžilo ve výstupu do čtvrtého patra cvičné věže, obsadili
naši borci 4. místo za skvělými a zatím v této disciplíně nedostižitelnými výběry
19
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Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Z našich řad vyčníval pouze Kamil Bezruč,
který vytvořil národní rekord časem 13,26 sekundy," sdělila Votrubová.
Druhý soutěžní den se konal běh na sto metrů překážek a ten skončil také čtvrtým
místem českého družstva, které získalo osm bodů, pouze Pavel Krpec, kapitán
družstva se probojoval do finálového rozběhu, kde obsadil 3. místo.
Pak byly na řadě štafety 4 x 100 metrů. První jistící štafeta měla velkou smůlu,
když se po seskoku z bariéry na druhém úseku zranil Karel Ryl a bylo jasné,
že osud družstva visí na druhé štafetě. „Ta se ale svého úkolu zhostila na výtečnou.
David Dopirák, František Kunovský, Martin Lidmila a Pavel Krpec vybojovali
1. místo s časem 53,53 sekundy.
Po dvou dnech byli Češi průběžně opět na čtvrtém místě za výběrem Běloruska,
Ruska a Ukrajiny. V pondělí se mělo vše rozhodnout v disciplíně pravdy, požárním
útoku. Každý tým měl možnost dvou pokusů. Český výběr se prvním pokusem
dostal do vedení, ve druhém pokusu ho předběhl pouze domácí výběr Kazachstánu.
Nakonec se česká výprava probojovala v celkovém hodnocení družstev na druhé
místo. Složení družstva na útoku: Martin Lidmila, Kamil Bezruč, David Dopirák,
Jindřich Harasimovič, Pavel Krpec, Vašek Novotný a Radek Šuba. Z mistrovství
dovezl výběr celkem čtyři cenná umístění, a to bronz jednotlivců ze stovek, zlato
ze štafety, stříbro z útoků a celkového hodnocení.

Radek Šuba a František Kunovský (Foto: SDH Juřinka) (zdroj: Zlin.cz, 26. 9. 2014)

(RR)
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KUŽELKY
VII. ROČNÍK KELEČSKÉHO TURNAJE

Před začátkem soutěžního ročníku se v naší kuželně uskutečnil turnaj v kuželkách
pro registrované i neregistrované hráče. Během deseti dnů, kdy dorazily týmy
z různých klubů, aby si odzkoušely naše dráhy (včetně vyměněných kuželek), bylo
k vidění opravdu velké množství výborných výkonů.
Diváci, kteří tento turnaj navštívili, byli svědky dokonce několikrát překonaného
rekordu jak v kategorii družstev, tak i u jednotlivců. Je nutné poznamenat, že tohoto
léta byla účast družstev v turnaji zatím největší. Bohužel ne každý mohl zvítězit,
přesto snaha o medailové pozice byla vidět u každého ze soutěžících. Výhercem
kelečského turnaje 2014 se stalo mužstvo TJ Spartak Přerov, druhou pozici obsadila
čtveřice NO NAME, seskládána převážně z hráčů TJ Valašské Meziříčí. Úspěch
zaznamenali i kuželkáři z řad domácích, když se svými výkony vykouleli bronz.
Tímto děkujeme všem, kteří se tohoto turnaje zúčastnili a pomáhali při jeho
organizaci. Poděkování patří taktéž městu Kelč a dalším, jež nějakým způsobem
na tento turnaj přispěli.

Bronzoví kuželkáři z Kelče (zleva: Chvatík Pavel, Mašlaňová Anna, Tomášek Petr a Pavelková
Monika) *Fotografie a podrobnější výsledky jsou k dispozici na stránkách oddílu.
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KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE
Kelečské „áčko“ si stále po pěti kolech udržuje prvenství, kdy dokázalo proměnit tři
ze čtyř utkání na domácí půdě ve vítězství. Přehodit je se podařilo pouze družstvu
Bylnice, které si stejně jako náš oddíl udržuje stálou druhou pozici.
3.KOLO: TJ Kelč 6:2 TJ Chropyně
2612-2392
4.KOLO: TJ Kelč 3:5 SC Bylnice
2528-2550
5.KOLO: TJ Kelč 5:3 TJ Gumárny Zubří 2510-2473
Tabulka po 5.kole:
1. TJ Kelč
2. Sport centrum Bylnice
3. TJ Jiskra Otrokovice
4. KC Zlín B
5. TJ Gumárny Zubří
6. TJ Valašské Meziříčí C
7. KK Kroměříž
8. TJ Zbrojovka Vsetín B
9. TJ Slavia Kroměříž
10. KK Slavičín
11. TJ Sokol Machová B
12. TJ Chropyně

5 4
5 3
5 3
5 3
5 3
4 2
5 2
5 2
5 2
4 1
5 1
5 1

0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0

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

26,0:14,0
24,0:16,0
22,0:18,0
21,0:19,0
21,0:19,0
20,0:12,0
23,0:17,0
17,0:23,0
17,0:23,0
15,0:17,0
14,0:26,0
12,0:28,0

2510
2561
2475
2382
2433
2461
2518
2447
2397
2477
2472
2290

8
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2

OKRESNÍ PŘEBOR
Také tým „B“ úspěšně zahájil letošní sezonu 2014/2015 a po první výhře stanul
na průběžném druhém místě. Snad jim takové výsledky dlouho vydrží.
1. KOLO: TJ Kelč B 5:1 TJ Nový Jičín
2. KOLO: TJ Optim Odry -:- TJ Kelč B
Tabulka družstev a jednotlivců po 1. Kole
1. TJ Spartak Přerov C
1 1 0
2. TJ Kelč B
1 1 0
3. TJ Optim Odry B
1 1 0
4. TJ Spartak Bílovec B
1 0 0
5. TJ Nový Jičín B
1 0 0
6. TJ Frenštát B
1 0 0

1660-1488
odloženo

0
0
0
1
1
1

5,0:1,0
5,0:1,0
5,0:1,0
1,0:5,0
1,0:5,0
1,0:5,0
22
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1660
1543
1596
1488
1385

2
2
2
0
0
0
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KELEČSKÁ AMATÉRSKÁ LIGA
Do nově vzniklé soutěže pro kelečské obyvatelstvo a okolí se přihlásilo
šest družstev, která mezi sebou budou bojovat v rámci vzájemných
zápasů. Od 5.listopadu 2014 (každou středu od 17:30 hod.) se na ně
můžete přijít podívat – viz. rozlosování na webových stánkách
www.kuzelkykelc.cz/neregistrovani.
O výsledcích jednotlivých utkání vás budeme informovat v následujícím
Zpravodaji.
Kuželkáři Kelč
*******************************************************************

Hasičský sport
Letošní sezonu zahájili hasiči z Babic účastí na okrskovém kole v Policích
a celkovým druhým místem za ambiciózním družstvem z Kunovic. Toto umístění je
klasifikovalo do okresního kola, kde splnili úkol být na bedně v disciplíně požární
útoku, a to se povedlo ziskem třetího místa. V celkovém pořadí po třech
disciplínách nakonec brali čtvrté místo, což lze považovat určitě za pěkný výsledek.
Po splnění povinností na postupových kolech se mohlo družstvo mužů z Babic plně
věnovat své oblíbené disciplíně – požárnímu útoku. Letos se zaměřili hlavně
na Velkou cenu OSH Přerov, která je hodně navštěvovaná a určitě nejkvalitnější
v okolí - navíc se jeden ze závodů konal přímo v Babicích. I když se na několika
prvních soutěžích objevila drobná klopýtnutí, daná spíše náhradním řešením
při zranění jednoho člena, následovala po stabilizaci družstva hodně vydařená
sezona. Sice se objevily tři nevydařené závody, ale to se občas stane i mistrům. Jak
už bylo uvedeno, jeden ze závodů VC OSH Přerov se konal v Babicích a to 23. 8..
Soutěže se zúčastnilo 25 družstev mužů a 13 družstev žen. V mužské části soutěže
si nejlépe vedly Pravčice, Valšovice a Podhradní Lhota. Domácí neměli nejlepší
den a obsadili 7. místo. U žen si vítězství odvezly Milotice, následovaly Pravčice,
Kunovice a Komárovice. Po závodech v Babicích se konal poslední závod VC
OSH v Provodovicích, zde Babice po taktickém výkonu obsadily 5. místo. Celkově
se kluci z Babic umístili na vynikajícím 3. místě.
Umístění v okresním v požárním útoku klasifikovala družstvo Babic do soutěže
o Pohár hejtmana Zlínského kraje konaného v Kněžpoli. Zde obsadili druhé místo
shodným časem (23,44s) jako první družstvo, ale bohužel rozhodoval horší první
pokus.
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Po loňské pauze uspořádali hasiči z Babic sedmý ročník October cupu. Soutěž
konaná na dráze stejné pro všechny kategorie (na dvě hadice B a čtyři C) proběhla
v sobotu 4. října. Tato soutěž si již vysloužila značnou prestiž. Po uveřejnění
pozvánky se počet přihlášených vyšplhal na 136 družstev z České a Slovenské
republiky. Vzhledem k tomu, že se soutěž koná na trávě na konci léta, byli
pořadatelé nuceni omezit počet startujících na 120. Nakonec do Babic dorazilo 104
mužstev. V mužské kategorii bojovalo o vítězství 74 družstev. První místo získala
Zbora (SK) časem 14,54s, druhé místo Hluboké (TR) 14,63s . Super pokus
předvedli borci z Babic, časem 14,66s brali bronzovou medaili. Ženskou kategorii
ovládl Radíkov (PR) časem 16,75s , následovaly Nevcehle (JI) a Pravčice (KM)
a to z celkového počtu 26 družstev. Kategorii mužů nad 35 let obsazenou čtyřmi
družstvy, bohužel letos bez účasti domácích, vyhrálo družstvo z Vlčovic (NJ)
časem 16,23s. Celý závod byl živě vysílán internetovou televizí firetv.cz a podle
informací je to zatím nejsledovanější závod v letošním roce co do počtu zhlédnutí.
I když počasí zrovna nepřálo, je možno podle ohlasů soutěžících a účastníků
hodnotit akci jako velmi vydařenou. Proto bych rád touto cestou poděkoval všem,
co se na akci podíleli. Samozřejmě soutěž láká i oceněním pro vítězná družstva,
která do soutěže poskytly firmy zabývající se dodávkami a vybavením pro hasiče,
za což jim patří poděkování. Rovněž děkujeme Zlínskému kraji za poskytnutí
finanční dotace na zabezpečení soutěže.
Výsledky SDH Babice v roce 2014
datum
19. 04.
25. 05.
01. 06.
08. 06.
14. 06.
14. 06.
15. 06.
15. 06.
21. 06.
22. 06.
29. 06.
05. 07.
12. 07.
13. 07.
19. 07.
20. 07.
26. 07.
27. 07.
09. 08.

místo
Vsetín
Hlinsko
V.Karlovice
Drahotuše
Olšovec
Olšovec
Radíkov
Radíkov
Opatovice
Mikulůvka
Němetice
Jindřichov
Špičky
Paršovice
Horní Újezd
Ústí
Bohuslávky
Valšovice
Podhradní Lhota

liga
PS
VCPR
VHL
VCPR
EXČR
VCPR
EXČR
VCPR
VCPR
VHL
VHL
VCPR
VCPR
VCPR
PS
PS
VCPR
VCPR
PHL

2/3B
2B
3B
2B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B

čas
15,15
21,54
NP
18,53
17,57
17,57
17,33
17,33
18,47
15,52
17,92
17,47
NP
29,91
17,83
15,47
17,29
17,64
17,61
24

pořadí
5
20
24
7
14
2
17
2
2
1
1
3
21
18
1
2
2
4
1
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17. 08.
23. 08.
30. 08.
31. 08.
06. 09.
13. 09.
20. 09.
04. 10.

Lešná
Babice
Provodovice
Vítonice
Pravčice
Kunovice
Kněžpole
Babice

VHL
VCPR
VCPR
PHL
PHL
VHL
PHZLK
PS

listopad 2014

3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
2B

17,01
18,59
17,52
NP
17,28
17,7
23,44
14,66

1
7
5
22
1
1
2
3

Družstvo SDH Babice 2014:
Michal Zimák, Radek Herman, Dalibor Plesník, Tomáš Hrbáček, Vlastimil Gába,
Marek Jurenka, Petr Korábečný
Karel Gába
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SDH Komárovice na Mistrovství ČR 2014
Na loňskou sezonu jsme my komárovické hasičky plynule navázaly zimními
tréninky, které probíhaly v tělocvičně ZŠ v Kelči. Společně s kluky z Babic jsme
prošli atletickou průpravou jako v loňském roce. Letošní rok byl pro nás obzvlášť
výjimečným, změnily jsme dost razantně sestavu. Od dubna do října jsme
na startovní čáře stály celkem třicet-třikrát. Tolik závodů jsme doposud nikdy
neodjely. V letošním roce jsme byly poprvé účastnicemi Vsetínské ligy, kde jsme
nakonec obsadily nepopulární 4. místo.
Mezi největší úspěchy na pohárových soutěžích patří:
Lhota u Lipníka
3. místo
Mikulůvka
Veselá
1. místo
Ústí
Milotice
1. místo
Bystřička (noční)
Babice
4. místo
Poruba
Rožnov – Tylovice
1. místo
Kunovice

2. místo
2. místo
3. místo
2. místo
4. místo

V sobotu 24. května jsme absolvovaly společně s muži obvodové kolo
v Policích, kde jsme obsadily 2. místo a muži skončili šestí. V letošním roce se
mužům podařilo odběhnout 4 pohárové soutěže bez výraznějšího úspěchu. 2. místo
v Policích pro nás znamenalo účast na okresním kole v Horní Lidči. 7. června jsme
se tedy zúčastnily tohoto závodu v Horní Lidči. Že je začátek něčeho, co se zapíše
do historie našeho sboru, jsme vůbec tušit nemohly. Zvítězily jsme ve štafetách,
stovkách a v útoku jsme obsadily druhé místo. Konečný součet ve výsledku
znamenal první místo. Vyhrály jsme okres - tedy historický úspěch Komárovic
a postup do krajského kola. Byl to pro nás krásný a kouzelný začátek sezóny, který
nás nakopl v trénování a později úspěšném bojování dále. Brzy ráno jsme
21. června odjížděly na krajské kolo opět do Horní Lidče. Úkolem bylo závody si
užít, když jsme sem probojovaly. Byť o malinký kousek naše štafeta zvítězila,
ve stovkách byl náš náskok razantnější, zbývalo nepokazit útok. Podařilo se nám
vyhrát i útok, v mikrofonu už znělo: „Ženy z Komárovic jsou mistryněmi krajského
kola pro rok 2014 s právem reprezentovat Zlínský kraj na MČR 2014.“ Mistrovství
České republiky se konalo hned za týden v Českých Budějovicích – neměly jsme se
tam, jak dostat, neměly jsme ani 10 dresů na slavnostní nástup. Měly jsme 5 dní
na všechno, na trénování, na přípravy, neboť se MČR konalo o víkendu
27. - 29. června. Byl to opravdu hektický týden plný zařizování a shánění všeho,
co bylo potřeba.
Na samotném MČR jsme obsadily celkově 8. místo, naším cílem bylo umístit se
do 10. místa, což jsme splnily. V první disciplíně 100 překážek jsme obsadily
krásné 6. místo. Ve štafetě 4 x 100 m jsme vybojovaly 8. místo. Tyto průběžné
výsledky nás v sobotu večer řadily na průběžné 6. místo a v neděli nás čekala
poslední disciplína (útok). V neděli se nám za deštivého počasí příliš nedařilo
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a v útocích jsme obsadily 11. místo. Určitě nás těší, že jsme své výsledky a časy
oproti okresu a kraji zlepšily. Neobsadily jsme však stupínky vítězů. Byly jsme tam
poprvé, možná i naposledy, ale BYLY jsme tam, reprezentovaly jsme Zlínský kraj,
jak nejlépe jsme uměly.
Nebýt spousty ochotných lidí, nemohly bychom jet a zažít, co jsme letos zažily.
Tímto bychom rády poděkovaly za ochotu, hmotnou, ale i finanční pomoc pana
Ing. Karla Gáby a zároveň za zapůjčení tranzitu SDH Babice. Zároveň chceme
poděkovat za finanční pomoc a spolupráci města Kelče, bez které bychom nemohly
trénovat a vůbec fungovat. Dále bychom rády poděkovaly panu Stašovi (SDH Kelč)
za zapůjčení tranzitu. Rovněž děkujeme za podporu na MČR starostovi našeho
sboru. Velký dík patří i dalším sponzorům: Martinu Foukalovi, Svaťovi Hýžovi
a Romanu Večeřovi.
Dále bych ráda poděkovala našemu trenérovi, který s námi letošní šílenství
vydržel. Děkuji rovněž holkám za atmosféru a prostředí, které jsme vytvořily!
Určitě se těším a jsem zvědavá, co nám přinese rok 2015, od prosince se zase
začínáme potit v tělocvičně.
Sestava družstva: Plesníková Zdeňka, Lenka, Patricie, Těšická Karolína, Pavlíková
Ester, Květoňová Veronika a Foukalová Eva. Na postupových soutěžích náš počet
doplnily holky Kristýna Daňková, Viktorie Pavlátová, Lucie Oravcová a Petra
Chovancová.

SDH Komárovice (Eva Foukalová)
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Sportovně střelecký klub Kelč 0464.
Dne 12. 10. 2014 proběhlo v areálu střelnice v Kelči šesté závěrečné kolo – finále
,,Kelečské střelecké ligy roku 2014“ v disciplíně SP 30+30. Zároveň s výsledky
finále proběhlo vyhlášení celkového pořadí střelců po šesti závodech střelecké ligy.
Výsledky 6. kola - finále :
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 566 bodů z 600 možných
2. Miroslav Mitáš (SSK Buchlovice) s nástřelem 545 bodů
3. Zdeněk Rédr (AVZO Přerov) s nástřelem 545 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
6. Josef Stříteský s nástřelem 527 bodů
8. Antonín Pitrun s nástřelem 525 bodů
15. František Janča s nástřelem 510 bodů
20. Josef Němec s nástřelem 422 bodů
Celkové pořadí střelců ,,Kelečské střelecké ligy 2014“ po šesti kolech (hodnoceno
13 střelců):
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s průměrným nástřelem 562,5 b. z 600
možných
2. Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s průměrným nástřelem 550,5b.
3. Zdeněk Rédr (AVZO Přerov) s průměrným nástřelem 549,8 b.
...
6. Josef Stříteský (SSK Kelč) s průměrným nástřelem 536,3 b.
8. František Janča (SSK Kelč) s průměrným nástřelem 519,5 b.
10. Antonín Pitrun (SSK Kelč) s průměrným nástřelem 511,0 b.
13. Josef Němec (SSK Kelč) s průměrným nástřelem 447,8 b.
Kompletní výsledkové listiny všech šesti kol soutěže a celkové pořadí střelců,
Kelečské střelecké ligy 2014“jsou umístěny na webových stránkách klubu www.ssk-kelc.unas.cz
Kelečská střelecká liga 2014 je sice již minulostí, ale dovolte mi závěrem tohoto
článku poděkovat všem aktivním členům a vedení SSK Kelč za výbornou
organizaci, dále za jejich obětavou práci při údržbě a zkvalitňování areálu střelnice,
což velkou měrou přispělo nejen k propagaci místního střeleckého sportu,
ale i samotného města Kelče.
R. Nepustil (SSK Kelč)
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Po loňských problémech s naplněním družstev, jsme se do nové sezony spojili
s Orlem Hustopeče. Pod FBC Orel Kelč se hrají soutěže ČFbU přípravek, elévů
a mladších žáků a OFL mužů, Orel Hustopeče hraje OFL starších žáků a elévů.
Zde jsou výsledky našich týmů:
Mladší žáci Čfbu
4. 10. 2014 Zubří (pořadatel FBK Valašské Meziříčí)
FBC Orel Kelč : FbC Holešov
4 : 7 (Chramosta M. 2, Stříteský M., Jakeš)
FBC Orel Kelč : FBK Val. Mez
1 : 1 (Stříteský M)
FBC Orel Kelč : TJ MEZ Vsetín
4 : 3 (Chramosta M. 2, Janošek, Stříteský M.)
FBC Orel Kelč : AC Uherský Brod 0 : 16
Starší žáci OFL
11. 10. 2014 Uherské Hradiště
Orel Hustopeče : Orel Domanín 1 : 4 (Jiránek)
Orel Hustopeče : Orel Kněždub 2 : 8 (Hons, Stříteský M.)
Elévi ČfbU
11. 10. 2014 Uherský Brod
FBC Orel Kelč : Panthers Otrokovice A 3 : 4 (Branky: Hloch, Hegar, Janošek)
FBC Orel Kelč : Panthers Otrokovice B 10 : 6 (Janošek 3, Hegar 2, Hloch 2,
FBC Orel Kelč : Valašské Meziříčí
FBC Orel Kelč : TJ MEZ Vsetín

Mašlaň 2, Chramosta)
3 : 11 (Mašlaň 2, Janošek)
13 : 6 (Mašlaň 6, Janošek 3,
Chramosta 2, Hloch 2)

Přípravka ČfbU
11. 10. 2014 Uherský Brod
FBC Orel Kelč : Zlín Lions
FBC Orel Kelč : Tj MEZ Vsetín
FBC Orel Kelč : Fbc Orel Uh. Brod
FBC Orel Kelč : FBC Holešov

0:3
4 : 2 Branky: Novák 4
6 : 1 Branky: Hegar 3, Rýc 2, Novák
5 : 0 Branky: Novák 4, Hegar

Muži OFL
12. 10. 2014 Bystřice p. Hostýnem
FBC Orel Kelč : Orel Havířov
FBC Orel Kelč : Orel Stěbořice

2:5
10 : 3

Branky: Hegar P. 2
Branky: Hegar R. 3, Hegar P. 3,
Janda 2, Líznar, Pitrun

Více informací najdete na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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FOTBAL
MUŽI A
Říjen nezastihl kelečské fotbalisty v příliš oslnivé formě. Zatímco v předešlých
zápasech se kanárci na domácí půdě radovali ze tří vítězství, v posledních čtyřech
utkáních nezískali z dvanácti možných bodů ani jeden. Nulový zisk se na postavení
v tabulce zákonitě musel projevit. Po jedenácti odehraných bitvách v krajském
přeboru patří Kelči třináctá, tedy předposlední pozice. Devět bodů získaly kromě
Kelče také dvanácté Luhačovice.
27.9. Holešov – Kelč 3:0 (0:0)
Také v Holešově Kelč bohužel potvrdila, že na hřištích soupeřů se jí zatím v letošní
sezoně vůbec nedaří. Holešov byl v utkání favoritem, ovšem v prvním poločase mu
ještě pozorná kelečská obrana zdatně odolávala. Zlom nastal až po přestávce.
Domácí útočník Lomaka se prosmýkl kolem kelečských beků a střelou k zadní tyči
otevřel skóre. Kelč se vzápětí dostala do dvou velkých šancí, ale bravurní zákroky
brankáře Janalíka ji dělily od gólové radosti. Šlo zřejmě o klíčové momenty celého
zápasu. Holešov se totiž v 74. minutě skvěle prokombinoval do dvoubrankového
vedení, které o deset minut později ještě korunoval domácí střelec Jakub Chudárek.
Z Holešova tak Kelč odjela s prázdnou.
4.10. Kelč – Baťov Zlín 2:4 (0:4)
Mohli byste zapojit pamětníky i kronikáře, hledaného výsledku byste se patrně
stejně nedočkali. Stávalo se běžně, že Kelč na svém hřišti zostudila soupeře čtyřmi
góly už v prvním dějství, ovšem aby sama za 45 minut čtyřikrát inkasovala a ani
jednou se její reprezentanti netrefili do černého, to tu opravdu dlouho nebylo. Baťov
byl ovšem v úvodní fázi utkání skutečně lepším celkem a dokumentoval to nejen
kvartetem gólů, ale i dvěma nastřelenými břevny. Rozhodnutý mač mohli kanárci
ve druhém poločase v podstatě už jen regulovat. To se jim díky gólům Aleše
Škařupy a Petra Mináře podařilo, jenže šlo skutečně jen o korekce z kategorie
kosmetických. Baťov si už v závěru vítězství vzít nenechal, přestože při troše štěstí
mohla Kelč tento duel ještě pořádně zdramatizovat.
11.10. Kelč – Boršice 1:2 (1:1)
Tady si člověk nevybere. Jen dva týdny po Holešovu se kanárci střetli s dalším
adeptem na postup do divize, na kelečskou půdu dorazily Boršice. Kelčané chtěli
za každou cenu napravit týden starou katastrofu z první půle proti Baťovu a svůj cíl
začali plnit podle nejrůžovějších předpokladů. Už ve třetí minutě se po rohu dostal
míč ke střelci Tomáši Topičovi, který pohotově zavěsil. Hra se potom přelévala
z jedné strany na druhou. Místo pojistky v podobě druhé domácí branky však přišlo
vyrovnání. Boršice se ke gólu dopracovaly po kombinaci středem hřiště, míč pak
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do brány propasíroval dorážející hráč z malého vápna. Ani bod ale Kelči nebyl
souzený. V 58. minutě se hosté po souhře na jeden dotek dostali ke druhému gólu,
na který už Kelč i přes několik dalších slibných příležitostí nenašla patřičný recept.
19.10. Fryšták – Kelč 2:0 (1:0)
Ve Fryštáku se střetly týmy, které spolu ještě před pár sezonami bojovaly o postup
v 1.B třídě. Současnost však byla odlišná. Fryšták měl před tímto zápasem na kontě
o sedm bodů více než Kelč a roli favorita nakonec splnil. Vítězný gól zaznamenal
ve 28. minutě domácí Lahola, kterému před prázdnou bránu namazal ideální
přihrávku jeden z jeho spoluhráčů. Už předtím ale Kelč několika skvělými zákroky
podržel brankář Kiza. Ve druhém poločase vrhli kanárci všechny síly do útoku,
jenže gólově vyšli opět naprázdno. Na hřištích soupeřů to bylo už potřetí v řadě.
Fryšták se ubránil největšímu náporu hostujícího celku a v devadesáté minutě
definitivně rozhodl. Nepříliš povedená rána Petráše překvapila všechny aktéry,
včetně zkoprnělého brankáře Jiřího Kizy.
Pavel Mašlaň

Různé
CYKLOVÝLET – KDU ČSL
Dne 27. 9. 2014 jsme uspořádali tradiční výlet na kolech. I když nám opět
počasí a předpověď moc nepřála, hrstka odvážných se nenechala odradit.
Myslím, že nelitovali. Trochu jsme pošetřili čas a síly a přesunuli se auty
do Val. Meziříčí. Dále jsme pokračovali na kolech. Trasa vedla cyklostezkou
Bečva, kolem níž je krásná příroda. Po dovršení cíle v Rožnově
pod Radhoštěm, nás nabil energií výborný oběd u praskajícího krbu. Pak
nás čekal výšlap na Karlův kopec s návštěvou Jurkovičovy rozhledny.
Mládež však dala přednost adrenalinu v lanovém parku a tak skupinka žen
v čele s jedním mužem se vydala k rozhledně.
Unikátní Jurkovičova rozhledna byla postavena na Karlově kopci v Rožnově
pod
Radhoštěm
podle
plánů
architekta
Dušana
Jurkoviče.
Zajímavostí stavby je to, že veškeré kovářské a klempířské práce a většina
tesařských prací včetně detailů byly prováděny ručně za použití starých,
dnes již téměř nepoužívaných, pracovních postupů. Doporučuji navštívit.
Za krásného počasí, které se vybarvilo nakonec i nám, zažijete nádherný
výhled, částečně i na Javorníky.
Posledním zpestřením našeho výletu byla návštěva řezbáře pana Majera.
Děkuji všem zúčastněným a již teď se těším na další výpravu.
Za KDU ČSL Jana Jandová
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Program listopad:
 Pondělí 3. 11. 2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou".
"S ručičkami, nožičkami projdeme se písničkami" - HUDEBNÍ
DOPOLEDNE s paní učitelkou hudby Marií Míčovou, Dis.
 Úterý 11. 11. 2014 v 9:00 hod. „Vítr přišel s listopadem, všechno listí
padá na zem“. Vyrobíme si lampičky ze sklenic, budeme kouzlit s listy,
zacvičíme si ukazovačku „Malý brouček“.
 Pondělí 17. 11. 2014 ZAVŘENO - státní svátek
 Úterý 25. 11. 2014 v 9:00 hod. „Těšíme se na Mikuláše“ - vyrobíme si
ČERTOVSKOU KRABIČKU, naučíme se písničku: „Mikulášek“.
 Pondělí 1. 12. 2014 od 9:30 hod "Na slovíčko s otcem Janem Blešou“
Vánoční tvoření - malovaní na baňky a Vánoční přání.
 Čtvrtek 4. 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 /
28. 11. a 22. 12. 2014: pedikérka, manikérka v RC:
p. Olga Mácová tel. 777 265 270
Informace, novinky sledujte na webu: http://rcslune.mypage.cz/
Veronika Mlčáková

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

Taneční soubor Ruty Šuty.
V neděli 19. 10. jsme byli součástí programu na akci Den koní s Václavem
Vydrou na ranči na Kamenci u Skaličky, což byla charitativní akce pro nemocného
Šimonka z Valašského Meziříčí. Absolvovali jsme celkem tři vstupy a celou akci
moderoval právě Václav Vydra. Vystoupení se líbila a měla úspěch. Nám se akce
také velice líbila a děkujeme pořadatelům za pozvání.
Hegarová Jitka
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Inzerce

SŠ zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
4leté maturitní obory:

3letý učební obor:

AGROPODNIKÁNÍ
- zaměření : Chov koní a zvířat
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- zaměření : Geoinformační systémy

ZEMĚDĚLEC - farmář

Den otevřených dveří – 28. a 29. 11. 2014
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz ; http: www.szesro.cz

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

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Nabízíme k prodeji vánoční stromky.
Stromky nutno objednat předem na níže uvedeném telefonním čísle.
NABÍDKA:

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

SMRK
SMRK PICHLAVÝ
BOROVICE
Jedle

Prodej denně od 13. 12. do 20. 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
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Zakázkové truhlářství

Lubor Pitrun Kelč
Vyrábíme a montujeme
pro interiér:
- kuchyně na míru
- nábytek na míru (vestavěné skříně, postele, komody, dětské pokoje,
obývací stěny)
- předsíňové stěny, botníky
- schodiště
- obklady schodišť a stěn

pro exteriér:
- zábradlí, altány
- přístřešky
- ploty
kontakt: tel.608 470 044, email: pitrun@pitrun.cz, web: www.pitrun.cz
Facebook: https://www.facebook.com/www.pitrun.cz
Provozovna: v areálu bývalé Loany Kelč

Včelí med přímo od včelaře
nabízím v prodejně ELSAP na náměstí v Kelči
nebo v rod. domku-Kelč, Pod Pivovarem 83
(+ nabízíme včelí produkty a medovinu)
tel. 608 120 121 Srkala Václav
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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
Václav Pikna

Němetice

65 let
Anna Románková
Iva Stříteská

82 let
Věra Janošková
František Ševčík

Kelč
Kelč

84 let

70 let
Milena Slavíková
Josef Klimek
Jan Orel

Ludmila Orlová

Kelč

Kelč
Kelč
Kelč

85 let
Marie Machová

Němetice

86 let
Miroslav Kunovský

Němetice

89 let
Vlasta Orlová

Kelč

75 let
Blažena Vinklarová
Kelč
Stanislav Gillar
Komárovice
Emil Plesník
Lhota
Ivo Schuster
Kelč

Kelč
Němetice

Narození
Inés Machová
Komárovice
Beáta Nováková Kelč
Jakub Fabík
Kelč

Sňatek
Ondřej Labaj * Pavla Kutálková
Jaroslav Brix * Veronika Barošová
Michael Harničár * Veronika Zábranská
Jaroslav Icela * Michaela Pavlištíková

Úmrtí
Anna Tvrdoňová
Milada Davidová

72 let
70 let

Kelč
Kelč

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 950 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.
Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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