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Městský úřad informuje

USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Kelč dne 18. 2. 2015
– Rada schvaluje smlouvu č. 14184134 ze dne 23. 1. 2015 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí na akci „Sběrný dvůr Kelč“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje převedení hospodářského výsledku Základní školy v Kelči z roku
2014 ve výši 171.046,41 Kč do rezervního fondu ZŠ Kelč.
– Rada schvaluje převedení hospodářského výsledku Mateřské školy v Kelči z roku
2014 ve výši 118.446,02 Kč do rezervního fondu MŠ Kelč.
– Rada schvaluje poskytnutí finančních dotací žadatelům na činnost v roce 2015 dle
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 275/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město o výměře 1240 m2 a 124 m2 podle
geometrického plánu č. 345-112/2008.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 10 zahrada o výměře 924 m2 a části
pozemku p.č. 2169 ostatní plocha v k.ú. Kelč-Nové Město, část pozemku bude
odměřena v geometrickém plánu.
– Rada bere na vědomí požadavky Osadního výboru Němetice, občanů Němetic
a SDH Němetice na rok 2015. Požadavky budou projednány na společném jednání
rady a osadního výboru.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na
pozemcích města: 4 ks vrby, 5 ks třešeň, 2 ks javory a 6 ks topoly na p.č. 992/2
a 1045 v k.ú. Kelč-Nové Město dle předloženého návrhu. Návrh na kácení 1 ks
smrku na pozemku p.č. 886/2 v k.ú. Komárovice odmítá.
– Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektové žádosti o dotaci na akci
„Zavedení separace a svozu bioodpadu v Kelči“.
Příloha usnesení č. 47/9 z 9. zasedání Rady města Kelč ze dne 18.2.2015.
Schválení finančních dotací na rok 2015:
Stříteský Karel, Kelč 509 (závody mini silniční motocykly) - 7.000,- Kč
Elim Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, Vsetín
- 5.000,- Kč
Sdružení rodičů při ZŠ Kelč
- 8.500,- Kč
Český svaz chovatelů, ZO Kelč
- 15.000,- Kč
Oddíl kuželek TJ Kelč
- 25.000,- Kč
Ice Hockey Club Kelč
- 5.300,- Kč
Český svaz včelařů, o.s., ZO Kelč
- 5.000,- Kč
Dětský kroužek aerobiku, Bijová Ladislava
- 5.000,- Kč
Rodinné centrum Slůně Kelč, o.s.
- 12.000,- Kč
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Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kelč
- 25.000,- Kč
Stříteský Petr, Kelč 513 (závody motokáry)
- 10.000,- Kč
Schválení bezplatné a jiné materiální pomoci:
Honební společenstvo a MS Kelečsko - bezplatný pronájem KD (21.3.2015)
Modeláři Kelč
- bezplatný pronájem KD (25.-26.4.2015)
Občanské sdružení ANDĚL Kelč
- bezplatný pronájem KD (14.-15.3., 27.9.,
17.10. a 21.-22.11.2015)

Česká pošta Kelč
upozorňuje na změnu výplaty důchodů v měsících duben a květen 2015:
důchody splatné 6. 4. se vyplácí 7. 4.
důchody splatné 2. 5. se vyplácí 30. 4.
důchody splatné 8. 5. se vyplácí 7. 5.

Svoz odpadu
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
sobota 11. dubna – město Kelč
sobota 18. dubna – místní části

Plasty
středa 29. dubna

Informace pro včelaře
Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně, 753 68 Černotín 160
Oznamujeme Vám změnu adresy webu, na kterém uvádíme informace pro včelaře
dle § 10 vyhlášky 327/2012 Sb.:
Dříve: www.moravskyvcelar.chytry.cz

Nyní: www.ochranavcel.chytrak.cz
Ing. Ladislav Morav, agronom
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Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí.
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště ve Valašském
Meziříčí oznamuje, že dne 1. 5. 2015 bude zahájena revize katastru
nemovitostí v katastrálních územích Babice u Kelče a Komárovice a tato
potrvá přibližně do 31. 7. 2015.
Bližší informace o revizi pro vlastníky nemovitostí v těchto katastrálních
územích jsou uvedeny v „Oznámení o vyhlášení revize katastru
nemovitostí“, které je zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce
Městského úřadu v Kelči.

Sociální komise Města Kelč informuje:
Projekt „Dny paměti“ – Časný skrínink poruch paměti
Projekt ČASL + Pfizer + Ipsen
ZAPOMÍNÁTE ČÍM DÁL TÍM VÍC?
ŽE TO K VAŠEMU VĚKU PATŘÍ?
A víte, že poruchy paměti jsou jedním z prvotních příznaků Alzheimerovy nemoci?
To, jestli vás tato nemoc potká, neovlivníte, ale můžete se pokusit ji včas poznat a začít
s léčbou!

NECHTE SI UDĚLAT TEST ZDARMA!
Komu je určen? Test je určen pro tzv. rizikovou populaci (lidi starší 60 let nebo mladší
s poruchami paměti).
Kde? Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 319/21, Val. Meziříčí
Kdo? Testování provádí vyškolený pracovník Bc. Ludmila Vašáková
Kdy? Objednat se můžete na tel.: 731 133 927, email: vasakova@diakonievm.cz
Testování paměti provádíme pod projektem, který zaštiťuje Česká alzheimerovská společnost.
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Kultura

Kelečští modeláři zvou širokou veřejnost na výstavu amatérských
plastikových a papírových modelů všech kategorií.

Výstava bude uspořádána ve dnech
ve velkém sále Kulturního domu v Kelči.
Pokud máte zájem obohatit tuto výstavu, která je pro velký zájem
návštěvníků pořádána již šestým rokem, přijďte a doneste své modely
v sobotu 25. dubna od 10 do 12 hod do Kulturního domu.

Občerstvení zajištěno.

Vstup zdarma.

Program výstavy:
sobota 25. dubna: 10 - 12 hod. přejímka modelů/případně celou sobotu/
14 - 15 hod. ukázka radiem řízených terénních bugin
12 - 18 hod. výstava modelů KIT SHOW KELČ 2015
neděle 26. dubna: 10 - 16 hod. výstava modelů KIT SHOW KELČ 2015
13 - 13,30 hod. a 15 - 15,30 hod. ukázka akrobacie velkých leteckých modelů s
komentovaným doprovodem v podání leteckých modelářů Hranice na hřišti TJ Kelč

Výstava motocyklů pod názvem "motocykly našich otců a dědů"
16 hod. ukončení výstavy

Srdečně zvou modeláři Kelč, Město Kelč a TJ Kelč.
Bližší informace vám podá Pajdla Miroslav, tel. 774 830 144.
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Agentura FAMILIE uvádí divadelní komedii

29. dubna 2015 v 19 hodin KD Kelč
Vstupné 290,- Kč, předprodej – MěÚ Kelč
Vstupenka v předprodeji je i s místenkou
(číslo vstupenky je shodné s číslem židle)
Po úspěšné komedii Velký holky nepláčou se Agentura Familie rozhodla nastudovat
anglickou komedii Lháři autora Neilsna Anthonyho.Černý situační anglický humor
a skvěle napsaný text jsou hlavními taháky nového projektu.
Zápletka: Milosrdná komedie o nemilosrdných věcech.
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř!
Britská komedie o citlivých policistech, které dělí od vytoužených vánočních svátků jen
poslední, ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou vánoční atmosféry se však snaží
o lidský přístup, který jejich autoritu strážců zákona dočista zesměšní a znemožní.
V představení uvidíte osm skvělých herců a právě obsazení je třešničkou na dortu
celého představení. V hlavních rolích se představí: Václav Kopta, Vojta Záveský,
dále Jana Šulcová, Marcel Vašinka/Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/Simona
Vrbická, Daniel Bambas, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová a Rozálie Víznerová.
Jana Šulcová v roli, ve které jste ji ještě neviděli, bude stát na jevišti poprvé i se svou
dcerou Rozálií Víznerovou. Taktéž Václav Kopta a Simona Vrbická – manželé, kteří
budou spolu na jevišti poprvé od školy!
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Připrav koště – startuje se,
ježibaby veselme se!
Obleč se do svůdných látek,
nastává tvůj velký svátek!

30. 4. 2015 se od 17 hodin uskuteční
v Mateřské škole v Kelči

„SLET ČARODĚJNIC“
Po zahájení na školní zahradě čeká všechny
„Čarodějnický let po Kelči“.
Doletíme zpět do mateřské školy.
S sebou přibalte špekáčky, chleba.
Občerstvení zajištěno!
Za děti po celou dobu konání akce zodpovídají rodiče.

Startovné: 20 Kč / dítě
Těšíme se na všechny!

Pořádá Mateřská škola Kelč ve spolupráci s Městem Kelč.
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IXX. Kelečské slavnosti (26. 6. – 28. 6. 2015)
pátek
koncert sourozenců Hany a Petra Ulrychových a skupiny Javory beat
sobota
skupiny: Ivan Mládek a jeho kapela, mladá úspěšná skupina z Valmezu the dust,
Eddie Stoilow (někdy s nimi hraje na bicí i brankář Petr Čech!), Elán revival,
MopRock na noční zábavu
divadla: Improliga – tradiční nářez zábavy, pro děti přijedou zahrát Příběhy
včelích medvídků
neděle
skupiny: Michal Tučný Revival Band, HEC
vystoupení: děti z MČ Kelč, kroužek aerobiku, taneční soubor RutyŠuty Kelč, aj.
klaunské představení
Po oba dny budou probíhat výstavy: tradiční výstava drobného zvířectva v areálu
chovatelů, výstava panenek Háčkovaný svět, k výročí Ferdinanda Hradila výstava
s vycpaninami.
Podrobnější informace budou v příštím čísle Zpravodaje.

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

KAVÁRNIČKA V PĚT
Kulturní dům v Kelči
čtvrtek 16. 4. 2015
od 17 hodin do 21 hodin
Nabízíme:
Kávu, čaj, zákusky, nealko, víno ... aj. K poslechu bude hrát tichá
reprodukovaná hudba. Posezení je vhodné pro všechny, kdo si chtějí
popovídat s přáteli, oslavit svátek či narozeniny, pro seniory, pro
maminky i jejich děti, pro skupinky i jednotlivce.
O vaše pohodlí a příjemnou atmosféru se postarají zaměstnanci MěÚ
a členové TOM Myšáci Kelč.
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Odborné učiliště informuje

S přicházejícím jarem se v našem učilišti, tak jako se probouzí sluníčko a příroda,
probouzí soutěžní duch. Probíhají různé sportovní a oborové soutěže. Žáci
v jednotlivých oborech soutěží v praktických i teoretických znalostech
a dovednostech. Při soutěžích si žáci hravou formou upevňují své znalosti
a praktické dovednosti, které se ve škole naučili. Nejlepší z nich pak reprezentují
naše učiliště na mezioborových soutěžích, kterých se zúčastňují školy z našeho
kraje. Jednou z takových soutěží je SUSO, které se naši žáci zúčastnili pod vedením
učitele odborného výcviku Radka Lehnerta .

Soutěž učňů stavebních oborů - SUSO
Dva žáci z Odborného učiliště Kelč se po roční přestávce zúčastnili druhého postupového
kola soutěže SUSO – soutěž učňů stavebních oborů. Tato soutěž se konala 27. – 28. 2.
2015 tentokrát v Ostravě na výstavišti Černá louka, jako doprovodný program stavební
výstavy Střechy a stavba 2015. Soutěž začala písemným testem, který se skládal z učiva
2. ročníku a několika otázek od společnosti Wienerberger, Xela a Heluz. Po ukončení
písemné části následovala praktická část od firmy Cemix, kdy žáci na danou plochu
natahovali a strukturovali šlechtěné omítky. V druhé části prvního dne měli žáci za úkol
zdění technologií porotherm dryfix, kdy se jednalo o stavbu skeletu rohu zdi z ostění dle
výkresového zadání. Po skončení časového limitu ohodnotili zástupci firem jednotlivá
stavební díla a první den soutěže ukončili. Druhého soutěžního dne pokračovali žáci ve
stavbě zdění zdí z materiálu Ytong od firmy Xela. Tato zeď byla náročná na stavbu,
neboť se jednalo o skelet rohu se zkosenou zdí, kdy soutěžní družstva musela použít
speciální nářadí určené na zdění ytongu. Poslední disciplínou druhého soutěžního dne
bylo zdění komínového systému Heluz. Jednalo se o třívrstvý komín z cihelných
tvarovek. Tento komín musel být vyzděný podle projektového zadání, což vedlo některá
soutěžní družstva k chybnému rozhodování. Po časovém limitu, který měli žáci pevně
stanovený, se zástupci realizovaných firem sešli a vyhodnotili celou soutěž. V pozdních
odpoledních hodinách organizátor soutěže vyhlásil tři nejúspěšnější soutěžní družstva.
Tato družstva obdržela upomínkové předměty a dary od uvedených firem. Z deseti
soutěžních družstev oboru zedník se naši žáci Odborného učiliště Kelč umístili na
čtvrtém místě. Od třetího místa nás dělil pouhý jeden bod. Tato zkušenost nás vede
k dalšímu zamyšlení a přípravě na další postupové kolo, které se uskuteční za rok opět
v Ostravě.

Zámecké vázání
Dne 19. března zahájila paní ředitelka Mgr. Renata Ryšková společně s panem Liborem
Mašlaněm 8. ročník aranžerské soutěže odborných učilišť s mezinárodní účastí 9
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ZÁMECKÉ VÁZÁNÍ. Zúčastnily se školy z Křenovic, Cvrčovic, Valašského Meziříčí,
Velkého Újezdu a naše učiliště. Ze Slovenska dorazilo družstvo z Ladců. Téma letošního
ročníku byla přízdoba Dětského letního kloboučku a Jarní vypichovaná miska. Ta byla
úkolem sponzora akce a zároveň porotce pana Ing. Emila Kostky, který dodal květinový
řezaný materiál. Dalším z porotců a zároveň sponzorem byl pan Pavel Strnadel a trojici
doplnila paní Šůstková Eliška, která celý život věnovala floristické práci. Dalším
sponzorem akce byl Zahradnictví Jan Čech.
Žáci tvořili dvě floristické práce. Jarní vypichovaná miska byla pro žáky dosti zajímavá,
neboť květy viděli až těsně před soutěží. Práce žáků byly nápadité. Kloboučky byly
přizdobeny nejen květinami, ale také zvířátky, hračkami a dalšími netradičními doplňky.
Úsilí soutěžících, které bylo doplněno špetkou nervozity a napětí, bylo následovně
oceněno. Jarní vypichovaná miska - 1. místo Braciníková Dominika - OU Velký Újezd,
2. místo Pavelková Kristýna - OU Cvrčovice, 3. místo Bucha Tomáš - OU Cvrčovice.
Přízdoba dětského letního kloboučku - 1. místo Braciníková Dominika - OU Velký
Újezd, 2. místo Pospíšilová Magdaléna - OU Valašské Meziříčí, 3. místo - Patočka
Tomáš - OU Kelč. Další oceněnou práci si odnesl Marienka Patrik z OU Ladce.

Všem zúčastněným patří velká pochvala. Po ukončení akce byly výrobky
převezeny do Hasičského domu v Kelči, kde byly výrobky vystaveny při
zahrádkářské schůzi ve čtvrtek 19. 3. a 20. 3. dopoledne ještě pro veřejnost.
Závěrem děkujeme sponzorům a za kladné ohlasy veřejnosti.

Volné pracovní místo
Odborné učiliště Kelč přijme na plný úvazek od 1. 9. 2015
učitele odborných předmětů oboru strojírenské práce.
Kvalifikační předpoklady:
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, § 3 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vysokoškolské studium pro učitele odborných předmětů střední školy
oboru strojírenské práce se zaměřením na zámečnické práce, § 9 odst. 2
a 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Studium speciální pedagogiky absolvováno nebo zahájeno
Životopisy zasílejte na renata.ryskova@oukelc.cz do15. 5. 2015.
Za kolektiv odborného učiliště přeji všem příjemné prožití velikonočních svátků.
Za OU Julie Foukalová
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Mateřská škola informuje

Dne 21. března jsme přivítali jaro, děti poslední březnovou sobotu vystoupily
na Vítání občánků.
První dubnový den proběhne poněkud netradičně, aprílově. Děti čeká „Den
naruby“. Co si pod tím představit? Například oblečení naruby i slovní hříčky.
Po tomto veselém dni začnou vrcholit přípravy na velikonoční svátky. Děti
namalují vajíčka, vytvoří velikonoční ozdoby, upečou a nazdobí velikonočního
beránka. Zasadí travičku, budou pozorovat klíčící semínka a pečovat o ně. Vždyť se
zvláště v dubnu zaměřujeme na to, abychom si uvědomili význam přírody pro
člověka a potřebu chránit přírodu. Odemkneme zahradu zlatým klíčem a oslavíme
Den Země. Navštívíme Hasičský dům v Kelči, kde se děti seznámí s požární
technikou. Proběhne i velmi oblíbená beseda s policisty. 14. dubna přijede za dětmi
Divadélko Smíšek a pohádkou „Náčelník velké ucho a posvátný totem“. 20. dubna
budou děti kouzlit společně s klaunem. Přijede i ochočená opička. U příležitosti
Valašské rally proběhla výtvarná soutěž „Nakresli rally“, do které se děti zapojily.
Na 30. dubna chystáme od 17 hodin veřejně přístupnou akci pro rodiny s dětmi
„SLET ČARODĚJNIC“. U této příležitosti bychom se chtěli pochlubit nově
zrekonstruovanou zahradou z projektu „Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je vždy
prima“. Těšíme se na všechny!
Všem přeji příjemné prožití velikonočních svátků.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka mateřské školy
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Základní škola informuje
Proběhl zápis do 1. třídy
K zápisu se letos dostavilo celkem 36 dětí. Z výsledků zápisu vyplynulo,
že 30 dětem bylo vystaveno rozhodnutí o přijetí. V ostatních případech je věc
v jednání. Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je
potřeba písemně požádat ředitelství ZŠ Kelč. K odkladům není možné uznat jiný
důvod než nedostatečnou fyzickou či psychickou vyspělost.
§ 37 zákona 561/2004 Sb. - Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Exkurze na Úřad práce
Dne 19. 3. jsme místo tradičního vyučování ve škole vyrazili do Valašského
Meziříčí na Úřad práce. Tam už na nás čekala Bc. Marie Kadlecová, která nám
vysvětlila, jak tato instituce funguje a podle čeho bychom se měli rozhodovat při
výběru střední školy a budoucího povolání. Takže: měli bychom především zvážit
své zájmy, dále školní prospěch, osobní vlastnosti, obecně schopnosti
a předpoklady a také zdravotní stav. Každý jsme dostali brožurku, v níž jsou
obsaženy všechny důležité informace a internetové adresy, na kterých jsou volně
dostupné testy profesní orientace, popř. zajímavosti k oborům. Pokud si ani potom
nebudeme jisti svou volbou, doporučila nám pracovnice úřadu práce zajet do
Vsetína a testy absolvovat tam. Myslíme si, že přednáška splnila svůj účel, určitě
jsme odcházeli bohatší o důležité informace, které se nám příští rok budou určitě
hodit.
Účastníci exkurze

Kurz společenského chování
Sdružení rodičů, které tento kurz předtanečních spojený s výukou základních
pravidel společenského chování organizuje, se letos rozhodlo udělat po mnoha
letech změnu, totiž změnit realizátory kurzu – taneční mistry. Letos se jimi stali
členové Tanečního studia LINIE z Valašského Meziříčí, kteří budou v sedmi
lekcích provázet naše žáky na tanečním parketu a ve světě společenského chování.
To, jaký letošní kurz bude, záleží hlavně na jeho účastnících, takže jim přejme,
ať se jim daří a ať jsou pro ně taneční odpoledne příjemně stráveným časem.
Poprvé se v sále Kulturního domu v Kelči setkají 31. března.
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Lyžařský kurz 2015
V měsíci březnu měla sedmá třída vyhrazených šest dnů na dlouho očekávaný
lyžařský kurz. Již týden před odjezdem se ve třídě nemluvilo o ničem jiném. Když
už přišel ten den, kdy jsme se obtěžkáni všemi zavazadly dostavili před školu
k výletnímu k autobusu, který nás měl odvézt do Velkých Karlovic na chatu
Kyčerka, naše radost a očekávání byly opravdu veliké. Cesta netrvala dlouho, přece
jenom to z Kelče je kousek. Po složení zavazadel do chaty jsme se poprvé (a někteří
opravdu poprvé) vydali s lyžemi na svah. Na základě toho, co jsme na zasněženém
svahu předvedli, jsme byli rozděleni do tří výkonnostních skupin. Samozřejmě že
hlavní náplní bylo lyžování, ale zbyl i čas na návštěvu obce Karolinka (vyrábí se
zde skleněné výrobky), večery jsme si zpestřovali zábavnými programy. Týden
docela rychle ubíhal, najednou tu byl pátek, den odjezdu. Při posledním lyžování
bylo opravdu poznat, jaký někteří z nás udělali v lyžování pokrok, ale vlastně
všichni se nějakým způsobem zlepšili. Cesta autobusem utekla jako voda, my
se vrátili domů, ke svým rodinám. Určitě bude na co vzpomínat a co vyprávět.
Jan Menšík, účastník kurzu
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Sport

Amatér Komárovice - futsal
Již 23 let existuje futsalový klub Amatér Komárovice, který se každoročně
zúčastňuje soutěží pořádaných futsalovým svazem ČR, patřící pod FAČR. Klub má
dvě mužská družstva. Letos A tým působil v okresním přeboru, B tým v okresní
soutěži. Mezi hlavní sponzory patří Autodoprava Martin Foukal a město Kelč.
Za Amatér Komárovice nastupují tito hráči: Burda Jaroslav, Drápela Ondřej,
Foukal Tomáš, Hostaša Jan, Hrdlička Adam, Hruška Patrik, Indrák Tomáš, Jiříček
Roman, Jurka Jakub, Juršťák Pavel, Kaleta Miroslav, Kamas Pavel, Kubín
Stanislav, Landa Josef, Lasovský Lukáš, Plesník Ondřej, Šedý Jakub, Ševčík
Tomáš, Škařupa Petr, Švrčina Martin, Türscherl Miroslav, Vedral Jakub

A tým 2014/2015
Nejlepší střelci: Jiříček Roman 19, Hrdlička Adam 12, Škařupa Petr a Drápela Ondřej 9
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1. Tornádo Valašské Meziříčí
2. HC Rožnov p. R.
3. FC Draci Valašské Meziříčí
4. Al Capone Rožnov p. R.
5. Amatér Komárovice
6. Kooperativa Zubří
7. SK Krásno Valašské Meziříčí
8. SK Vichury
9. Benfika Rožnov p. R.
10. Independent Trojanovice
11. Regmont Valašské Meziříčí
12. Bar Bora Bora Vidče

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
13
11
11
9
9
8
8
9
7
6
4

3
5
5
2
3
3
6
4
1
3
4
5

4
4
6
9
10
10
8
10
12
12
12
13

101 : 40
90 : 58
96 : 57
88 : 85
79 : 87
74 : 82
90 : 87
74 : 72
63 : 93
69 : 95
74 : 106
55 : 91

48
44
38
35
30
30
30
28
28
24
22
17

B tým 2014/2015
V základní části jsme, díky horšímu vzájemnému zápasu s HSK Huslenky, obsadili
9. místo a hráli skupinu o udržení.
Nejlepší střelci: Burda Jaroslav 14, Kubín Stanislav 13, Vedral Jakub 12
9. Amatér Komárovice „B“
10. MFC Hutisko - Solanec
11. Las Vigas Vigantice
12. AC Climax Vsetín
13. Torpex Rožnov p. R.
14. I.FC Horní Bečva
15. Tsunami Prostřední Bečva
16. SK Slezská Zubří

22
22
22
22

12
22
7
22
8
22
4
22

4

6 116 : 79 40
11 1 10 118 : 104
5 10
66 : 93 26
8 2 12
68: 86
1 13
73 : 76 25
7 3 12
73 : 86
2 16
94 : 155 14
2 0 20
53 : 171

34
26
24
6

Výsledky všech utkání najdete na www.kelc.cz – Zpravodaj MěÚ Kelč.

Generali Cup 2015
V sobotu 30.1.2015 a v neděli 1.2.2015 proběhl ve Vsetíně ve sportovní hale
prestižní mezinárodní turnaj Generali Cup, kterého se účastníme od roku 2013.
V předchozích letech jsme hráli např. s: FK ERA-PACK Chrudim, Tango Brno.
V sobotu jsme se utkali s lídrem 2. ligy ČR, AC Gamaspol Jeseník. Výborný soupeř
potrestal všechny naše chyby, podlehli jsme 0:6. Druhý zápas ve skupině jsme
sehráli s prvoligovým futsalovým týmem SKP Likop Třinec. SKP Likop třinec nás
porazil 8:3 (2:0), v polovině zápasu nám došly síly a soupeř navýšil vedení, branky
dával Škařupa, Kubín, Hlavica Jan. V neděli jsme sehráli první zápas s výběrem
České Republiky U19, který jsme prohráli 0:4, když jsme neproměnili spoustu
šancí. V posledním zápase jsme se utkali s reprezentací Slovenské republiky U19.
Tento zápas skončil 3:1 v náš neprospěch, ale podali jsme velmi dobrý výkon, který
ocenilo i vedení české reprezentace do 21 let. Neproměněných šancí v tomhle
zápase bylo nespočet. Obsadili jsme 6. místo.

Tomáš Foukal
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KUŽELKY
OKRESNÍ PŘEBOR-NJ
13. KOLO: TJ Kelč B – TJ Frenštát B
5:1 1497:1446
14. KOLO: TJ Spartak Bílovec – TJ Kelč B
5:1 1580:1555
15. KOLO: TJ Kelč B – TJ Spartak Přerov C
1:5 1629:1724
16. KOLO: TJ Nový Jičín B – TJ Kelč B
1:5 1395:1527
17. KOLO: TJ Kelč B – TJ Optim Odry B
5:1 1648:1606
Za poslední měsíc se kelečskému béčku poštěstilo zvítězit ve třech z pěti utkání. Přestože si
na své konto připsali šest důležitých bodů, razantní změnu v tabulce to nezpůsobilo, Kelč se
tedy drží na stále čtvrté pozici. Do konce sezony je čekají ještě tři zápasy, ovšem na bednu
to ale už stačit nebude.
Tabulka po 17. kole
Název týmu

Utkání 2B 1B 0B Průměr

Skóre

Body

1 Spartak Přerov ˝C˝

17

16 0

1 1643.2

86 : 16

32

2

TJ Optim Odry ˝B˝

17

13 0

4

1593

67 : 35

26

3

TJ Spartak Bílovec˝B˝

17

10 0

7

1549.5

57.5 : 44.5

20

4

TJ Kelč˝B˝

17

7

0 10 1545.3

45 : 57

14

5

TJ Frenštát˝B˝

17

3

2 12 1458.4

32 : 70

8

6

TJ Nový Jičín˝B˝

17

0

2 15

18.5 : 83.5

2

1450

KRAJSKÝ PŘEBOR
16.KOLO: KK Kroměříž – TJ Kelč A
7:1 2574-2262
17.KOLO: TJ Kelč A – TJ Slavia Kroměříž
2:6 2468-2491
18.KOLO: TJ Jiskra Otrokovice – TJ Kelč A
4:4 2483-2457
19.KOLO: SC Bylnice – TJ Kelč A
8:0 2522-2415
Oproti druhému manšaftu našeho oddílu se týmu „A“ vydařilo získat pouhý bod při remíze
s Otrokovicemi, ostatní souboje dopadly pro naše kuželkáře ne příliš pozitivně. Díky
nepovedeným utkáním se Kelč v soutěži Krajského přeboru ZK posouvá až mezi spodní
příčky tabulky, přesněji na jedenácté místo. Za ní zůstává pouze tým Chropyně, který však
ztrácí osm bodů, aby kelečské družstvo předběhl.
*podrobnější výsledky včetně fotografií jednotlivých soutěží naleznete na našem webu
www.kuzelkykelc.cz
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AMATÉRSKÁ LIGA
12.KOLO
Juhyňáci
GAS MONTÁCI
Doliňáci
Snipeři
13. KOLO
Střelci Kelč
Doliňáci
Zámrsky
Skalička
14. KOLO
Chvatíci „B“
GAS MONTÁCI
Juhyňáci
Snipeři

-

Chvatíci „B“
Skalička
Střelci Kelč
Zámrsky

Celkové Celkový součet Vítězství
skóre poražených kuželek na dráhy
2:8
767-887
(2:6)
0:10
845-994
(1:7)
2:8
786-861
(3:5)
0:10
767-876
(1:7)

-

Juhyňáci
GAS MONTÁCI
Chvatíci „B“
Snipeři

10:0
2:8
2:8
10:0

854-757
788-902
972-1012
939-808

(7:1)
(2:6)
(2:6)
(8:0)

-

Skalička
Střelci Kelč
Zámrsky
Doliňáci

6:4
4:6
0:10
8:2

1001-974
852-857
745-905
874-767

(3:5)
(3:5)
(1:7)
(6:2)

Čtrnáctým kolem byla uzavřena první sezona soutěže neregistrovaných. V posledních
utkáních se většině vydařilo zlepšit svá průměrná čísla, někteří se dokonce mohli radovat
z nových osobních rekordů. Teď už ale k zápasům: Při střetnutí GAS MONTÁCI-Střelci se
pro přihlížející naskytla napínavá podívaná, jelikož bojovnost mezi oběma sestavami trvala
až do posledního odhozu, ovšem body si v závěru s rozdílem pouhých pěti kuželek mohli
připsat Střelci. Další vítězství a zároveň upevnění třetího místa si vybojovaly Zámrsky nad
Juhyňáky a konečně se po dlouhé době poštěstilo i Sniperům, porážejícím čtveřici Doliňáků.
Největší pozornost si však získal souboj mezi Chvatíky a Skaličkou, neboť se tyto dva týmy
doslova rvaly o vrcholnou příčku naší tabulky. První půlka sestavy „domácích“ nasadila laťku
vysoko a zbývající dvojice se snažila pouze o udržení náskoku. Přestože se hra postupně
začala vyrovnávat, Skaličku nakonec dělilo od výhry 27 kuželek, čímž tak byli sesazeni
z prvního místa. Vítězem úvodního ročníku se tedy stávají CHVATÍCI „B“. Gratulujeme!
Tabulka po 14. kole:
DRUŽSTVO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chvatíci "B"
Skalička
Zámrsky
Střelci Kelč
GAS MONTÁCI
Snipeři
Juhyňáci
Doliňáci

ZÁPASY VÝHRA REMÍZA PROHRA SKÓRE DRÁHY PRŮMĚR BODY

14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
11
10
6
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
3
4
8
11
12
13
16

106:34
79:33
112:28 81,5:30,5
92:48
72:40
89:51
68:44
66:74 49,5:62,5
49:91
47:65
28:112
26:86
24:116
28:84

887,4
946,7
872,7
838,2
826,9
786,4
717,1
722,8

24
22
22
20
12
6
4
2
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Vítězi 1. ročníku „Amatérské ligy“ (Vendula Chvatíková, Pavel Chvatík, Lucie Chvatíková,
Zdeněk Chvatík, Zuzana Chvatíková, Zdeněk Smahel)

POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ
5.KOLO – BLANSKO
Naši nejmenší se zúčastnili předposledního kola letošního soutěžního ročníku v Blansku,
kde si mohli odzkoušet dráhy z mistrovství světa, konaného vloni v květnu. Všem
zúčastněným se podařilo dosáhnout vysokých čísel, někteří se dokonce mohli pyšnit svými
novými osobními rekordy.
6.KOLO – KROMĚŘÍŽ
Další turnaj PMN se uskutečnil v Kroměříži, kdy si žactvo mělo možnost vyzkoušet nové
a zároveň poslední dráhy nynější sezony 2014-15. Tentokrát se však poštěstilo vybojovat si
svým náhozem nějaké body pouze Kristiánu Hlavicovi (starší žáci), který si s číslem 233
vysloužil krásné druhé místo. I přes menší nezdar se na stupínku vítězů poprvé ocitl i Milan
Zgažar, a to na bronzové pozici. Pěkné osmé umístění si vykoulela poslední kelečská
hráčka – Marie Mašlaňová.
Minulý víkend proběhlo zároveň i finále, konané tradičně na osmi-dráze v Olomouci. Jak
finále probíhalo, můžete zjistit v závěrečném zpravodaji na pmn.kuzelky.cz
Monika Pavelková
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FOTBAL
Rozpis duben 2015:
So 04. 04. 2015 - 15.30hod. muži B KELČ B - VK + KAROLINKA B
Ne 05. 04. 2015 - 09.30hod. st. žáci HORNÍ BEČVA - KELČ
Ne 05. 04. 2015 - 11.15hod. ml.žáci HORNÍ BEČVA - KELČ
Ne 05. 04. 2015 - 15.30hod. muži A VIGANTICE - KELČ
So 11. 04. 2015 - 15.30hod. muži A KELČ - VIZOVICE
So 11. 04. 2015 - 15.30hod. muži B POLIČNÁ - KELČ
Ne 12. 04. 2015 - 09.30hod. st. žáci KELČ - HULÍN
Ne 12. 04. 2015 - 11.15hod. ml.žáci KELČ - HULÍN
So 18. 04. 2015 - 09.30hod. st. žáci LUHAČOVICE - KELČ
So 18. 04. 2015 - 11.15hod. ml.žáci LUHAČOVICE - KELČ
So 18. 04. 2015 - 16.00hod. muži B KELČ B - LHOTKA N. B.
Ne 19. 04. 2015 - 10.00hod. st.příp. POLIČNÁ - KELČ
Ne 19. 04. 2015 - 16.00hod. muži A PROVODOV - KELČ
So 25. 04. 2015 - 13.30hod. st.příp. RŮŽĎKA - KELČ
So 25. 04. 2015 - 16.00hod. muži A KELČ - ROŽNOV P/RADH.
Ne 26. 04. 2015 - 10.00hod. muži B KELČ B – HALENKOV

Různé

Program DUBEN:
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 2. 4. 2015 a pondělí 6.4.2015 RC ZAVŘENO.
 Úterý 14. 4. 2015 v 9:00 hod. Beseda na téma: „Dětská kosmetika“, rady,
zkušenosti, nabídka trhu . . . Vyrobíme si jednoduchá přírodní mýdla.
Naučíme se ukazovačku: „To jsou prsty, to jsou dlaně“.
 Pondělí 20. 4. 2015 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou. Jarní
tvoření pro děti - strom z krepového papíru, jarní kytičky.
 Úterý 28. 4. 2015 v 9:00 hod. „Přišlo jaro se sluníčkem!“ - společně
přivoláme sluníčko a vyrobíme si ho z barevného papíru, budeme zpívat
a tancovat s padákem.
Veronika Mlčáková
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Velikonoční pozdravení
Milí spoluobčané v městě Kelči,
začátek jara je pro křesťany vyvrcholením liturgického roku. Nejdůležitějším dnem
v roce je pro ty, kdo věří v Ježíše Krista - Syna Božího - Zachránce lidí, neděle
Zmrtvýchvstání Páně. Slavení Velikonoc je přímo spojené i se dvěma církevními
přikázáními: každý pokřtěný, který byl vyučen ve víře, má alespoň jednou za rok
přistoupit ke svaté zpovědi a přijmout Tělo Kristovo ve svatém přijímání alespoň v
době velikonoční.
Letos je tato naše "povinnost", věřím, o to radostnější, že prožíváme Rok
eucharistie, který vyhlásili čeští a moravští biskupové s cílem upevnit vědomí
významu eucharistie, prohloubit slavení eucharistické liturgie a dát zakusit
souvislost eucharistie s životem ve světě. Naši biskupové zvou 17. října 2015
do Brna k vyvrcholení Národního eucharistického kongresu všechny, kdo věří
v přítomnost Pána Ježíše ve svatém přijímání. Vždyť eucharistie dává nový život, je
projevem lásky Ježíšova srdce a sjednocuje lidi s Bohem!
Prožívání roku mimořádné úcty k Ježíši v eucharistii nabere v naší farnosti
spád už v dubnu: na 12. 4., to je druhou neděli velikonoční, připadá v naší farnosti
adorační den. Ve farním kostele v kaplích bude vystavena nejsvětější svátost
k adorační modlitbě. V sobotu 18. dubna nás pozval o. arcibiskup do Zašové
na Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Autobus z Kelče
pojede v 15:15 hod., z Němetic 15:10, z Komárovic 15:20. O
týden
později,
v sobotu 25. dubna, bude v Kelči Duchovní obnova v rámci Národního
eucharistického kongresu. Pro různé věkové a stavové skupiny budou setkání na
Befarku a na faře, obnova vyvrcholí adorací a mší svatou ve farním kostele. První
svaté přijímání dětí prožijeme letos ve farnosti 10. května. Tuto neděli odpoledne
bude ve farním kostele slavnostní koncert pěveckého sboru Moravští madrigalisté.
Výčet těchto chystaných akcí by byl jen prázdnou snahou, kdyby v srdci
křesťanů chyběla ochota žít svůj život ve spojení s Bohem v každodenní modlitbě
a touha plnit Boží přikázání, přestože je k tomu třeba i sebezápor. Přeji Vám proto,
ať chuť do dobrého a pomoc Boží nikomu nechybí!
o.Jan Bleša, farář

Malé ujištění k otázce takzvaných církevních restitucí ve farnosti Kelč
Milí farníci a všichni lidé dobré vůle, na počátku velikonoční doby
bych se rád veřejně vyjádřil k otázce bývalých farních pozemků, na kterých
má vzniknout nová zástavba po levé straně silnice do Všechovic. Tyto
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pozemky byly převedeny do majetku Místního národního výboru v Kelči
v padesátých letech minulého století. V současnosti jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Kelč, které je přímým nástupcem předchozího vlastníka.
Podle všech dostupným vyjádření došlo k převodu těchto pozemků
z farnosti na obec v době, kterou postihuje restituční zákon. Podle
restitučního zákona mají být církvi fyzicky vráceny ty pozemky, které
vlastní stát. Pozemky a jiné nemovitosti ve vlastnictví měst a soukromníků
stát vrátit nemůže, proto za ně podle restitučního zákona vyplatí církvi
finanční náhradu.
Jsem přesvědčen, že dotčené pozemky na okraji našeho města spadají
podle restitučního zákona do té skupiny, za kterou je církvi vyplacena
finanční náhrada státem. Podobných parcel bylo mimochodem v Kelči
šedesát a z poloviny dnes patří městu, z poloviny soukromníkům. Chtěl
bych proto ujistit současné vedení Městského úřadu i všechny dotčené,
že na základě jednání ekonomické rady farnosti, Římskokatolická farnost
Kelč o tyto pozemky nebude dále usilovat v soudním řízení. Dovolím si
na závěr požádat ty, kdo tento článek četli, aby posoudili, že finanční
náhrada skutečně není "darem církvi", ale je náhradou za ten historicky
církevní majetek, který stát vrátit nemůže.
Přeji všem požehnané prožití postní doby a radost z blížících se
Velikonoc!
o.Jan Bleša, farář
*******************************************************************

Buďte zdrávi občané, nazdar čtenáři místního Zpravodaje,
jsou tu opět Junáci se svým sloupkem plným událostí ze světa kelečského
skautování. V tomto již tradičním sdělení, které směřuje k vám, všem obyvatelům
města Kelče, se ohlédneme za dobou nedávno minulou. Konkrétně do měsíce ledna
a událostí spjatých s novým rokem 2015. Následně budeme volně pokračovat až
k dění v měsíci březnu.
Skautská sezona plná elánu nám začala již tradičním skautským plesem,
a to konkrétně sedmým v pořadí. Ano vážení, sedmým, a to jen díky vám a vaši
přízni, kterou skautům věnujete. Nutno podotknout, že letos byla naše největší
společenská událost vskutku vydařená, užili jsme společně spoustu zábavy
a nezapomenutelných zážitků plných elegance a vkusu. Ples začínal tradiční
dvacátou hodinou a u vstupu návštěvníky vítaly skautky v typickém symbolu tábora
- ve skautském stanu. Po zakoupení vstupenky obdrželi návštěvníci malý dáreček
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v podobě odznáčku se symbolem plesu. Celý ples se nesl v duchu skautské
symboliky a program načal již tradiční skautský nástup pod náčelníkovým
vedením, kde se zpívala skautská hymna. Tento úvod a závěr je neodmyslitelně
spjat s každým dnem na táboře, a proto je také počátečním symbolem skautského
plesu.
Ovšem ples nebyl jen tradiční přehlídkou skautingu. Za barem jste se mohli
občerstvit lihovinami všeho druhu za skautské ceny, tedy velmi lidové, dále se
mohli ovínit vynikajícími víny z Jižní Moravy a též míchanými nápoji s trampským
nádechem.
Avšak plesová zábava neskýtá jen postávání u baru, to by dámy nebavilo a pánové
by se brzy unavili. O výbornou zábavu na parketě se letos zasloužila kapela Orion
a v pekle pekelně tvrdil muziku DJ Roman. A jelikož jsou skauti nápadití
a v pohybu zdatní, tak nás ve volné chvíli pobavily zajímavé hry, které výborně
doplnily skautský program, např. tanec několika párů s kostkami mezi čely obou
partnerů. Ve 22 hodin společnost pobavila scénka roverů s příznačným názvem
„liliputi“. Celý program byl korunován půlnočním překvapením, které se neslo
ve znamení tanců mladých skautíků na motivy různých známých songů mnoha
žánrů, jako třeba Thiller od Michaela Jacksona, Poupata od Michala Davida...
Atmosféru vystoupení dokreslovaly fosforově svítící prvky na oblecích tanečníků.
Dalším hřebem večera byla bohatá tombola. Na tomto místě velmi děkujeme všem
sponzorům, kteří nám do naší tomboly přispěli. Je nutno podotknout, že pro plesy
skautského typu není prvořadá tombola a výhry, ale je to hlavně příslib výborných
zážitků a nevšední atmosféra, kterou si na jiných zábavách můžete jen těžko dopřát
.
Chata Brodek u Přerova
Jak už bývá zvykem, po zimě se vše probouzí k životu a zvyšuje svou aktivitu, tak
i my skauti ožíváme a vyrážíme do přírody.
Tentokrát byla naším cílem skautská klubovna v Brodku u Přerova. Klubovna
původně bývala hvězdárnou, což prozrazuje kopule na střeše, která v sobě ukrývá
dalekohled. Nyní je ale klubovna nejvíce využívána skauty, ať už těmi brodeckými,
kterým slouží jako základna, nebo skauty z okolí, kteří zde jezdí trávit víkendy, jak
tomu bylo i v našem případě.
Vyrazili jsme v pátek 6. března 2015, před jarními prázdninami a vrátili se v neděli
8.3 téhož roku v odpoledních hodinách. I když jaro podle kalendáře má začít až za
dva týdny, příroda na to nijak nebrala zřetel a připravila nám teplé a slunečné
počasí. Když jsme v pátek opouštěli Kelč, svítilo nám sluníčko po celou cestu, která
vedla přes Hranice a odtud vláčkem do Brodku. Až když jsme dorazili po páté
hodině na místo, zalezlo slunce za mraky a my zalezli do vyhřáté klubovny. Zde
jsme se ubytovali, zahráli si několik her, povečeřeli a odebrali se do svých spacáků.
Nemůžu říci, že jsme ve spacácích hned usnuli. Ne že by nám vedoucím usínání
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dělalo nějaký problém, to vůbec, ale spíše dětem se nechtělo spát, pořád se měly
o čem bavit a čemu se smát i po večerce  . Nakonec ale přece jen klubovna
utichla. Ráno jsme všichni odpočatí posnídali a vydali se na túru do nedalekého,
pro některé však nekonečně daleko vzdáleného, Citova. Některé bolely nožky hned,
co jsme prošli kolem cedule Brodek, ale někteří bolest nepocítili vůbec a dokonce
posledních pár metrů nazpátek doběhli.
Na pozdní oběd jsme si dali gulášovku a poté dali i odpočinout znavenému tělu
a naplněnému bříšku. Děti ale samozřejmě moc odpočinku nepotřebují, a tak za
chvíli jsme se zase všichni sešli ve společenské místnosti, kde probíhala většina
dění. Téma chaty byla zdravověda a zdraví celkově a tomu taky byl přizpůsobený
celý program. Děti se měly možnost seznámit s postupem při KPR (resuscitaci),
vyzkoušely si ošetřování úrazů, dozvěděly se důležité věci o nemocech a zraněních.
Něco už děti znaly ze schůzek, protože jsme se podobným tématem zabývali celý
měsíc únor. Něco znaly ze školy, něco od rodičů… K tématu patřil i zdravý životní
styl, a tak si malí skautíci zkusili třeba sestavit vyvážený jídelníček na celý týden.
Poté jsme se všichni přemístili ven k ohni a čekání na pana hvězdáře, se kterým
jsme si domluvili prohlídku noční oblohy, si zkrátili hraním různých pohybových
her, při kterých jsme se hodně nasmáli.
Pan hvězdář, dovolte mi jej tak nazývat, protože jeho jméno si už nepamatuji,
dorazil až za tmy, což byl nejspíš účel, abychom vše pořádně viděli. Pomocí
dalekohledu nám přiblížil Jupiter a jeho čtyři největší měsíce, známé jako
„galileovské měsíce“. A také souhvězdí Orion a Plejády (Kuřátka). Pan obohatil
nás vedoucí zajímavostmi, zatímco děti více bavila praktická stránka věcidalekohledy a hvězdičky .
V neděli jsme se ráno vydali do kostela přímo v Brodku, na oběd jsme si smlsli
na palačinkách, sbalili si věci a ťapkali zpátky na vlak do Brodku a dál tou stejnou
trasou zase domů.
A co nás čeká dále?
V měsíci dubnu toho máme v plánu opravdu hodně, například velikonoční
dopoledne, kdy holky budou barvit vajíčka a péct perníky, zatímco kluci budou
plést tatary na holky . Také pomůžeme dobré věci a připojíme se
k celorepublikové akci Skautské kuře. Kuřátka se budou prodávat v neděli 5. 4.
2015 po mši (přibližně v 7:45 a 9:45 hodin) u farního kostela v Kelči a získané
peníze pošleme na sbírku „Pomozte dětem“. Jako každý rok i letos oslavíme svátek
sv. Jiří (24. dubna), patrona všech skautů a to hned dvakrát. V sobotu se vydáme na
výšlap k mohyle padlých skautů- Ivančeně a v neděli 26. 4. 2015 oslavíme svátek
společnou skautskou mší svatou v 10 hodin, na kterou zveme všechny.
Užívejte jarních dnů,
Čertík (Dominika Holášová)
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Charitní pečovatelská služba Kelč
předává informace o možnosti využití

Linky seniorů pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním
Linka seniorů 800 200 007 bude od 1. března 2015
k dispozici každý den od 8 - 20 hodin
Díky charitativnímu spotu Kájo, Nevolej! a podpoře hlavních partnerů služby
- Nadace O2 a Nadačního fondu Avast se volající mohou obracet na bezplatnou
a anonymní Linku seniorů od 1. března také o víkendech. Je to dobrá zpráva
zejména pro 50 tisíc volajících, kteří se na Linku kvůli absenci víkendových služeb
často nedovolali.
Linka seniorů pomáhá seniorům v obtížných životních situacích, ať volající
trápí samota, uvažují o sebevraždě, stali se obětí podvodné činnosti nebo
se potýkají se špatnými rodinnými vztahy. Díky anonymitě hovorů mohou
bez pocitu viny mluvit o tom, za co se mnohdy hluboce stydí. Pomoc získá o 30%
více osob v krizi.
Za stoupajícími počty hovorů nejčastěji stojí špatné či zcela nefunkční
mezigenerační vztahy. Často slyšíme, že volající zůstal na všechno sám, bez
pomoci blízkých. Samota je fenomén, který obzvlášť starého člověka dokáže dostat
až na hranici jeho možností žít kvalitní život, podstatnou měrou zvyšuje riziko
úplné sociální izolace a také sebevražedné úvahy. V takových těžkých situacích je
často hledání pomoci beznadějné.
Profesionální telefonická krizová pomoc Linky seniorů poskytuje klientovi
"první pomoc" a snižuje tak riziko prohloubení krizové situace. Dále pak podává
informace, které vedou k řešení jeho problémů, odkazy na další navazující služby
a instituce. Službu zajišťuje tým odborně vzdělaných pracovníků v telefonické
krizové intervenci, sociální pracovníci, psychoterapeuti a psychologové.
Během naší dvanáctileté praxe se potvrdilo, že i jeden hovor na Lince seniorů
může zachránit lidský život. Číslo Linky seniorů 800 200 007 najdete na všech
telefonních automatech v ČR. Služba je bezplatná, a tudíž naprosto bezbariérová
a svými projekty podporuje seniory.
Linka seniorů - základní informace: Bezplatná a anonymní telefonická služba
pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi funguje nepřetržitě od roku
2002. Volajícím z celé České republiky je od 01. 03. 2015 k dispozici zdarma
každý den od 8 do 20 hodin. Každý rok služeb linky využije na 30 tisíc volajících.
Elpida pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou
součástí společnosti. Vydává také časopis Vital, pořádá mezigenerační festival
Old´s Cool ReFestival
www.elpida.cz
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Inzerce

CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 - 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
Helena Pavelová
Silvia Novosadová
Vlastimil Orel
Markéta Kundrátková
Božena Tvrdoňová
Stanislav Haša

Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Milena Pastrnková

Kelč

70 let
Marie Jiříčková

Kelč

75 let
Ludmila Blažková
Kelč
Jiří Matyska
Kelč
Marie Ondrušková
Kelč
Vojtěch Gerla
Kelč
81 let
Libuše Staňková
Kelč
83 let
Jiří Rolinc
Němetice
89 let
Anna Plesníková
Kelč
92 let
Ludmila Strnadlová
Kelč
Marie Horáková
Kelč

Narození
Simona Mlčáková

Kelč

Úmrtí
Ludmila Koláčková
Jaroslav Kutálek
Zdenka Maroszová
Bohumil Škrla
Zdeněk Haša

90
88
76
75
79

let
let
let
let
let

Lhota
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
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