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Úvod
Oběti fašismu v Kelči
V těchto dnech si připomínáme 70. výročí osvobození naší vlasti. Kelč byla
osvobozena 7. května 1945 kolem desáté hodiny dopoledne. V okolí města
padlo šest rudoarmějců a v provizorním lazaretě zemřel plukovník ruské
armády Nikolaj Ždanov. Nešťastnou náhodou byl zastřelen jeden místní
občan.
V průběhu druhé světové války Kelč přinesla nacistickému režimu řadu obětí. Bylo
vězněno 33 zdejších občanů a 15 z nich se již domů nevrátilo.
K prvnímu rozsáhlejšímu zatýkání v Kelči došlo v létě 1941, kdy byla za poslech
zahraničního rozhlasu uvězněna skupina lidí. Od října 1941 byl vězněn bývalý
ředitel školy Vojtěch Jasný. Zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi 12. března
1942. Společně s ním byl zatčen i Alois Tylich, jemu se ale podařilo se roku 1943
vrátit. Dalším vězněným v Osvětimi byl učitel Alois Hradil, zemřel 8. dubna 1942.
V létě 1942 byli z Kelče do vyhlazovacích táborů posláni všichni kelečští židé.
Jednalo se o několik místních rodin a také rodin z Prostějova. Ty hledaly v Kelči
útočiště. Nikdo z nich se nevrátil. B. Hirsch, O. Hirsch, O. Hirschová, M. Fuchtner,
A. Fuchtnerová, H. Vlček, K. Vlčková, E. Hradilová, Z. Hlavicová a M. Platzerová
byli odvezeni transporty do Terezína a odtud do likvidačních táborů.
Z dalších kelečských rodáků se obětí nacismu stal JUDr. Bohuslav Svěrák z Prahy,
hoteliér v Říce Antonín Srkala nebo instalatér v Hranicích František Vinklár.
Po celou dobu okupace byl vězněn Josef Mlčák.
Za pokus překročit hranice a připojit se k povstání na Slovensku byli 16. září 1944
zatčeni a vězněni V. Jukl a Z. Pajdla.
Dne 8. listopadu 1944 zatklo gestapo v tažení proti partyzánům devět občanů, čtyři
z nich byli následujícího dne pro výstrahu oběšeni. 8. prosince byl u mlýna oběšen
partyzán Vladimír Šišák z Přerova.
Přestože od války uběhlo už dlouhých sedmdesát let, na oběti bychom zapomínat
neměli, zvlášť v době, kdy se nedaleko od nás vedou jiné války a umírají další
nevinní lidé.
Mgr. Vilma Vašáková
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Městský úřad informuje

Volně pobíhající psi v obci a psí exkrementy -stálý problém v našem městě. Jak řešit nezodpovědný přístup a chování majitelů?
Problém se netýká psů samotných, jsou to zvířata a mnohdy se neprávem zlobíme
právě na ně. Ti, na koho by se měla obrátit naše pozornost, jsou jejich majitelé.
Někteří si myslí, že pořízením psa jejich starost končí. Kromě povinnosti přihlásit
psa, platit poplatek, by mělo být naprostou samozřejmostí se o psa řádně starat. Což
znamená přinejmenším to, že jako jeho majitel jsem povinen dodržovat zákony
a vyhlášky obce. Takže úplnou samozřejmostí je odklidit psí exkrementy
a zabezpečit psa tak, aby neobtěžoval okolí.
Jak postupovat v případě porušení zákonných norem?
Volně pobíhající pes
Město Kelč má přijatou obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, která
zakazuje volný pohyb psů na veřejně přístupných místech. Pokud volně pobíhající
pes obtěžuje vás nebo okolí, oznamte tuto skutečnost Policii ČR, policejní stanici
v Kelči – tel. 725 087 297. Je ovšem vhodné tuto situaci zdokumentovat, pořídit
fotku, a to ještě před příjezdem Policie ČR, protože v době jejich příjezdu již volně
pobíhající pes nemusí být na místě. Také je nutné znát majitele psa. Policie ČR
postoupí případ k přestupkovému řízení na MěÚ Valašské Meziříčí. Pokud majitele
neznáte, volejte MěÚ Kelč, tel.: 571 665 910. I v tomto případě je nutné pořídit
fotografii psa.
Pes na cizím pozemku
Pokud pes přeskakuje nebo podhrabává plot, ničí váš majetek a obtěžuje vás
na vašem pozemku, opět postupujte tak, že případ oznámíte Polici ČR, policejní
stanici v Kelči. Příslušníci Policie ČR situaci zdokumentují a následně předají
případ ke správnímu řízení na MěÚ Valašské Meziříčí, protože majitel psa v tomto
případě porušuje zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dostatečným
způsobem se o svého psa nestará a nemá ho zajištěného). Vhodné je ještě před
příjezdem policie pořídit fotografii a znát majitele psa. Pokud vznikne škoda na
majetku a majitel ji nechce uhradit, musíte dále řešit spor s majitelem občanskoprávní cestou (soudně).
Psí exkrementy
V případech neuklizených psích exkrementů porušuje majitel jak zákon, tak obecně
závaznou vyhlášku. Je potřeba ale sebrat odvahu, majitele upozornit, a pokud i přes
upozornění po svém psovi neuklidí, tak případ nahlásit na Policii ČR. Poté se
případ řeší na přestupkovém oddělení MěÚ Valašské Meziříčí. Pokuta by mohla
majitele psa přinutit se začít chovat zodpovědněji.
(Ing. Karel David, Bc.Martina Schybolová)
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Vážení občané,
srdečně vás zveme

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ZREKONSTRUOVANÉHO NÁMĚSTÍ,
na

které proběhne ve čtvrtek 7. května 2015 od 17 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Ing. Karel David, starosta

USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Kelč dne 19. 3. 2015
– Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků v k.ú. Němetice :
p.č. 730/9 ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2
p.č. 730/16 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2
p.č. 731/6 ostatní plocha, silnice o výměře 615 m2
p.č. 731/11 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2

USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Kelč dne 23. 3. 2015
– Rada bere na vědomí Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O/0222/2010/DOP se Zlínským
krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na
území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou pro rok 2015 a předává
jej k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128015190/001 na pozemcích p.č. 239/1, 474/2 a 475/3 v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci
stavby „Kelč, Město Kelč, p.č. 474/2, NNV“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-128002602/001 na pozemcích p.č. 473/5 a 473/6 v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci stavby
„Kelč, Sběrný dvůr 474/2, PŘ VN25“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8016711_001 k pozemku p.č. 2023/1 v k.ú.
Kelč-Nové Město ke stavbě „Kelč, Hradil,p.č. 156/1, NNv,NNk“ s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
– Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za rok 2014
a rozpočet fondu na rok 2015 dle předložené zprávy.
– Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 475/1 ostatní plocha o výměře 400 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město Marku Pajdlovi – autodoprava MAPA, Kelč 136 a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
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– Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 275/4 ostatní plocha o výměře 1240 m 2
v k.ú. Kelč-Staré Město Správě a údržbě silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské
Meziříčí a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
– Rada bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Kelč o „Stanovení podmínek
pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2015/2016.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města: 7 ks trnovník akát na p.č. 619/1 v k.ú. Babice u Kelče a 1 ks třešeň na p.č. 1318
v k.ú. Kelč-Staré Město dle předloženého návrhu.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření č. 1/2015 dle
předloženého návrhu.
– Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kelč, příspěvkové organizace,
sestavenou k 31.12.2014 dle předloženého materiálu.
– Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Kelč, příspěvkové organizace,
sestavenou k 31.12.2014 dle předloženého materiálu.
– Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na místní komunikaci a uložení
přípojek inženýrských sítí na pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Kelč-Staré Město pro
novostavbu rodinného domu na p.č. 101 s Petrem a Jarmilou Tomáškovými, Kelč 507
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku p.č.
2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město pro rodinný dům č.p. 265 s Tomášem Zimou, Teplice
nad Bečvou 106 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Výměna a repase oken,
dům č.p. 31, k.ú. Kelč-Nové Město, jižní průčelí“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. FIALA Stolařství, s.r.o., Podhradní
Lhota 13, PSČ 76871.
– Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava místní
komunikace k domu č.p. 29“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. SATES MORAVA, s.r.o., Železničního
vojska 1386, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01.
– Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Nákup – Radarové
ukazatele rychlosti“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným
uchazečem na 1. pořadí tj. Jiří Darebníček – DAS, Němčice u Holešova 125, 768 43
Kostelec.
– Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo v rámci podlimitní veřejné
zakázky „Stavební úpravy náměstí v Kelči“ mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč č.p. 5,
PSČ 756 43, IČ: 00303925, jako objednatelem a společností SATES MORAVA spol.
s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, jako
zhotovitelem dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
– Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 1.000,- Kč charitativní organizaci Fond pro
opuštěné a handicapované děti a mládež, Za Sušárnou 391, Mořkov na uspořádání
7. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého
a Zlínského kraje v letošním roce.
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– Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20.000,- Kč Podhostýnskému mikroregionu,
Masarykovo náměstí č. 137, Bystřice pod Hostýnem na částečnou úhradu nákladů
spojených s realizací stavby rozhledny na Kelčském Javorníku.

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 26.3. 2015
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
- Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Kelč pro rok 2015 těmto
organizacím v uvedené výši:
Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345
- 77.670,- Kč
Orel Jednota Kelč
- 100.000,- Kč
Tělovýchovná jednota Kelč
- 120.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč č.p. 107
- 70.000,- Kč
- Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kelč pro rok 2015 výše uvedeným organizacím a pověřuje starostu podpisem těchto
smluv.
– Zastupitelstvo schvaluje podání návrhu na vklad vodohospodářského majetku města
Kelč do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01
Vsetín.

USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Kelč dne 30. 3. 2015
– Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo v rámci podlimitní veřejné
zakázky „Stavební úpravy náměstí v Kelči“ mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč č.p. 5,
PSČ 756 43, IČ: 00303925, jako objednatelem a společností SATES MORAVA spol.
s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, jako
zhotovitelem dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Z důvodu nepřítomnosti MUDr. Kurejka bude zastupovat
MUDr. Sehnal ve dnech 4. 5.2015 15.5.2015
Ordinační doba
Pondělí
07:00 – 09:00
Úterý
07:00 – 12:00
Středa
07:00 – 12:00
Čtvrtek
07:00 – 12:00
Pátek
07:00 – 12:00

Loučka
Kelč
Branky
Kelč
Loučka

10:00 – 12:00

Kelč

Zdravotní sestra bude přítomna denně v dopoledních hodinách.
MUDr. Stanislav Kurejko, KaGAN MEDICINE s.r.o.

Svoz odpadu
Papír + karton

pátek 29. května
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Kulturní a jiné akce

XVII. Helfštýnský okruh – 8. – 10. května 2015
Průjezd městem Kelč – sobota 9. května 2015 – náměstí Kelč
Čas: 11,45 – 12,50 hodin
Trasa soutěže je 105 km, na akci se přihlásilo 115 historických vozidel do r. v.
1939, a to od každého po jednom druhu, což je jedinečná akce v ČR.
Program začíná v pátek 8. 5. v Lipníku n/B v 17:00 hodin spanilou jízdou cyklistů
a historických vozidel.
V sobotu 9. 5. v 9:00 je start soutěže na náměstí v Lipníku, závod se jede v naprosté
pohodě, nikam se nespěchá. Kolem 15.00 je plánovaný příjezd prvních vozidel na
hrad Helfštýn, kde bude probíhat výstava vozidel, soutěž elegance a hudební
produkce.
více info a startovní listina: klubové stránky: www.oldtimer-helfstyn.cz
Jiří Zemánek
*************************************************************************************************

Cyklistický oddíl MiKo Cycles
pořádá

dne 9. května 2015
15. ročník silničního cyklomaratonu s názvem

„MAMUT-TOUR 2015“
Trasa vede i přes Kelč. Čas průjezdu prvního závodníka je cca ve 13,20 hodin.
Další závodníci budou průběžně projíždět.
Náš závod je zařazen do silničního 53x11 Marathon Cupu 2015 a patří mezi
5 největších silničních maratónů v republice. Součástí závodu je i nadační jízda
Nadace Mamut. Závod se jede pod záštitou senátora a primátora města Přerova
a Olomouckého kraje. Před cyklistickým pelotonem pojede z důvodu zajištění
bezpečnosti cyklistů motorka a vozidlo vodiče. Závod se jede za plného silničního
provozu, ale snažíme se pro bezpečnost udělat maximum.

Mapa závodu, časový harmonogram a plakát k akci najdete na stránkách
www.kelc.cz .
Prosíme občany o ohleduplnost a zajištění zdárné a hlavně bezpečné
průjezdu všech závodníků!!!
Za cyklistický oddíl Miko Cycles Ing. Petr Růžička
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MěÚ Kelč pořádá autobusový zájezd

na

Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě
na představení

Sen noci svatojánské
29. července 2015
Začátek představení je ve 20,30 hodin.
Odjezd autobusu v 18,30 hodin z autobusového nádraží v Kelči.
Celková cena zájezdu je 600,- Kč (460,- Kč vstupenka + 140,- Kč doprava).
Závazné přihlášky a platba u paní Schybolové a u paní Pitrunové v knihovně.

Již v pořadí osmý ročník Letních shakespearovských slavností Ostrava začne
ve středu 22. července a bude trvat do 11. srpna 2015. Festival letos představí dvě
novinky a několik známých a populárních titulů z minulých ročníků. Z Prahy se
nám představí nová inscenace Romeo a Julie a z Bratislavy populární komedie
Večer tříkrálový aneb cokoliv chcete. Dále budete mít možnost opět vidět
ostravskou novinku minulého ročníku Jak se vám líbí a pražské inscenace Mnoho
povyku pro nic, Sen noci svatojánské a Zkrocení zlé ženy.

Sen noci svatojánské
- svatební crazy komedie o věčném bloudění v lese vztahů.
Spletitý děj podobný snu, kde jednotlivé postavy podléhají kouzlu magické letní
noci. Zrcadlo vývoje vztahu od první zamilovanosti až po manželskou krizi. Není
lepší zemřít jako Pyramus a Thisba či Romeo a Julie dříve, než se do vztahu vkrade
čas? Hra o lese, žárlivosti i vášni a hlavně o tresti květu zvaného Violka lásky, díky
níž vidět neznamená vidět.
David Prachař v roli Thesea a Oberona, Vanda Hybnerová jako Hippolyta
a Titánie, Czongor Kassai jako Egeus a Puk, mladí milenci Hana Vagnerová,
Martin Písařík, Zuzana Stavná a Petr Vančura / Lukáš Příkazský, a řemeslníci
Josef Polášek a Marek Daniel. Na piáno tento milostný „jamsession" doprovází
Václav Kopta jako Píšťala.
Úprava, režie: SKUTR – Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský
(zdroj:www.shakespearova.cz)
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DON QUIJOTE de la Ancha
„Představení, které prodlužuje život“

Vážení přátelé,

dne 14. května 2015 zavítá do Kelče přední světový
chůdoherec Lennoire Montaine s vynikající komedií
Don Quijote de la Ancha - nejhranějším představením v Evropě.
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky můžete
zhlédnout dne 14. května 2015 v 18:00 hodin v kulturním domě.
Představení je vhodné i pro rodiny se školními dětmi, přináší
pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky.
Vstupné s místenkou: 150,- Kč dospělí, 50,- Kč děti
Předprodej na MěÚ Kelč

Těšíme se na Vás!
Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2015
- Podpora kultury s EU
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KAVÁRNIČKA V PĚT
Kulturní dům v Kelči
čtvrtek 21. 5. 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.
****************************************************************************

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2015

Místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči srdečně zve na

25. ročník rybářských závodů pořádaných

v sobotu 30. května 2015 na rybníku Chmelník.
Závody se budou konat od 7 do 14hod., prezence závodníků (dospělých i dětí)
od 6h. Závodů se může zúčastnit i nečlen ČRS.
Pro závodníky i návštěvníky z řad nerybářů bude připraveno bohaté občerstvení
(smažený kapr, grilovaná makrela a klobása, pivo, limo, atd.) a tradiční tombola se
zajímavými cenami.
I v letošním roce zde bude probíhat prodej živých ryb (kapr, pstruh duhový), prodej
bude zajištěn firmou Vlastimil Raška z Rožnova p/R v době od cca 9:30 do 11:00.
Jaroslav Orel
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Historie

Stanislav Tauber, koncertní pěvec, kelečský učitel
Stanislav Tauber se narodil 28. 4. 1878 v Blatci u Olomouce. Pocházel z deseti dětí.
Jeho otec Ferdinand byl učitel, rodina žila ve skromných podmínkách. Vyrůstal
v nedalekém Velkém Týnci, kam se rodina v jeho 4 letech přestěhovala. Po škole
v Týnci byl přijat mezi zpěváčky olomouckého dómu, kde měl jako tzv. fundatista
zajištěno zdarma ubytování a stravování, později byl už ale jen stipendistou. V této
době studoval nižší gymnázium. Po jeho absolvování chtěl pokračovat
na konzervatoři, z finančních důvodů však nastoupil na učitelský ústav v Příboře.
Studia ukončil v roce 1896, a protože v Kelči hledali na volné místo učitele, který by
působil jako výpomocný varhaník, a Stanislav byl nejlepší varhaník v posledním
ročníku, zvažoval tuto možnost.
Původně ho lákaly valašské hory, ale protože učitelů byl dostatek a bylo záhodno
uchytit místo hned, nastoupil v Kelči. Sám o tom píše ve své knize Můj hudební
svět: Uspokojoval jsem se tím, že jsem z oken druhého poschodí nové školy,
dokončené šest roků po mém příchodu do Kelče, viděl Radhošť. Do té doby učil
jsem ve zchátralé, ve všech směrech nevyhovující škole staré, v níž se narodil Jar.
Křička.
Svůj závazek varhanictví však považoval za těžký a nepříjemný. Měl ale hru
na varhany rád. A uspokojovalo ho ale to, že v Kelči byl tento nástroj lepší než
třeba v rodném Velkém Týnci a dokonce v posledním roce jeho pobytu zde byly
dokonce varhany nové. Po třech letech, když už o místo učitele nemohl přijít,
se varhanictví vzdal.
V Kelči se, jak vzpomíná, Jaroslav Tauber plně vzdělával, pěstoval hru na housle,
na klavír a zpíval. Cvičil sborový zpěv, kvarteta a pořádal žákovské produkce.
Velice však toužil po přímém reálném kontaktu s hudebním světem. Již v prvním
roce svého pobytu v Kelči navštívil koncert České filharmonie, když byla
v Hranicích. Vážil též cestu za slavným houslistou Kubelíkem do Zlína, krátce nato
si zajel znovu do Hranic na koncert dalšího slavného houslisty Ondříčka. V roce
1905 neváhal cestu pěšky rovněž do Hranic na koncert Pěveckého sdružení
moravských učitelů. Zde mu nabídl jeho zakladatel Ferdinand Vach, při náhodném
setkání v lázních Teplice nad Bečvou, přijetí do tohoto sboru. Nejprve odmítl
z důvodu přípravy na učitelskou zkoušku pro měšťanské školy, ale po jejím
vykonání, když byl znovu do PSMU vyzván, po pěvecké zkoušce do sboru nastoupil.
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Při svém pobytu v Kelči se zapojoval Stanislav Tauber i do veřejného života v obci.
Od roku 1901 do roku 1905 byl ve výboru tělovýchovné jednoty Sokol, nejprve dva
roky jako náčelník, potom v dalších letech jako knihovník a archivář.
V Kelči si našel také manželku, oženil se s Marií Kratochvílovou, dcerou Františka
Kratochvíla z Kelče a Kristýny Šindelkové z Komárna. Svatbu měli 2. září 1908
v Bystřici pod Hostýnem, pak jeli na krátkou svatební cestu do Luhačovic.
Zpěvu se naučil, když byl členem chlapeckého sboru olomouckého dómu, pod
vedením ředitele kúru Nešvery a pak zejména při studiu na učitelském ústavu.
A zpěv se stal nedílnou součástí jeho osobnosti. V Pěveckém sdružení moravských
učitelů se brzy stal sólovým tenoristou. Se sdružením navštívil Německo, Francii,
Anglii, Itálii, Rusko, Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko, Jugoslávii, Rumunsko nebo
Rakousko a Maďarsko, vystupoval s pěveckým sdružením jako sólový pěvec
v takových městech jako Paříž, Londýn, Řím, Neapol, Benátky, Frankfurt n. Moh.,
Lipsko, Vídeň, Bukurešť, Bělehrad, Petrohrad a dalších.
Během působení v Kelči měl krásné a vzácné přátelství s majitelem zdejšího
parního mlýna a starostou města Janem Strnadlem. Za dobu své kariéry se též
přátelil s Leošem Janáčkem, zpíval se slavnou Emou Destinovou a setkával se
s řadou významných osobností hudebního světa jak u nás, tak v cizině.
Na zkoušky PSMU do Přerova a později do Luhačovic a dále i na jejich častá
vystoupení jezdil vlakem, nástupní a výstupní stanicí mu byly železniční stanice
Kunovice neb Hranice, kam se dopravoval koňským kočárem. Bylo to pro něj dosti
svízelné a namáhavé, zvláště když domů přijížděl pozdě v noci a ráno musel
nastupovat do zaměstnání. V Kelči strávil celkem třiadvacet let.
V roce 1920 odešel z Kelče a nastoupil na učitelské, brzy ředitelské, místo v Brně.
To už měl syna Milana, který studoval na gymnáziu v Hranicích. Nejprve žil v Brně
sám, bez ženy, bydlel v jednom pokoji a teprve v roce 1922 získal krásný velký byt.
Stihly ho však osudové rány. Jeho syn byl 23. 3. 1926 při kopané zraněn a po třech
dnech na zranění zemřel. Útěchu Stanislav Tauber samozřejmě hledal v hudbě
a zpěvu. Neblahý osud ho však pronásledoval dále. V roce 1932 na následky
popálenin zemřela jeho žena. Kruté to období. Obdržel mnoho kondolenčních
dopisů, ve kterých se významné osobnosti pokoušely mírnit jeho bol. Kondolenci
mu poslal například olomoucký arcibiskup Dr. Leopold Prečan, (který ve svém
kondolenčním dopise píše: Vzpomínám si ještě dobře na nebožku, když byla
malinkým děvčátkem v Kelči), literární historik Dr. Arne Novák nebo hudební
skladatel Josef B. Foerster.
V Brně byl stále členem PSMU, ale navíc i členem a předsedou Filharmonického
sboru Besedy brněnské, kde prožil mnoho krásných chvil jako pěvec i člen
14
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muzikantské společnosti. Zde v Brně v roce 1939 ukončil své učitelské povolání
a stal se penzistou.
I v Brně na Kelč nezapomínal. V květnu roku 1928 se při příležitosti otevření
Ústavu zemské péče o mládež účastnil v zámku pořádaného koncertu, v Kelči
zpíval také v roce 13. ledna 1940 na hudebním pěveckém večeru rodičovského
sdružení.
O svém pobytu v Brně píše:
Stěhoval jsem se dvakrát. Po prvé z pětipokojového bytu (asi po úmrtí manželky,
pozn O.T.) do dvoupokojového, tam odtud byl jsem Němci z brněnské radnice
za války vyhnán a šel jsem do podnájmu.
Ale tento dům byl koncem války vybombardován a Stanislav Tauber odešel v roce
1946 do Prahy, kde byl v opatrování matky a také sestry houslisty Váši Příhody.
To už byl ale předsedou Pěveckého sdružení moravských učitelů. S touto funkcí
byla asi spojena řada náročných povinností, ale Tauber již v Praze spokojeně dožil
konce své pozemské pouti.
Tento rodilý Hanák, vynikající pěvec, který zpíval koncerty, opery, oratoria,
kantáty a odmítl nabídky do Prahy, Vídně i Petrohradu, ale především byl čtyřicet
let sólovým tenoristou Pěveckého sdružení moravských učitelů, zemřel 3. března
1959.
A nakonec jedna poznámka mimo sledované téma. Při pátrání po dalších
souvislostech jsem na internetu objevil seznam členů PSMÚ. Není datován, ale
může být z posledního čtvrtletí minulého století. Ve skupině prvních tenorů je
uvedeno jméno František Jiříček z Brna. Jde o rodáka z Kelče, narozeného r. 1934,
učitele v Brně a Pohořelicích, jehož otec byl hostinským v Lidovém domě v Kelči.
V Pěveckém sdružení byl od roku 1959 až do letošního roku, kdy členství s těžkým
srdcem ukončil. Cestování ho při jeho věku již namáhalo.
Otakar Tvrdoň Ostrava
Prameny:
- Publikace Stanislav Tauber: Můj hudební svět, vydal Vlad. Hapala, Brno 1949
- Památník vydaný na oslavu pětadvacetiletého trvání tělových. Jednoty Sokol
v Kelči, r. 1925
- www. Stanislav Tauber aj.
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Mateřská škola informuje
Dne 8. 4. 2015 přebral Filip Zábranský na vyhodnocení
výtvarné soutěže „Nakresli rally“ v zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí výherní Diplom. Další naši níže
jmenovaní malíři byli ohodnoceni společným
diplomem. (David Graja, Šimon Perutka, Denis
Konvičný, Vojta Stříteský, Petr Pavlištík, Honza
Tomášek, Zdeněk Papež)
Je tady květen, nejkrásnější jarní měsíc, který se přímo
nabízí k vycházkám a výletům do přírody. Máme
naplánovanou návštěvu zahradnictví a květinářství
u Čechů. Blíží se Den matek. Ve čtvrtek 7. května
prožijeme sváteční odpoledne s maminkami, pro které
připravujeme pásmo básniček, písniček, ale i malé
pohoštění a dáreček. Již tradiční „Barevný týden“ proběhne v týdnu od 11. do 15.
května. Je připravena spousta her a nápadů. Jako vždy bude barevný také
jídelníček. Děti čeká zcela nový zajímavý prožitek a seznámení se světem rostlin
hravou cestou (masáž dlaní, hádanky, voňavý dárek, nahlédnutí do světa
rostlinných esencí, které zklidňují a podporují soustředění). Akce proběhne
19. května pod názvem „Voňavé hádanky“. Novinkou pro děti bude také divadelní
představení ve školní zahradě. Dne 28. května se představí Divadlo Leonka
s pohádkou „Jak skřítek Vítek roztančil kytičky“.
Podařilo se mi naši mateřskou školu zapojit do programu Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko, kdy bonusem pro 3 školy je úhrada dopravy
autobusem na zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Pohádkový zámek se dětem
otevře 29. května, kde několik průvodců v kostýmech představí dramatizaci
příběhu, do kterého zapojí děti. Všichni uvidí, jak se dříve mlsalo, procvičí
motoriku při skládání a zdobení maket dortů. Dozví se, proč není mlsání zdravé,
aneb zásady zdravé výživy. Poté už se mohou těšit na Dětský den, který
se uskuteční 2. června ve školní zahradě (v případě nepříznivého počasí v kulturním
domě). Bubleshow a bublinová dílnička bude veselý interaktivní workshop, kde se
naučí děti některé z bublinkových triků. O tom, co pro naše děti připravujeme
na červen, zase příště.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka mateřské školy
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Základní škola informuje
Matematické soutěže2014/2015
Pythagoriáda proběhla ve středu 25. března za účasti 57 žáků z 5. - 8. ročníku. Žáci
si mohli vyzkoušet, jaké mají logické myšlení při řešení náročnějších
matematických příkladů. Žáci 5. – 7. ročníku řešili 15 úloh, osmáci, vzhledem
k náročnosti, 12 úkolů. Časová dotace na vyřešení byla 60 minut.
Letošní výsledky soutěže byly následující:
5. třída: 1. Pavel Vittek
2. Teresa A. Kubieńová a Marie Mašlaňová
6. třída: 1. Matěj Chramosta a David Šnajdr (oba 6.B), Zuzana Staňková a
Veronika Vlčková (obě z 6.A)
7. třída: 1.Kateřina Vozáková
2. Jan Menšík
8. třída: 1. Ludmila Jandová (8.B)
2. David Jiříček (8.B), Petr Orava a Jan Valuch (oba z 8.A).
Matematická soutěž Klokan je soutěží mezinárodní a má následující pravidla:
 v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ
 v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 v kategorii Benjamín soutěží žáci 6. a 7. tříd ZŠ
 Kadet – kategorie pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
 ve všech kategoriích (mimo Cvrčka) řeší soutěžící 24 soutěžních úloh
 soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování
60 minut + 15 minut organizační práce
 každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
 úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
 za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů
(3, 4 nebo 5)
 za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
 za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se
1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
 soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených
možností
 při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
 z každé kategorie vychází tři nejlepší řešitelé
17
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Soutěž proběhla 20.3., zúčastnilo se jí 95 žáků 4. - 9. ročníku s těmito výsledky:
4. třída:
1. Antonín Jiříček
2. Patrik Mašlaň
3. Jan Vlček
5. třída:
1. Pavel Vittek
2. Kristýna Vozáková
3. Teresa A. Kubieńová
6. třída:
1. Martin Matyska (6.B)
2. Matěj Chramosta (6.B)
3. Tereza Pajdlová (6.B)

7. třída:
1. Jan Menšík
2. Kateřina Vozáková
3. Radka Srkalová
8. třída:
1. Daniela Pitrunová (8.A)
2. Viktorie Holášová 8.A
3. David Jiříček 8.B
9. třída:
1. Jan Mánek (9.B)
2. Andrianna Myhalko (9.B)
3. Ondřej Nehyba (9.A)

Soutěže připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni Mgr. Alena
Poláchová, Mgr. Marcela Plesníková a Mgr. Marcela Vozáková .

Divadlo přímo ve škole
Ve čtvrtek 16. dubna k nám do školy zavítali herci královehradeckého Divadla pro
školy s kombinovaným loutkohereckým představením na motivy klasických
pohádek o drakovi. Na začátku si samy děti určily, co všechno má správná
staročeská pohádka obsahovat, dané ingredience se vložily do pomyslného hrnce
a výsledkem bylo lehce ztřeštěné vyprávění o pyšném králi, který si pohněval
kouzelnou babičku a ta na jeho království přivolala zlého a všežravého trojhlavého
draka. Jak praví klasické pohádky – drak přestane, jen když dostane princeznu.
Ovšem co dělat a co čekat, když král má jen syna, navíc trochu nešiku, co neumí
nic jiného než hrát na kytaru a zpívat...? Nejspíš hudební pohádku, v tomto případě
pro dva herce a jednoho draka, plnou kramářských písniček, překvapivých zvratů
a komických situací, jejímž rozuzlením je klasické vítězství dobra nad zlem.
Smyslem celého představení byla nejenom ukázka netradičního pojetí hudební
nauky a vytvoření pozitivního vztahu k muzice, ale také vysvětlení mnoha lidových
rčení.

Preventivní program
Přijali jsme nabídku dvou studentů olomoucké stomatologie, aby informovali
a poučili naše žáky o prevenci zubního kazu a ukázali jim správnou techniku čištění
zubů. Nejspíš je tato osvěta mezi dětmi stále nedostačující, neboť statistiky uvádějí,
že např. 42 % dětí ve věku do pěti let nemají zuby bez kazu. Byli to studenti
18
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4. ročníku oboru a
s dětmi si povídali o zubní hygieně, o správném zubním
kartáčku a hlavně jim ukazovali správnou techniku čištění zubů. Děti s sebou měly
své kartáčky, a proto si pak čištění zoubků i prakticky vyzkoušely. Zatím byli takto
„proškoleni“ prvňáci a druháci, ale kurzem projdou i ostatní žáci 1. stupně.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Velikonoční den v 1. třídě
Dne 1. dubna připravila pátá třída pro prvňáčky „Velikonoční den se spoustou
legrace a smíchu. Děti sely řeřichu, hrály AZ kvíz, dostaly pracovní listy
a vymalovaly si papírová vajíčka. Připravili jsme pro ně pohádku O Červené
a Modré Karkulce. Potom prvňáci odešli do tělocvičny, kde kluci měli
nachystanou opičí dráhu. Naši malí spolužáci byli ze dne velmi nadšeni, smáli se
a tleskali. Nejvíc se nám líbilo, jakou měli radost, že se nemuseli učit.
Simona Hlavicová a Natálie Brücknerová, žákyně 5. třídy
Dne 1. dubna se v první třídě uskutečnil „Velikonoční den pro prvňáky“. Na
začátku byla prezentace o velikonočních zvycích, děti k tématu dostaly pracovní
listy. Poté jsme jim zahráli pohádku O dvou Karkulkách. Byli jsme celkem
nervózní, ale po prvním smíchu našich malých spolužáků z nás stres opadl.
Následovalo sázení řeřichy,
omalovánky a malování vajíček. Potom byl
tělocvik, ve kterém kluci nachystali opičí dráhu. A pak byla poslední věc –
pohádkový AZ kvíz junior.
Myslím, že nám všem se to velmi povedlo, a doufáme, že to budeme moct
někdy zopakovat.
T. A. Kubieńová, žákyně 5. třídy
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Sport

Florbalový oddíl
pořádá nábor hráčů,
chlapců i dívek do družstva přípravek (1-3 třída) a elévů (4-5 třída).
Zájemci se mohou hlásit do konce května na trénincích v tělocvičně
místní ZŠ - každé pondělí od 16:30hod a středu od 18:00hod.
Je třeba si přinést sálovky, sportovní oblečení. Florbalovou hůl zapůjčíme.
U dětí do 15 let je nutný doprovod zákonného zástupce.

Všechna družstva hrají soutěže ČFbU ve Zlínském kraji.
Těší se na vás trenéři a vedoucí oddílů.
Bližší informace na tel. č.: 736642028 nebo na www.fbcorelkelc.cz.

FOTBAL
MUŽI A
Zeptejte se fotbalistů na pět nejméně oblíbených prvků ve sportu, kterému
se věnuje. Většina z oslovených hráčů by jistě nezapomněla na předlouhou zimní
přípravu, která letos skončila až koncem března. Bohužel se nedá říct, že by toto
nepopulární sezónní intermezzo přečkal kelečský mančaft zcela ve zdraví.
Do prvních utkání totiž vstupovali „kanárci“ bez zvučných opor ve všech řadách.
Dříve zraněné ofenzivní borce Martina Pastrnka, Víta Kulicha a Lukáše Machače
i spolehlivého beka Radima Pastrnka ještě na marodce „podpořil“ o berlích
kulhající stoper Radim Minář. I přes příchod dvou nových tváří byla improvizace
v základní jedenáctce hodně znát.
28.3. Kelč - Chropyně 1:0 (1:0)
To byl tedy začátek. Dvě obrovské šance v první minutě, další dvě do minuty páté.
Chropyně vlétla na kelečské hřiště jako uragán, který pořádně větral domácí
obranu. V první čtvrthodině viděli kelečští hráči svou útočnou polovinu hřiště jen
dalekohledem a pouze díky pořádné dávce štěstí a skvělému Jirkovi Kizovi v bráně
nedoháněli po první čtvrtině zápasu několikagólové manko. Chropyně však
vražedné tempo nemohla vydržet po celý zápas a při jejím prvním polevení Kelč
udeřila. Horák vybojoval míč v šestnáctce a přihrál ho přes celé malé vápno na
zadní tyč. Tam už číhal nikým nehlídaný Martin Olšák, který pohotově zavěsil 1:0. Vzhledem k dosavadnímu průběhu byl takový výsledek více než zlatý.
Chropyně ve druhé půli samozřejmě pomýšlela na zvrat, ovšem s jejími útočnými
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výpady si domácí defenziva poradila přeci jen s větším přehledem než na začátku
střetnutí. S přibývajícím časem se Kelčané stále více zaměřili na udržení těsného
vedení, což se jim nakonec i podařilo. Po velkém boji tak týmu z Kroměřížska
vrátili porážku z podzimního vzájemného utkání.
Vigantice - Kelč odloženo kvůli nepříznivému počasí
11. 4. Kelč - Vizovice 0:1 po penaltách, (0:0)
Kelečští příznivci byli při domácích bitvách vždy zvyklí na velké brankové hody,
ale začátek jarní části sezony k nim v tomto ohledu zrovna štědrý nebyl. Zápas
Kelče proti Vizovicím navíc nepřinesl ani příliš fotbalové krásy. Hráči Vizovic
přijeli do Kelče s heslem, že nejlepší obranou je obrana a tvrdými zákroky se
domácím fotbalistům snažili zápas co nejvíce znepříjemnit. Domácí v tradičních
žlutomodrých barvách se do největších šancí dostali po standardních situacích.
Novákův roh dokonce Luboš Horák zužitkoval přesnou hlavičkou do brány, ale
za už překonaného gólmana na brankové čáře zaskočil dobře postavený Tomáš
Krejčí. Tentýž hráč se po podobné situaci zaskvěl ještě jednou a svůj tým tak
dvakrát zachránil od jistého gólu. Druhá pětačtyřicetiminutovka přinesla hlavně
řadu faulů a přerušování. Kelečská obrana si s nakopávanými balony poradila
a pomohla tak brankáři Kizovi k druhému čistému kontu v řadě. Utkání dospělo až
k penaltám. Plusový bod nakonec braly Vizovice, ovšem způsob, jakým k vítězství
dospěly, se jen tak nevidí. Luboš Horák si při první penaltě evidentně chtěl počkat
na pohyb brankáře, k míči se pouze rozběhl, ale balon nepochopitelně překročil
a vůbec do něj nekopl. Protože další exekutoři se nemýlili, Vizovice si díky
nevídané kuriozitě odvezly z Kelče dva body.
Provodov - Kelč 2:3 po penaltách (2:2, 0:0)
I přes velké trampoty se skládáním sestavy Kelč po devadesáti minutách neprohrála
ani v Provodově. Ba co víc, po další remíze se při následných penaltách otočilo
štěstí na její stranu. Kanárci sice dlouho natahovali fotbalová křídla po třech
bodech, i tak ale výsledek kelečského příznivce musí těšit. Domácí na malém hřišti
spoléhali na osobní souboje a z nich vyplývající standardky. Kelč vzadu ale hrála
disciplinovaně a kromě dvou momentů, ve kterých spoluhráče skvěle podržel Jirka
Kiza, byl Provodov v útoku bezzubý. Kelči v útoku vyšla taktika na brejky. Tomáš
Topič dvakrát utekl provodovským zadákům a obě akce pohotově zakončil. Kelč
přesto nadějný dvougólový náskok neudržela. Domácí nejprve snížili po přímém
kopu a následně srovnali po velké skrumáži v kelečské šestnáctce. Kanárci si tak
podruhé za dva týdny vyzkoušeli pokutové kopy. V nich se opět zaskvěl Jirka Kiza
a pomohl týmu k důležité výhře. Kelč po 18. kole drží dvanáctou příčku před
Chropyní a beznadějně posledními Vizovicemi.
Pavel Mašlaň
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Různé

KVĚTINOVÝ DEN 13. KVĚTNA 2015

Vážení občané, jako každý rok proběhne v druhém květnovém týdnu. 19. veřejná
celostátní sbírka Ligy proti rakovině - Květinový den 2015. Již tradičně tato sbírka
proběhne i v našem městě. Tento rok taky připomíná 25. výročí založení Ligy proti
rakovině Praha v oblasti boje proti rakovině. Letošní téma sbírky a propagační
letáky budou zaměřeny na nádory reprodukčních orgánů – možnost prevence
gynekologických nádorů u žen a rakoviny varlat u mužů. Barva stužky kytiček
bude letos v duchu oslav 25. výročí slavnostní – stříbrná. Sbírku v Kelči zajišťuje
Skautské středisko Kelč, oddíl skautek, které budou chodit ve dvou skupinách.
(středa 13. května 2015).
Díky Vaší nezištné pomoci jste v loňském roce na účet LPR přispěli částkou
5767 Kč, celostátní sbírka pak vynesla částku 14.620.000 Kč.
Těšíme se na vás a vaši vstřícnost a štědrost
Hanka Stromšíková a skautky
22

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2015

V květnu vstříc májovým
Milí spoluobčané, milí farníci,
rád bych se s Vámi podělil o několik postřehů ze života a seznámil Vás tím, co se v naší
kelečské farnosti chystá. Letošní velikonoční doba má za sebou první vrchol slavení:
Svatý týden s obřady velikonočního třídenní, to je Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé
soboty. V tyto dny se k mimořádným bohoslužbám scházíme každoročně ze všech obcí
do farního kostela. Na druhou neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství připadl
podle data 12. 4. adorační den naší farnosti. Už na březnové schůzi pastorační rady jsme
si odsouhlasili, že v Roce eucharistie připravíme a otevřeme kostely pro zájemce
o modlitbu před vystavenou Nejsvětější svátostí všude tam, kde máme ve farnosti živý
svatostánek. Proto byla od půl deváté ráno do půl páté odpoledne otevřená i kaple Panny
Marie v Němeticích a v poledne jsme se sešli v kapli sv. Ludmily v Babicích. Děkuji
všem, kdo se o zajištění a přípravu adorace nejen ve farním kostele zasloužili. V sobotu
18. dubna jsme vypravili z farnosti autobus na pouť do Zašové, kam nás otec arcibiskup
Jan Graubner pozval k modlitbám za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu
křesťanských rodin. Na poslední dubnovou sobotu chystá farnost ještě jedno dílo:
duchovní obnovu v Roce eucharistie.
Na prvního máje se pravidelně koná mše svatá v Komárovicích "Na hůrce", sraz
účastníků je u kříže v 13:45, ke kapličce vyjdeme za zpěvu mariánských písní. Měsíc
květen je spojen s "májovými" pobožnosti ke cti Panny Marie, které jsou každoroční
příležitostí vyjádřit Bohu vděčnost za dar víry skrze modlitbu a úrodu našich květinových
záhonů. V Kelči se budou "májové" konat pravidelně každý den v 19 hodin v kostele
sv. Kateřiny. Pouze v pátek budou od půl páté před dětskou mší svatou ve farním kostele
a v neděli po obědě budeme navštěvovat malé kapličky okolo Kelče: 3.5. "U Dolních
Těšic", 10.5. "Na špici", 17.5. "Nad mlýnem", 24.5. "Nad Kladeruby" a 31.5. "U sv.
Františka". Druhou květnovou neděli budou ve farním kostele poprvé přijímat Pána
Ježíše pod způsobou chleba a vína děti, které se na tuto slavnost celý školní rok
připravovaly. Odměnou pro všechny bude odpolední koncert sboru Moravští
madrigalisté, který začne v kostele v Kelči v 15 hodin.
V pátek 15. května zve otec arcibiskup školní děti, které navštěvují hodiny
římskokatolického náboženství, z celé naší diecéze na výlet do Olomouce, kde bude
s nimi slavit mši svatou. Pro děti budou připravené chvíle zábavy i modlitby. Následující
den pojedou do Olomouce věřící, pro které budou v šesti kostelích připravené přednášky
o eucharistii a následně vyjdou z těchto kostelů průvody do katedrály, kde nás otec
arcibiskup bude očekávat ke slavení bohoslužby, kterou vyvrcholí diecézní část
Národního eucharistického kongresu.
Na poslední květnový pátek pak vychází datum
Noci kostelů, kterou v Kelči můžete prožít jak ve farním kostele, tak i u svaté Kateřiny.
Pro letošek, nestane-li se něco neočekávaného, bude zvláštním bodem žehnání malého
pivovaru a ochutnávka jeho výrobku. Kdo by pivu neholdoval, může si na "Noc kostelů"
zajet i autem do Kladerub, Skaličky či Horních Těšic.
Požehnané dny velikonoční doby přeje o.Jan Bleša, farář
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Program KVĚTEN:
 Pondělí 4. 5. 2015 od 9:30 hod. "Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou.
Beseda na téma "Jarní bylinky". Budeme tvořit jednoduché origami tulipány a naučíme se ukazovačku - Takhle umím …
 Úterý 12. 5. 2015 v 9:00 hod. Spánek dětí – večerní pláč, usínání, rituály,
básničky, ukolébavky … Děti si poslechnou pohádku: „O pyšné noční
košilce“ a papírovou košilku si dle vlastní fantazie nazdobí.
 Pondělí 18. 5. 2015 od 9:30hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Vyrobíme si zápichy do květináčů - veselá sluníčka. Naučíme se ukazovačku
- Mám dvě uši …
 Úterý 26. 5. 2015 v 9:00 hod. společný výlet do MINIZOO ve Val.
Meziříčí. Sraz u RC Slůně v 9:30 hod., společný odjezd vlastními auty.
V případě nepříznivého počasí bude otevřeno RC.
 Pondělí 1. 6. 2015 od 9:30hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Po 10. hod. oslavíme DEN DĚTÍ - veselé dopoledne pro děti: zpívání,
tancování, hry a bubliny pro nejmenší …
Veronika Mlčáková
*******************************************************************

Velikonoční dopoledne
Dne 2. 4. 2015 (na Zelený čtvrtek) se uskutečnilo, jako každý rok, Skautské
velikonoční dopoledne. Účast byla hojná, děti přišly s velkým nadšením a dobrou
náladou a těšily se, jak už budou dělat tradiční velikonoční výrobky. Byli jsme
rozděleni na tři skupinky: pletení tatarů, to se učili kluci, pečení perníčků a zdobení
vajíček, to je spíše práce pro holky, ale i nějaký ten šikovný kluk se zatoulal mezi
holky a pomáhal jim s perníčky a se zdobením vajíček. Děti do toho byly plně
zapojeny, při pečení perníčků si mohly vyzkoušet práci s těstem, vyválet ho,
namíchat barvičky na polevu, kterou jsme ty naše výtvory nazdobili. U vajíček se
zase naučily novou techniku, jak je zdobit Každý rok se totiž snažíme styl zdobení
obměňovat, ať se vždy můžou přiučit něco nového a doufám, že se nám to i daří.
A nakonec tu máme i tu nepěknou věc pro holky, ale pro kluky je to určitě potěšení.
Pletení tatarů. Kluci je pletli z devíti prutů, byli moc šikovní a práce jim šla pěkně
od ruky. Všem se moc povedly a věřím, že i plnily svou funkci.
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Takto asi probíhalo naše Velikonoční dopoledne. Všem se moc dařilo. Kolem
11.hodiny jsme veškeré práce ukončili a děti se mohly rozběhnout do svých
domovů, pochlubit se rodičům, co se naučily a o co se s nimi můžou podělit.
Anička Hlavicová ml.

Pomozte dětem aneb Skautské kuřátko
Třetí bod skautského zákonu říká, že skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Určitě
každý skautík se snaží chovat tak, jak zákon káže a skauti v Kelči toho nejsou
výjimkou. Proto se již několikátým rokem snažíme pomoci ohroženým
a znevýhodněným dětem. Určitě každý o této sbírce už někdy slyšel. Když se řekne
sbírka Pomozte dětem, tak snad každému se automaticky vybaví žluté kuře
s červeno-bílým záchranným kruhem. Takové kuřátko pochodovalo v neděli 5. 4.
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2015 po ranních mších v okolí farního kostela v Kelči a nabízelo kuřátka z vaty
a skořápek. Do této akce se zapojili snad všichni z našeho střediska. Skořápky nosil
každý, kdo mohl, z nich pak tvořily skautky ve schůzkách již zmiňovaná kuřátka
a nakonec všeho byla kuřátka nabízena mladými roverkami a samotným
náčelníkem. Tomu se říká týmová práce! Celkem byla vyrobena zhruba 4 plata
kuřátek, které vynesly 3920 Kč. Všem dárcům upřímné Pánbůh zaplať!
Najdete na fotografii náčelníka našeho střediska? 
D. Holášová(Čertík)
*******************************************************************

Oznamuje občanům změnu prodejní doby v podnikové prodejně
pondělí – pátek 7:00 – 17:00, sobota 8:00 – 11:00
Nabídka pracovních míst elektrikář
údržbář ŽV
traktorista – opravář
stavební dělník/zedník
Nabízíme rozvoz obědů, objednávky na tel. č.: 571 752 777
Aktuální informace ohledně sortimentu krmiv, nabídky volných pracovních míst
a jídelníčku se nacházejí na webových stránkách společnosti (www.kelecsko.cz).

Inzerce
Chcete si trochu přilepšit, nebo více ušetřit a nevíte, co ještě udělat za změny?
Zkuste to s námi.
- servis výpočetní techniky
- komplexní otázka úspor, počínaje vytápěním, osvětlením
- využití rezerv na dopravním prostředku, atd.. Pokud chcete vědět více, stačí si
nezávazně domluvit schůzku na telefonním čísle: 725 99 38 44 a vše vám v
krátkosti vysvětlí jeden z našich manažerů. www.vt24.eu
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ŘEZNICTVÍ U ONDRUŠKŮ V KELČI
NABÍZÍME:
MASOVÉ VÝROBKY BEZ PŘIDÁNÍ KONZERVANTŮ A
CHEMICKÝCH PŘÍSAD.
GARANCE KVALITY.
U NÁS ŠIROKÝ VÝBĚR SORTIMENTU.
DĚLÁME VÝROBKY I NA ZAKÁZKU.
OTEVŘENO MÁME OD ÚTERÝ DO SOBOTY.

CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 - osobně Kelč č.p. 100
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Nabízíme široký sortiment








balkónové květiny - muškáty, surfinie, petunie a jiné
zelen. přísady, rajčata, okurky, papriky, celer
ovocné stromky a keře, borůvky, brusinky
sazenice růží keřové a stromkové
okrasné jehličnany, keře a stromy
trvalky, skalničky, traviny
vřesy, azalky, rhododendrony
zeminy, kůrový mulč, kačírky, textilie, hnojiva ….

Prodejní doba v zahradnictví duben- červen
pondělí-pátek 7-17
sobota 7-11

V Květinářství najdete zbytek sortimentu pro vaši zahradu i byt.
Dále nabízíme projektování a realizaci zahrad, zakládání trávníků,
údržbu zahrad, automatické závlahy, jezírka, pokládku trávníkového
koberce.

Novinka-nabízíme neviditelné obrubníky.

zahradnictví tel.:571 641 294,
květinářství tel.:571 641 222, mob.:603 465 687
www.zahradnictvi-kelc.cz, jan.cech.kelc@volny.cz ,
facebook -Květinářství a zahradnictví Kelč
adresa:Kelč 431

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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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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Velikonoční tvoření v KD Kelč 26. 3. 2015

Foto: archiv MěÚ Kelč
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Vítání občánků 28. 3. 2015

Foto: Karolína Zeťová, www.karolinazetova.eu
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Marie Hýžová
Anna Plesníková
Anna Matulová
Emilie Pavelková

80 let
Emilie Kutálková
82 let
Vlasta Škarková
Anna Drajsajtlová
83 let
Anna Pýchová
85 let
Anna Pešlová
87 let
Miroslav Pavlů
90 let
Marie Zábranská
Anděla Hýžová

Lhota
Kelč
Kelč
Komárovice

65 let
Anežka Pitrunová
Antonín Jiříček

Kelč
Kelč

70 let
Antonín Žaloudík
Bruno Vlček

Babice
Kelč

75 let
Marie Škařupová

Lhota

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Lhota

Narození
Jonáš Kutálek
Nela Škařupová
Jonáš Sázavský
Anna Kundrátková

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Úmrtí
František Kunovský

85 let

Němetice
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