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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Kelč dne 20. 4. 2015.
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.3.2015 dle předložené zprávy.
• Rada bere na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR ve Valašském
Meziříčí o stavu veřejného pořádku na úseku trestných činů a přestupků ve
městě Kelč za rok 2014.
• Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v domě
č.p. 39 v Kelči s místní organizací Českého zahrádkářského svazu Kelč.
• Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor, jedné místnosti v I. poschodí domu č.p. 39 v Kelči a dvou místností v I. poschodí domu č.p. 31 v Kelči.
• Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 1328/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město o výměře cca 43 m2. Přesná výměra části
pozemku bude stanovena v GP na zaměření skutečné hranice pozemku.
• Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010649/001 k pozemkům
p.č. 241/115, 2031, 2039/2, 2039/3 a 2039/4 v k.ú. Kelč-Nové Město ke stavbě
„Kelč, 236/13, Komanová, NNV,NNK“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
• 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. 98 s P.G., Kelč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči Sdružení
rodičů při Základní škole Kelč na akci „Závěrečné taneční žáků 9. tříd ZŠ“ dne
15.5.2015.

Vítání občánků
Výzva pro rodiče:
Dne 13. 6. 2015 se bude konat vítání občánků. Vyzýváme proto rodiče dětí narozených od března 2015, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního uvítání, aby se přihlásili do 5. 6. 2015 na sekretariátě MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím rodný list
dítěte.
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Svoz odpadu v červnu
plasty – 3.6.
sklo – 26.6.

Upozornění na splatnost poplatku:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
splatný do 30. 6. 2015.
Poplatníkem je fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
(poplatník dle bodu 2) až 4) je povinen ohlásit svoji poplatkovou povinnost do
30 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost tento poplatek hradit)
5. která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci
6. která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,
(má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně)

Město Kelč hledá pracovníka obsluhy sběrného dvora
na pracovní úvazek 0,3 s termínem nástupu 1. 7. 2015.
Podmínkou je řidičský průkaz sk. B a základy práce na PC.
Žádosti adresujte: Město Kelč, Kelč 5, Kelč 756 43 nebo na podatelně.
Bližší informace na tel. 571 665 910.
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Pozvání na slavnosti
V pátek 26. 6. 2015 zavítají do Kelče sourozenci Hana a Petr Ulrychovi se svou skupinou Javory beat a odehrají svůj koncert v kostele sv. Petra a Pavla. Vstupenky stojí
150 Kč a jsou v předprodeji na MěÚ v Kelči u paní Schybolové, popř. v knihovně
a také každou neděli od 8-10 hodin ve farní knihovně.
Sourozenci Ulrychovi oslavili v loňském roce úctyhodné výročí - 50 let společné
umělecké činnosti. Jejich písničky provází už několik generací. Loňské koncerty
k úžasnému výročí byly beznadějně vyprodány, tak věříme, že i v Kelči se jim
bude hrát dobře a že budou hrát pro plné publikum.
V sobotu se určitě dobře pobavíme s Ivanem Mládkem a jeho Banjo bandem,
který nám zahájí program slavností. Ivana Mládka není třeba představovat, tak
snad jen tolik, že jsme sami zvědaví, s čím novým v Kelči překvapí.
Kapela the dust jsou mladí kluci z Valmezu, kteří již nějaký pátek koncertují
a vystupují nejen po okolí, ale sbírají ocenění na festivalech a různých soutěžích.
Poslední ocenění získali v hudební soutěži Boom Cup (rozhovor si můžete po5
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slechnout v archivu ČR Ostrava, Harenda – 15.2.2015 http://prehravac.rozhlas.
cz/audio/3314964). Jsme rádi, že kluci si chtějí zahrát i u nás v Kelči.
Hudebním zážitkem bude vystoupení kapely Eddie Stoilow z Prahy, která má za
sebou již 12 let své existence a za tu dobu má za sebou spoustu koncertů u nás
i v zahraničí. Výroční koncert měli v dubnu v Lucerna Music Baru v Praze, kde
před nadšenými fanoušky odvedli skvělý výkon. Nový klip- Back To Afica zde:
http://www.eddiestoilow.com/. I když se zřejmě nepodaří zajistit takové ozvučení,
které by si zvuk kapely zasloužil, i tak slibují hrát na plné pecky. Více na jejich fb.
Ze Slovenska k nám dojede kapela Elán Kontra Band, která jako poslední hudební skupina před ohňostrojem zpestří sobotní večer. Poté bude následovat tradiční zábava, při které bude hrát kapela MOP-ROCK z Náchodu. Chvíli potrvá,
než se předělá zvuk, ale věříme, že tak jako vloni i letos proběhne vše v pohodě.
V neděli nám program zahájí děti z kroužku aerobiku Kelč, souboru Ruty Šuty
Kelč a letos poprvé i děti z naší kelečské mateřské školy.
Zavzpomínáme na Michala Tučného v podání kapely Michal Tučný Revival
Band a program zakončí ostravská skupina HEC.
Pro divadelní příznivce máme pozvánku na IMPROLIGU (kino sobota v 15 hodin), vlastní anotace:
Improvizace v kině
„To musejí mít nazkoušené, nevěřím, že je to napadlo teď!“ „Impro? To jako Partička?“ „Já už jsem to viděla a jdu na ně zas.“
A co vy? Že jste improligu ještě neviděli? Máte po roce zase příležitost! Družstva
složená z již známých tváří týmů Odvaz (ex Ostružiny), O.LI.V.Y. a Valouny budou v Kelči bojovat o vaši přízeň už podeváté!
Improliga je trochu o sportu a trochu o divadle. Cílem není vyřadit soupeře, ale
zaimprovizovat si v nejrůznějších disciplínách (dabing, poslední věta, po slovensky, filmové žánry) na témata z publika. Každoroční měření ostravských, olomouckých a valašskomeziříčských sil zahájí v sobotu 27. června v 15 hodin hvizd
přísného rozhodčího. O vítězi, který nejlépe a nejvtipněji na jevišti ztvární vaše
téma, ale rozhodnete svým hlasem právě vy! Těšíme se na vás!
Zápas v divadelní improvizaci: Odvaz x Olivy x Valouny
27. června 2015 v 15.00 v kině Kelč
V Kulturním domě se v sobotu v 16.00 hodin představí herci divadla Věž Brno
s hudebním pořadem „Včelí medvídci zpívají“. V neděli pak děti pobaví veselí
klauni.
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Doprovodné programy:
Součástí slavností jsou i otevřené výstavy. V budově penzionu je stálá expozice
Dýmkařství v Kelči a prodloužená výstava Kelečský poklad. V hasičském domě
ve velkém sále bude instalována výstava Háčkovaný svět. V malém sále připravilo Muzeum regionu Valašsko výstavu s názvem Sběratelský svět Ferdinanda
Hradila. (viz článek o Ferdinandu Hradilovi). No a v areálu chovatelů proběhne
již tradiční výstava drobného zvířectva.
(MS)

Český svaz chovatelů v Kelči
pořádá ve dnech 27. a 28. 6. 2015

Výstavu drobného zvířectva,
v prostorách chovatelského areálu v Kelči.
Výstava bude otevřena
SO 13:00 – 19:00 hodin
NE 08:00 – 16:00 hodin
O dobré pohoštění a zábavu bude postaráno. Srdečně zvou chovatelé z Kelče.
Jan Slimáček, předseda ZO Kelč

Dne 6. 7. 2015 (státní svátek v pondělí) pořádáme

Oblastní výstavu psů
Jedná se o první výstavu v této oblasti. Vystavována budou
všechna plemena psů s průkazem původu, mimo německých
ovčáků.
Určitě se bude na co dívat, pro návštěvníky bude připraveno
jídlo i pití a snad i počasí nám bude přát. Díky ochotě a vstřícnosti MěÚ Kelčse
akce bude konat v prostorách kolem KD v Kelči. Pokud máte doma pejska s průkazem původu, neváhejte se přihlásit, pokud ne, rádi vás uvítáme jako diváka...
více k akci na http://vystava-morava.webnode.cz/
za výstavní výbor S.Sehnalíková
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HISTORIE

Ferdinand Hradil – sběratel a prepárator (1870 – 1960)
Ferdinand Hradil se narodil 14. 1. 1870 v Komárovicích a zemřel 20. 10. 1960
v Kelči. Od jeho narození letos uplynulo 145 let a od jeho úmrtí uplyne 55 let.
Většinu svého života prožil na zemědělské usedlosti, kde soukromě hospodařil.
Pan Hradil byl velmi vitální i ve stáří a ještě v 80 letech svého věku podnikal pěší
túry na blízký Kelečský Javorník.
9
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Ferdinand Hradil se zabýval sledováním, sběrem, lovem a preparováním ptáků
po velkou část svého dlouhého života. Vždyť první preparáty z jeho sbírky mají
dataci již na přelomu 19. a 20. století. Počáteční přírůstky jeho sbírky pochází ze
severní části Beskyd a Podbeskydí, protože od svých 20 let až do roku 1910 žil
sběratel u svého bratra, katolického kněze, ve Fryčovicích u Frýdku. K doplnění
spektra ptáků vyskytujících se v Evropě a v části Asie později získával preparáty
koupí a zřejmě i výměnou za své preparáty u firmy W. Schütter z Halle, do jejíhož
katalogu si vpisoval i poznámky o ulovených a preparovaných ptácích. Většina
preparovaných ptáků má lokalizaci tří hlavních působišť autora – tedy Komárovic, Fryčovic a Kelče.
Sbírka obsahuje téměř úplný výčet tehdy se vyskytujících ptačích druhů v době
hnízdění (chybí pouze lejsek malý, který se vyskytoval v době Hradilova života asi vzácně a jeho zjistitelnost je velmi obtížná). Konečná instalační podoba sbírky je dost netradiční. Ptáci, a to i ti větší, jsou umístěni v dřevěných
vzduchotěsných krabicích se zaskleným víkem připomínajícím entomologické
krabice. Pouze velcí dravci (orli), čápi a velké druhy kurovitých (tetřev) jsou
preparováni zvlášť. Tento způsob instalace ptačí sbírky je unikátní a pravděpodobně se s ním můžete setkat jen v muzeu ve Valašském Meziříčí. U každého druhu byly umístěny v krabicích i vejce, mnohdy úplné snůšky nalezené
v přírodě. Postupem času však skořápky vajec podléhají zkáze a musí být ze
sbírky vyřazovány. Je pozoruhodné, že jsme dosud nezjistili žádné poškození
Hradilem preparovaných ptáků škůdci – to bylo zjištěno pouze u preparátů
jím získaných odjinud. Tato skutečnost svědčí o velké pečlivosti preparátora.
V muzeu zachovaná většinová část Hradilovy sbírky ptáků obsahuje 377 kusů
ptáků od 209 ptačích druhů, které náleží k sedmnácti ptačím řádům. Existuje
k ní také soupis – katalog preparovaných ptáků s nálezovými okolnostmi i těch
kusů, které se ve sbírce nezachovaly. V záznamové části katalogu jsou i údaje
o ptácích preparovaných pro jiné zájemce. Z druhů vzácných, které se ve sbírce
nezachovaly, jsou v katalogu uvedeny údaje například o bukači velkém z Kelče, strakapoudu bělohřbetém z Rajnochovic nebo o samici tetřívka obecného
z Horních Těšic.
Součástí sběratelské činnosti Ferdinanda Hradila bylo také vytváření průřezové
entomologické sbírky o druzích vyskytujících se v okolí Kelče a Fryčovic. Hradil
tehdy sám sbíral běžné brouky a motýly v okolí svého bydliště a doplňoval nákupy a výměnami chybějící druhy do krabic s předchystaným systémem (tehdy
běžný systém budování sbírky – připomíná filatelii, kdy sběratel doplňuje druhy
podle katalogu). Nadto ještě budoval sbírku exotických motýlů, které nakupoval
na již tehdy probíhajících burzách s exotickými přírodninami (většina této sbír10
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ky exotických motýlů byla v minulosti převedena do Slezského zemského muzea
v Opavě). Celkem se zachovalo několik desítek krabic s hmyzem, který však bohužel není lokalizovaný, čili pro dnešní vědu nepoužitelný. Sbírka však obsahuje
i lokalizované kusy – šlo o druhy, které byly již v době života sběratele vzácné.
Takto je ve sbírce Muzea regionu Valašsko např. jasoň červenooký ze Štramberka
z roku 1905 (vymřel pak ve 30. letech 20. století).
Zachovala se také část netradičního herbáře – tlustý sešit s ručně číslovanými
stranami 1 až 100 a na každé straně je nalepena vylisovaná rostlina. Původně měl
mít tento herbář několik set položek. Dnes slouží jeho pozůstatek jako ukázka
flóry v okolí Kelče, a to nejen planě rostoucích druhů, ale i pěstovaných okrasných rostlin a léčivek.
Povědomí o sběrateli a jeho sbírce nebylo v době jeho života široké – sbírka
byla částečně vystavena na výstavě v Pobečví v Hranicích na Moravě v roce
1927, kde dostal Hradil čestné uznání a medaili za preparaci. Zmínky o ní se
asi občas objevily v regionálním tisku. Koncem 50. let minulého století byla
část sbírky – pernatí dravci – vystavena v nově otevřené expozici Krajinského muzea v Kelči. Ferdinand Hradil byl jmenován i čestným členem vlastivědného kroužku při tomto muzeu. Byl také spolupracovníkem tehdejšího
Okresního muzea ve Valašském Meziříčí. Širší propagace sbírky započala až
se získáním velké části sbírky do muzea ve Valašském Meziříčí v roce 1963
(cizokrajné druhy byly odkoupeny Slezským muzeem v Opavě, několik krabic
sbírky patrně zůstaly u příbuzných sběratele). Dílčí části sbírky byly součástí
několika muzejních výstav s přírodovědnou tématikou. Větší část sbírky uložená v depozitářích muzea byla prezentována veřejnosti v roce 1993 na samostatné výstavě v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, která měla reprízu
v roce 1994 na zámku ve Vsetíně. Návštěvníci výstavy v obou městech tak
mohli obdivovat nejen barevnou krásu opeřenců, ale také preparátorské mistrovství tvůrce sbírky.
(zdroj: Acta Carpathica Occidentalis/aktuality a personále, 2010, str. 106,
autor Karel Pavelka, Muzeum regionu Valašsko)
Ferdinandu Hradilovi se věnujeme v červnu 2015, kdy Muzeum regionu Valašsko
uspořádá v Kelči výstavu „Sběratelský svět Ferdinanda Hradila“, a to v rámci
Kelečských slavností jako připomenutí jeho výročí narození i úmrtí. Zároveň jsme
připravili přírodovědnou stezku „Za tajemstvím Ferdinanda Hradila“, při které
se děti i dospělí seznámí s prací tohoto významného člověka a taktéž si rozšíří znalosti z oblasti entomologie či ornitologie. Stezka je rovněž plánovaná jako součást
programu letošních Kelečských slavností.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Čeká nás měsíc plný zajímavých akcí
První červnový týden bude „Týdnem
dětských radostí“. Paní učitelky zahrají dětem na jejich svátek 1. června pohádky v Kašpárkově divadélku a rozdají
dárečky.
2. června od 16 hodin oslaví děti společně s rodiči „Den dětí“ na zahradě
mateřské školy, kde pro ně bude připravena Bublinková show. V druhé části
programu si budou moct také děti vyzkoušet, co s bublinkami dovedou. Nebude
chybět skákací hrad a opékání špekáčků. V případě nepříznivého počasí se upravená akce uskuteční v Kulturním domě v Kelči.
V neděli 7. června vystoupí naši nejstarší předškoláci se svými tanečky na kulturní akci pořádané Denním stacionářem Anděl a 28. června poprvé na Kelečských slavnostech. V rámci exkurzí navštíví děti zemědělské družstvo, podívají
se na kravičky, telátka.
9. června, nebo podle počasí, se vydají děti hledat „vesmírný poklad“. 17. června
přijede za dětmi Divadélko Smíšek s pohádkou „Malované zpívánky“. Ve dnech
18. – 19. června budeme s dětmi, které letos ukončí předškolní vzdělávání, nocovat v mateřské škole. Předcházet bude „vesmírné odpoledne“ plné her a překvapení. 24. června se v Kulturním domě v Kelči bude konat Slavnostní rozloučení s 28 dětmi, které po prázdninách usednou do školních lavic. Rozloučení se
zúčastní pan starosta Ing. Karel David, zástupci Sdružení rodičů při Mateřské
škole v Kelči a také Divadelní společnost Tilia, která kromě pohádky bude děti
„pasovat“ na školáky. Tablo předškoláků je umístěno v opravně obuvi u pana
Hýži. Tam se děti také podívají. Dozví se o tom, jak se šije a vypadá krojová obuv.
Provoz Mateřské školy Kelč bude přerušen v době letních prázdnin od 1. 7. do
7. 8. 2015. Prázdninový provoz začne 10. 8. 2015 pouze ve II. třídě.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší mateřské školy za vynaložené úsilí při práci, rodičům dětí a zřizovateli Městu Kelč za podporu a dobrou spolupráci. Vám všem přeji za celý kolektiv mateřské školy hodně sluníčka
a hezkých zážitků s dětmi na prázdninových cestách. Aby děti nezahálely a nezapomněly, co se za celý rok naučily. V září se na Vás opět těšíme!
12
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Pro rodiče dětí přijatých od 1. 9. 2015 do Mateřské školy Kelč
Důležitá životní změna čeká děti, pro které se 1. září mateřská škola otevře poprvé. Máme pár užitečných tipů na praktické dovednosti usnadňující přechod
dítěte z rodiny do mateřské školy. Všechny níže uvedené dovednosti a znalosti
zajistí Vašemu dítěti při vstupu do MŠ pocit jistoty a bezpečí, vytváří základ sebedůvěry – dítě se v MŠ lépe cítí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Umím si umýt ruce
Samostatně používám ručník
Nepoužívám v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny
Umím používat WC (nepoužívám nočník!)
Umím se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky
Aktivně hlásím své potřeby!
Sedím při jídle u stolu
Umím pít z hrnečku
Umím jíst sám/a lžící, ev. dětským příborem (nekrmte mě!)
Při obědě jím nejen polévku, ale i hlavní jídlo
Umím ukusovat z ½ krajíčku chleba (včetně kůrky, nekrájet na dílky)
Jsem zvyklý/á na pestré složení stravy
Zvládám déletrvající chůzi (nevozte mě všude autem nebo na kočárku!)
Umím manipulovat s předměty (stavění kostek)
Rád/a si kreslím, čmárám, svůj výtvor pojmenuji
Umím být chvíli sám/a a bez svých blízkých
Přizpůsobím se novým podmínkám: pobytu ve větším
kolektivu, pobytu v novém prostředí, déletrvajícímu odloučení od blízkých, pobytu v rušnějším prostředí
Jsem rád/a s ostatními dětmi
Umím vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat, pozdravit)
Ukládám hračky či pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno
Navazuji mluvní a oční kontakt při komunikaci
Orientuji se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění
Reprodukuji krátké písničky a říkanky, popíšu obrázek

A hlavně – nestrašte mě školkou. Školka má být za odměnu, ne za trest!
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
13
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Setkání v Olomouci
V pátek 15. května se děti, které navštěvují hodiny náboženství, setkaly v Olomouci s arcibiskupem Janem Graubnerem. Jednalo se o setkání dětí z celé olomoucké arcidiecéze a pro všechny byl připraven bohatý program. Ten začal v Korunní pevnůstce, pokračovalo se tam mší svatou, které předsedal Jan Graubner.
Po obědě z vlastních zásob si mohly děti vybrat z nabídky akcí – divadelní představení Teátru Víti Marčíka, sportovní soutěže, prohlídka vybraných kulturních
památek Olomouce. Na závěr dne se pak děti sešly v jednom ze šesti vybraných
olomouckých kostelů, aby se zúčastnily adorace, kterou vedly dětské skupiny
a které doprovodily scholy a pěvecké sbory církevních škol z arcidiecéze. Pak se
již všichni rozjeli do svých domovů a možná si znovu na zpáteční cestě přehrávali den plný dojmů a zážitků.

Projektový den Slušné chování a tolerance aneb
Ukažme to dobré v nás, stačí k tomu tak málo a nic to nestojí
Těmito slovy jsme se pokusili ve čtvrtek 7. května naplnit všechna témata
a disciplíny, které jsme si pro naše žáky v tomto projektu připravili. Disciplín
– témat bylo 14 a obsáhla opravdu širokou tematiku chování člověka: zdravení, oslovování lidí známých a cizích, telefonování, korespondenci, řeč těla,
hygienu, společenskou významnost, jak se vhodně obléci pro konkrétní příležitost, stolování, chování v dopravních prostředcích, rodinné oslavy, cestování
do cizích zemí, lidé s handicapem – chování a přístup k nim, význam pohybu
pro člověka.
Dopoledne začalo pro žáky ve třídách, v nichž proběhlo rozlosování do
14 skupin. Každý žák pak musel vyhledat svou skupinu a pak již celé dopoledne trávil s ní. Tzv. vodičem skupiny byl žák 9. třídy, jiní deváťáci byli asistenty vyučujících na jednotlivých stanovištích. Každá skupina obdržela hrací
plán – pořadí jednotlivých disciplín a postupně je všichni členové skupin navštěvovali a plnili úkoly. Vzhledem k věkové rozdílnosti žáků ve skupinách
(1 – 8. ročník) byly úkoly připraveny vždy pro tři kategorie, a to 1. – 3. třída,
4. – 6. třída a 7. – 8. třída. Úkoly byly různorodé, zajímavé a hlavně pouč14
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né, takže děti si určitě ve čtvrtek odnášely ze školy hodně nových vědomostí
a dovedností a zároveň to, co už znají, si snad lépe uvědomily. Při poslední
disciplíně děti řešily závěrečný test, který byl shrnutím všech témat.
Určitě přínosné bylo také stmelení a bližší poznání mladších a starších dětí, už
nebyli „ten osmák“ a „ten prcek“, ale osmák Lojza a druhák Lukáš. Zároveň se
ukázalo, kdo ve skupině je organizátor, kdo se nechá vést, na koho je spolehnutí, kdo je týmový hráč.
Nejúspěšnějším družstvem se stali Slušňáci, kteří získali 176 bodů (z možných
188), družstvo na 2. místě mělo 168,5 bodů a třetí pak 168. I na dalších místech
pak byly bodové rozdíly minimální. Svědčí to o dobrých znalostech a šikovnosti našich dětí. Byl to po všech stránkách vydařený den.

Internetová soutěž Labyrint
Naše žákyně Andrianna Myhalko se zúčastnila v tomto školním roce korespondenčně-internetové soutěže chemických her, kvízů a zajímavostí LABYRINT
2014/15. Absolvovala velmi úspěšně dvě domácí kola soutěže, a proto byla pozvána do kola finálového. To proběhlo ve čtvrtek 14. května na půdě Univerzity Palackého v Olomouci v nově otevřené Pevnosti poznání* v areálu Korunní
pevnůstce. Soutěžní úlohy byly tříděny podle obtížnosti na dvě kategorie. 1. kategorii řeší žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, 2. kategorii pak studenti středních škol a vyšších ročníků víceletých gymnázií. V době
uzávěrky Zpravodaje ještě nebyly výsledky finálového kola známy. Budeme vás
o nich informovat v dalším čísle Zpravodaje.
*Pevnost poznání je interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem této instituce je zábavnou formou přibližovat vědu a výzkum
všem věkovým kategoriím. Nachází se v architektonicky i historicky výjimečné budově, bývalém vojenském skladu z 19. století, který se podařilo úspěšně
transformovat v progresivní science centrum. Návštěvníky Pevnosti baví a vzdělávají interaktivní vědecké expozice a digitální planetárium. Díky své ojedinělé atmosféře, kde se střetává bohatá historie s dynamickou současností, nabízí
Pevnost poznání inspirativní prostředí pro setkávání široké veřejnosti, studentů
i zaměstnanců Univerzity Palackého.
PhDr.Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy
15
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Flora Olomouc
Ve dnech 23. až 26. dubna probíhala jarní etapa Flóry Olomouc s podtitulem
“Smyslů plná zahrada”. A jako každým rokem i letos se Zahradnický obor
našeho Odborného učiliště Kelč podílel na zhotovení expozice v horním patře pavilonu “A” ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Téma bylo
propojené s podtitulem celé jarní Flóry a to “Smysl našich smyslů”. Příprava
probíhala ve středu v dopoledních hodinách. Podíleli se na ní Alena Vránová
– 1.ročník, Tomáš Patočka a Daniel Tuček z 2. ročníku. Expozice byla převážně zaměřena na rozdílnost tvarů a barev v přírodě.
Aranžmá byla zhotovena z přírodních materiálů.
Chuť znázorňovala konvička s hrníčkem z mechu.
Barevnost podtrhly různě barevné tulipány a vůni
hyacinty. Hmat a pocit ranní rosy v čerstvě posečené trávě umocňoval pohled na šlapičky vytvořené
z oblázků. V celé expozici byli zakomponováni ptáčci, kteří si po celou dobu jarní Flóry prozpěvovali.
Ve čtvrtek 24. dubna, bylo vyhodnocení o nejlépe vytvořenou expozici. Naše
expozice se umístila na krásném 2. místě. Chtěli bychom všem, kteří nám pomáhali s přípravou poděkovat, zvláště paní Navrátilové Pavle z Jankovic a manželům Orlovým z Kelče.

Soutěž učňů Kaufland Praha 2015
V pondělí 4. 5. 2015 jsme opět přijali pozvání na celostátní soutěž učnů z filiálek
Kauflandu. Za naše OU Kelč byly nominovány tři žákyně. Z šestnácti provozoven
přijelo soutěžit více jak 40 žáků. Žáci plnili tyto
úkoly: písemný test, seřazení zboží podle ceny,
znalost bezpečnostních prvků, komunikace se
zákazníkem, ořez kartonu, výměna pásky ve
váze a jízda s paletovým vozíkem mezi překážkami.Ve vysoké konkurenci jsme obsadili druhá místa a to za první ročník – Linda Vozničková a za třetí ročník – Marina Halušková.
Za tým a pedagogický dozor Hana Stromšíková
16
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Cvrčovická kopretina
Konec dubna byl obdobím, kdy se zahradníci zúčastnili poslední aranžerské
soutěže ve vazbě květin v tomto školním roce ve spřáteleném Odborném učilišti
Cvrčovice a to soutěž s názvem Cvrčovická kopretina. Tématy třetího ročníku
bylo Vypichované srdce k svátku matek, Obrázek s kopretinami a Přízdoba
pokojové kytky ke Dni dětí. Soutěžilo 6 učilišť po dvoučlenných družstvech.
Za OU Kelč soutěžila děvčata Alena Vránová 1. ročník a Natálie Kretková
2. ročník. Závěrečné hodnocení bylo pro naše učiliště příjemně překvapivé. Natálie Kretková si za obraz s kopretinami odnesla 1. místo. Alena Vránová se
s vypichovaným srdcem umístila na pěkném 4. místě. Děvčatům za vzornou
reprezentaci školy patří velké díky.

Přednášky
Uskutečnila se přednáška o Holocaustu
s pamětníkem prožitých chvil v terezínském
ghettu s paní doktorkou Vidlákovou z Prahy, která má již v současné době přes 80let.
Zajímavým a poutavým způsobem přiblížila
žákům život v pracovním táboře Březinka
a jen shodou náhodných okolností i štěstí se dočkala konce 2. světové války a byla
zachráněna i s rodiči. V pracovním táboře
byla 3 roky a byla tam s rodiči od svých 4let. Její tatínek šil v táboře oblečení pro
armádu a vyráběl hračky pro děti, maminka učila a hlídala děti
z odsunutých rodin v táboře. Přednáška rozšířila žákům obzor pohledu na
pracovní a vyhlazovací tábory v době 2. světové války, pohled na život dřívější
i současný.
Další zajímavá přednáška měla téma Kyberšikana.
Navštívili nás odborníci ze server Seznam.cz s jeho ředitelem, panem Ing.Martinem Kožíškem.
Cílem této přednášky bylo upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti řešit situace, do kterých se mohou dostat.
Přednáška byla rozdělena na dvě části. V první části zhlédli žáci video s názvem:
“Bezpečně po internetu“. V druhé části se o problematice internetu a nebezpečí
kyberšikany hovořilo a diskutovalo. Třešničkou na dortu a velkým překvapením
17
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bylo pro žáky vystoupení zpěváka Bena Cristovao,
vítězného zpěváka ze soutěže Super Star. Hovořil rovněž o nebezpečí kyberšikany na internetu,
s kterým se i on potýká. Přednášku zakončil rozdáním dárků svého CD s vlastnoručním podpisem.
Žáci využili i příležitost se s Benem vyfotografovat.
Neméně zajímavá byla i přednáška s příslušníkem
Policie ČR ze Vsetína s nprap.Bc. Vladislavem
Malcharczikem na téma: „kouření, alkohol, drogová závislost, vyhrožování a mezilidské vztahy
– oblast šikany a bezpečnosti dopravního provozu“. Přednáška byla poučná a informovala žáky, na co si dát v životě pozor
a s čím se mohou v životě setkat.
Za OU Julie Foukalová

SPORT

Pozdrav od cyklisty Jiřího Janoška
Dobrý den, zasílám Vám menší zhodnocení začátku sezony.
Nechával jsem si menší časový odstup, abych mohl zhodnotit start do nové sezony. Od nového roku jsem se zúčastnil pouze tří dráhových závodů. Není to sice
mnoho, ale v úvodu sezony moc závodů není.
Začali jsme se připravovat na nadcházející MSJ a MEJ. Trénujeme dvoufázově, někdy dokonce i třífázově. Tréninky máme buď venku na silnici, nebo jsme
v posilovně a dřeme sílu. Nesmí chybět ani dráha. Musím však zmínit naše složité podmínky. Brněnská dráha má 400m, což nesplňuje olympijské parametry.
Hlavní problém je, že dráha je stará mnoho let a není rovná, „skáče“ to tam, ale
můžeme být rádi, že i to málo máme. Trénovat na silnici za provozu je nebezpečné.
Absolvovali jsme také mnoho testů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Tyto testy byly nezbytně nutné. Zjistili jsme, jak dokonale
umíme šlapat, jestli jeden sval nezabírá více, nebo naopak... Je obtížné a náročné
dělat sport na vrcholové úrovni. Jsem velmi rád, že mi škola vychází vstříc. Avšak
času není mnoho. Tento rok dělám závěrečné zkoušky, poté bych se rád ještě dva
roky věnoval nástavbovému studiu.
Nyní se přesunu k závodům, které se konaly ve dnech 24. - 25. dubna na dráze
18
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v pražském Motole. Jednalo se tedy o pátek a sobotu. V pátek byl na programu
sprint a teamsprint, v sobotu to byl 1 km
s pevným startem a bodovací závod.
V kvalifikaci sprintu se mi podařilo udělat
nový rekord dráhy na 200m v čase 10,612 s.
Překonal jsem tak olympionika Pavla Kelemena. ASO Dukla Brno je jediný tým
v České republice věnující se sprintu. Jako
své soupeře jsem měl tedy své oddílové
kolegy, což mi nedělalo vůbec žádný problém a s přehledem jsem vyhrál.
Teamsprint /OH sprint/
Olympijský sprint je závod, při němž jsou na dráze postavena proti sobě vždy
dvě družstva, jejichž každý závodník musí být ve vedení jeden okruh dráhy. Závod juniorů a mužů se jede se třemi závodníky na 3 okruhy dráhy. Složili jsme
tým sprinterů ASO Dukla Brno- Čechman, Janošek a Junek. Toto složení by
mělo startovat na MEJ. Opět jsme s velkým náskokem vyhráli kvalifikaci v čase
57,2. Poté se jelo finále. Čas jsme dokázali ještě vylepšit.
V sobotu jsem chtěl udělat nový rekord dráhy, který držel mistr Evropy Robin
Wagner. Připravil jsem se přesně na daný čas. Start jsme měli později, což mi
úplně nevyhovovalo. Nakonec jsem i po zkaženém startu rozhodčími zajel nový
rekord dráhy, který je 1:03,6. A to se říkalo, že už to v Praze rychleji nejde! :)
Bodovací závod se řadí mezi vytrvalostní disciplíny, ve které by nám vytrvalci
neměli dát šanci. My, jakožto sprinteři, jsme měli půlku závodu pod kontrolou,
pomáhal jsem týmovému kolegovi Pepovi Junkovi k co nejlepšímu výsledku
mezi vytrvalci. Po půlce jsem se ale musel vzdát, protože jsem bohužel chytl křeč
do lýtka a závod tak pro mne skončil. Pepa Junek nakonec skončil na krásném
třetím místě.
Závody byly pro mě úspěšné. Dokonce tyto dva rekordy dráhy na začátku sezony jsou opravdu senzace. Myslím, že je to opravdu dobrý start do nové sezony.
Chtěli jsme se také pokusit i o nový juniorský světový rekord na 200 m, ale naše
finanční prostředky to bohužel nedovolují. Dle slov mého trenéra jsem někde
jinde, než minulý rok. Takové výkony, jaké podávám v těchto dnech, jsem měl
loni na MEJ. Ale konkurence určitě nespí a tak ani my nesmíme usnout na vavřínech a musíme i nadále tvrdě trénovat. Prosím, držte palce a děkuji Vám, že jste
se podíleli na mém růstu.
Přátelé, bez vás by to nešlo!
S pozdravem, Jiří Janošek
19
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Fotbal
MUŽI A
Ani v dalším období jarní části sezony kelečský lazaret příliš neprořídl. Naopak k dlouhodobě zraněným na marodce přibyli další zkušení hráči, což
se na výsledcích kanárků nutně muselo projevit.
Jediný bod z posledních pěti bitev je na záchranu v krajském přeboru zoufale málo. Sezona ale ještě
nekončí…
22.4. Vigantice - Kelč 3:0 (2:0)
Dohrávka 16. kola se kelečským borcům nepovedla, v malebném prostředí pod
beskydskými kopci nedosáhli ani na jeden bod. Byť začátek zápasu napovídal
spíše vyrovnanému průběhu a Jarek Machač dělovkou pořádně protáhl domácího gólmana, Vigantice měly hru víceméně po celých devadesát minut pod
kontrolou. O osudu zápasu se v podstatě rozhodlo už v úvodní pětačtyřicetiminutovce. „Vigy“ nabraly kurz ke třem bodům po slepených gólech Vaška, který
dorážel střelu do prázdné brány, a Mydla, jenž za brankáře Kizu doklepl snadný
centr. Po přestávce se navíc z pokutového kopu nemýlil Chumchal a dal výsledku
definitivní podobu.
25.4. Kelč - Rožnov pod Radhoštěm 0:2 (0:1)
Další prohra na domácím poli. Rožnov přijel do Kelče i s bývalým reprezentantem René Bolfem v zadních řadách, který po celý zápas zkušeně hlídal obě
útočná tykadla Kelče a málokterý souboj o míč prohrál. Rožnov se ujal vedení
už v 9. minutě, když rychlý brejk po pravé straně efektně i efektivně zakončil útočník s typicky českým jménem Rezdar Mohammad. Kelč se sympaticky
snažila o korekci stavu, ale drtivá většina jejího útočného snažení se míjela
účinkem. Přeci jen bylo znát, že kanárci mají v nohou pouze dva dny staré klání z Vigantic. Druhým a definitivním „hřebíkem“ pro kelečské úsilí byl vlastní
gól Radima Pastrnka. Ten po obranném rohu ve snaze odvrátit míč mimo nebezpečí hlavičkoval přímo do brány.
2.5. Morkovice - Kelč 1:0 (0:0)
Nepočítaje jednobodové střetnutí proti Holešovu, byl zápas v Morkovicích z posledního kvinteta odehraných duelů určitě největší šancí na ukořistění bodu.
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Kelč k němu měla nesmírně blízko, nakonec rozhodl až rychlý brejk domácích
v 89. minutě. Kanárci přitom rozhodně měli na to, aby mančaft z Kroměřížska
i porazili. Nulu na kontě vstřelených gólů si asi nejvíce bude vyčítat útočník Tomáš Topič, který svou šancí ve druhém poločase pohrdl. Další tutovka už bohužel nepřišla. Vyrovnaný zápas tak rozhodla až akce po pravé straně Morkovic.
Tomáš Hlavica se nechytil se soupeřem, který krásně načechral míč na hlavu
Zapařky. Na jeho pohotovou hlavičku nemohl Jirka Kiza v bráně Kelče reagovat.
Obrovská škoda, že se Kelč z tohoto mače vracela s prázdnou.
9.5. Kelč - Holešov 2:3 po penaltách (2:2)
To byl vítr. Fotbal nahoru dolů, který se na kelečském pažitu odehrával v prvních
25 minutách, se všem labužníkům musel líbit. Na úvodní pohotový gól Tomáše
Topiče navázal v 18. minutě hostující Bačík. Kelč mohl do vedení z penalty opět
poslat Jarek Machač, ale jeho neumístěnou střelu gólman vyrazil. Zákonitě udeřilo na druhé straně, když se nádherným a přesným volejem prezentoval Olša.
Na jeho projektil zpoza šestnáctky se Jirka Kiza natahoval marně - 1:2. Naštěstí
ještě do konce prvního poločasu stihl znovu vyrovnat Topič a oživil tak naděje
na bodový zisk. Holešov měl ale k výhře blíže, jen v prvním poločase orazítkoval
hned dvakrát brankovou konstrukci. Zápas nakonec dospěl až k penaltovému
rozstřelu, při kterém se štěstí přiklonilo na stranu Holešova.
15.5. Baťov - Kelč 1:0 (0:0)
Netradičně už v pátek nastoupili kanárci k důležitému utkání ve zlínském Baťově. Na umělé trávě se od začátku utkání ocitli pod tlakem domácího favorita. Ten
mohl jít do vedení v 15. minutě, když jeden z útočníků prošel středem obrany,
ale Kiza jeho střelu skvěle vyrazil.
Po půlhodině hry mohli Kelčané inkasovat znovu, ale s nepříliš razantním pokusem neměl kelečský brankář velké problémy. Žlutomodří se do útoku příliš
nehnali. První pořádná rána na baťovskou bránu přišla až v 38. minutě. Ve druhém poločase se herní obrázek příliš nezměnil, kelečský brankář Jirka Kiza svůj
tým ještě několikrát podržel. Kelči svitla velká naděje na úspěch v 75. minutě,
kdy sudí vyloučil domácího Spurého. Hned minutu poté viděly tribuny jediný
gól zápasu, bohužel padl do kelečské brány. Na gól Daniela Maláta mohl o chvíli později odpovědět stejným způsobem Tomáš Topič, ale levačkou mířil vedle.
Těsný náskok už Baťov uhájil i v deseti lidech na hřišti.
Pavel Mašlaň
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Po loňských problémech s naplněním družstev, jsme se do nové sezony spojili
s Orlem Hustopeče. Pod FBC Orel Kelč se hrají soutěže ČFbU přípravek, elévů
a mladších žáků a OFL mužů, Orel Hustopeče hraje OFL starších žáků a elévů.
Zde jsou výsledky našich týmů FBC Orel Kelč v ČFbU:
Přípravka skončila na třetím místě, a to jen díky neodehraní turnaje před Vánocemi. Celou sezonu hráli výborný florbal, protože v týmu je celá řada talentů.
Vyzdvihnout musím Adama Hegara, ten celý tým táhl, a také Tomáše Hovorku,
který mu vydatně pomáhal.
Elévi skončili v tabulce poslední a v této kategorii se nejvíce projevily absence
hráčů. Z deseti turnajů odehráli pouze dva v nejsilnější sestavě, zbytek vlastně
odehrála přípravka. Nejlepšími hráči jsou Patrik Mašlaň a Radim Janošek.
Mladší žáci obsadili deváté místo. I v tomto týmu se na výsledcích nejvíce podepsala velká absence hráčů na turnajích. Mezi nejlepší hráče patří brankář Michael Hruška, dále Marian Stříteský a Karel Šidlík.
Výsledky OFL
Elévi hrající za Orel Hustopeče skončili na nepostupovém čtvrtém místě. K postupu do finále chyběly tři body!!! Velmi dobrý výkon. Nejlepší střelci: Radim
Janošek, Patrik Mašlaň, Adam Hegar.
Starší žáci hrající za Orel Hustopeče skončili v OFL na šestém místě. Až v závěru
sezóny kluci začali sbírat v zápasech body, ale na víc než poslední šestou příčku
to nestačilo. Nejlepší hráči: Michael Hruška, Radim Pajdla, Karel Stříteský, Pavel
Hons.
Muži zakončili sezonu na pátém místě. Turnaje jsme odehráli v malém počtu
hráčů a těsné prohry nebo remízy nás stály lepší umístění. Nejlepší hráči: Patrik
Hegar, Martin Janda, Tomáš Pitrun.
Děkuji všem hráčům, trenérům a rodičům dětí za odvedenou práci a podporu
oddílu.
Více info na www.fbcorelkelc.cz
Hegar René, sekretář oddílu
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Sportovně střelecký klub Kelč 0646
Dne 3. 5. 2015 se opět po
roce uskutečnil v areálu
střelnice v Kelči první
závod soutěže ,,Kelečské
střelecké ligy roku 2015“
(celkem proběhne 6 kol
závodů) v disciplíně SP
30+30 (střelba z pistole)
jednotlivců, která je zařazena do II. kategorie
soutěží Českého střeleckého svazu, a to v průběhu období května až října
2015.
Do soutěže prvního kola se přihlásilo celkem 14 střelců (z toho 3 byli z domácího SSK Kelč).
Na medailových pozicích se umístili:
1. Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 544 bodů (z 600 možných)
2. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 543 bodů
3. František Janča (SSK Kelč) s nástřelem 535 bodů
Další umístění domácích střelců z SSK Kelč:
11. Antonín Pitrun s nástřelem 476 bodů
14. Josef Němec s nástřelem 393 bodů
Informace z činnosti SSK Kelč pro členy i veřejnost jsou umístěny na webových
stránkách klubu - www.ssk-kelc.unas.cz.

Druhý závod se uskuteční v areálu střelnice
v neděli dne 7. června 2015 od 08: 00 hodin.
Srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu i širokou veřejnost.

R. Nepustil (SSK Kelč 0646)
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Diecézní eucharistický kongres v Olomouci
Milí spoluobčané, milí farníci,
letošek je pro Římskokatolickou církev v České
republice mimořádně významný, protože ho naši
otcové biskupové vyhlásili Rokem eucharistického
kongresu. Slovo „kongres“ může vyvolat dojem jednání omezeného okruhu zodpovědných nebo pověřených jednotlivců na jednom místě na krátký čas, kongres
eucharistický je ovšem akcí celoroční s ambicí oslovit co nejširší okruh věřících,
včetně nepraktikujících.
Eucharistický kongres je regionální, národní nebo mezinárodní setkávání, které si
klade za cíl posílení úcty k eucharistii. Poprvé se konal roku 1874 v Avignonu z iniciativy Emilie Tamisiérové, na mezinárodní úrovni se koná od roku 1876. V České
republice se poprvé od jejího vzniku uskuteční na národní úrovni v roce 2015, dosud proběhl roku 2002 v královéhradecké diecézi (podle wikipedie).
V olomoucké arcidiecézi vyvrcholil eucharistický kongres o víkendu 15. –
17. května. Nejprve v pátek přijely na pozvání otce arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera do sídla diecéze školou povinné děti, které navštěvují vyučování náboženství. V prostoru korunní pevnůstky v Bezručových sadech bylo už v deset
hodin plno dětí a na pódiu se odehrával předprogram, který všechny připravoval
ke slavení mše svaté s otcem arcibiskupem. V průvodu ministrantů a víc jak sta
kněží přišel s otcem arcibiskupem i kazatel, Mons. Josef Hrdlička, světící biskup.
Jeho slova byla pro děti a mládež srozumitelná a zároveň inspirující pro všechny
účastníky, zvlášť když na konci promluvy vyzval k modlitbě k Pánu Ježíši za použití mezi lidmi nejpoužívanějších slov: „děkuji, prosím, promiň a miluji“.
V pátek večer následoval program pro mládež, který představovala adorace za
doprovodu chválové schóly ze Zlína. Mladí dostali hned při vchodu do katedrály
keramický střep, který na závěr pásma zpěvu, tichého rozjímání a modliteb přinášeli před oltář k symbolickému svěření svých trápení a hříchů Ježíši.
V sobotu ráno do Olomouce znovu zamířily desítky autobusů ze všech částí arcidiecéze, poutníci se pak podle vlastního výběru shromáždili v jednom
z pěti předem určených kostelů, kde si vyslechli promluvu či vzdělávací katechezi
o některém z aspektů úcty k Ježíši přítomnému v proměněném chlebě a víně. Po
polední přestávce se v kostelích uskutečnily eucharistické adorace a na konci se
z každého z pěti chrámů vydal za doprovodu dechové hudby průvod do katedrály.
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V čele nesl v monstranci kněz Nejsvětější svátost, doprovázeli ho věřící, a jak se
postupně průvody spojovaly, sahaly jednu chvíli od kostela sv. Mořice, přes Náměstí Republiky kolem Univerzitní knihovny v bývalé zbrojnici až ke katedrále.
Závěrečnou mši svatou sloužil za účasti 98 kněží a asi 5 tisíc věřících otec arcibiskup v doprovodu světícího biskupa, generálního vikáře, dómského faráře
a rektora kněžského semináře. V závěru bohoslužby vyhlásil o. arcibiskup záměr
obnovit v naší arcidiecézi společenství adorátorů, to je věřících, kteří se zavážou,
že nejlépe jednou za týden, ale nejméně jednou za měsíc věnují půlhodinu svého
času modlitbě před svatostánkem nebo při adoraci. Do společenství je možné se
přihlásit na každé faře, v naší farnosti bude zvláštní příležitost o slavnosti Božího Těla, kdy se ve čtvrtek 4. června uskuteční eucharistická bohoslužba na nově
opraveném náměstí v Kelči a po ní vyjde eucharistický průvod kolem čtyř oltářů
do farního kostela. Srdečně Vás na tuto velkou slavnost zveme!
Na druhou červnovou neděli chystá farnost tradiční celofarní pouť na Svatý
Hostýn. Autobusy pojedou po trasách Skalička - Zámrsky - Němetice; Horní
Těšice - Babice - Lhota; Kladeruby - Komárovice tak, aby se v 8:15 setkaly na autobusovém nádraží v Kelči. Odtud pojedeme přes Bystřici pod Hostýnem, starší
účastníky vyvezou autobusy až nahoru, mladší zveme na pěší pouť z Chvalčova
Lázní.
Na konci června nás čeká kelečská pouť v neděli před svátkem sv. apoštolů Petra a Pavla. Bude letos provázena dvěma mimořádně kvalitními koncerty. V sobotu 27.6. vystoupí ve farním kostele sourozenci Ulrychovi se skupinou Javory
a v pátek 3. července bude zpívat panem Janem Rokytou vedená folklórně multižánrová skupina Flér. Na oba koncerty bude předprodej lístků také v neděle od
8 do 10 hodin ve farní knihovně na faře.
Požehnané dny na začátku liturgického mezidobí přeje o. Jan Bleša, farář

Ivančena 2015
Tradičně každým rokem na jaře, přesněji na svátek sv. Jiřího,
24.dubna, se vydáváme spolu se skauty z celé republiky uctít památku padlých skautů z druhé světové války na Ivančenu. Základní
kameny mohyly na vrcholu Ivančena, která se nachází nedaleko
Lysé hory a dosahuje výšky 925 m n. m., byly položeny na památku pěti skautů popravených za účast v protinacistickém odboji dne 24. dubna 1945 v polském Těšíně. Již rok na to, přesněji 6. října 1946 založil 30. oddíl Junáka z Moravské Ostravy mohylu, která je symbolem vlastenectví, statečnosti
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a přátelství. Dodnes na Ivančenu vystupují skauti a trampi a památku statečných
skautů podporují tím, že nesou s sebou na vrchol kopce kameny a kamínky, které
se postupně kupí až do dnešní podoby mohyly. Ta zabírá asi 40 metrů čtverečních a 195 metrů krychlových a sahá do výšky 4 metrů. Kamenů je už na vrchu
tolik, že původní mohyla tíhu neunesla a začala se rozpadat. Naštěstí se skautům
z Moravskoslezského kraje podařilo sehnat prostředky a povolení a zajistit tak
rekonstrukci, která by měla v nejbližší době začít a příští rok, na 70. výročí založení, by měla být dokončena.
My jsme z Kelče letos vyjeli už o půl šesté, což byl pro některé z nás nadlidský výkon, nicméně ani takové brzké ranní hodiny nás neodradily. Vyrazili jsme v úctyhodném počtu. Z Kelče jsme dojeli na vlak do V. M. a odtud jsme pokračovali
až do Frýdlantu nad Ostravicí. Celou cestu nám krásně svítilo sluníčko, které na
vrcholu Ivančeny pálilo možná až trochu moc. Ale stejně lepší než aby pršelo!
Nahoře jsme se zúčastnili slavnostního ceremoniálu, prohlédli si mohylu, přidali k ní náš kámen, ten mohl vážit zhruba 30 kg, takže žádný kamínek. Vynesli
jsme jej na nosítkách a na jeho transportu se podílel téměř každý, kdo měl ruce.
No a potom s prázdnýma rukama (kámen byl zanechaný na Ivančeně) a baťůžky
(svačiny byly snězeny) alou dolů. Příjemně unavení jsme se všichni vrátili domů.

Štěpa Hlavica a Jurka Zábranský, iniciátoři nápadu „Kámen 2015“, díky nimž
jsme se měli s čím tahat do kopce .
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Skautská mše
Týden před Ivančenou jsme svátek svatého Jiří oslavili mší svatou. Po mši jsme šli
slavnostním průvodem od kostela k naší klubovně. Počasí nám zase díky Bohu
vyšlo.  V průvodu jsme zpívali skautské písně, u klubovny proběhl nástup
a poté následoval typický skautský oběd- párky a klobásky s chlebem pro každého.
Těší mě, že naše středisko má tolik aktivních členů, jen tak dál! A skauti, tábor
se blíží!! Jupí! Nazdar!
Za středisko Kelč
Dominika Holášová (Čertík)

OHLÉDNUTÍ ZA XIX. KVĚTINOVÝM DNEM V KELČI
Ve středu 13. 5. 2015 proběhla v našem městě celostátní sbírka Ligy proti rakovině nazvaná KVĚTINOVÝ DEN. Symbolem této sbírky po mnoho let je květ měsíčku lékařského, letos doplňovala tento kvítek stužka stříbrné barvy (25. výročí
od založení Ligy proti rakovině). Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově
nemocných a podporu onkologických výzkumných projektů. Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v letošním dnu prodáno 250 kvítků v celkové hodnotě
6.887 Kč (průměr na 1 kvítek 27,55 Kč). Pro srovnání: v loňském roce bylo vybráno za 228 ks kvítků 5.767 Kč (průměr na 1 kvítek vyšel 25,29 Kč).
Děkujeme všem, kteří přispěli a podpořili dobrou věc.
skautky a Hanka Stromšíková
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Charita Valašské Meziříčí obnovuje vozový park
Sedmnáct osobních automobilů se může někomu zdát moc, jinému málo. Představme si území, na kterém Charita poskytuje své služby. To sahá od Horní Bečvy, Valašské Bystřice přes Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí po Kelč
a Hranice. Jsou to dva mikroregiony Valašskomeziříčsko–Kelečsko a Rožnovsko,
kam Charita jezdí za svými klienty. Bez vyhovujícího vybavení auty by tento
rozsah poskytování služeb nebyl možný.
Aby rozsah i kvalita služeb byla zachovaná, dochází v současné době k obnově
a rozšíření vozového parku. Ze stávajícího počtu 17 aut budou dvě, jejichž rok
výroby je 1998 a která již technicky nevyhovují a náklady na opravy jsou vysoké,
vyřazena. Nově v Charitě přibylo 11 osobních automobilů. Devět z nich bylo pořízeno díky finanční podpoře z projektu „Cesta za kvalitním životem seniorů na
Valašsku“ v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Další dvě auta, která
byla zakoupená z prostředků získaných z Tříkrálové sbírky, budou sloužit Sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi a Domácí zdravotní péči v Rožnově
pod Radhoštěm. Ostatní nové vozy jsou přiděleny Charitní pečovatelské službě
v Kelči i v Rožnově pod Radhoštěm, Charitnímu domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici a Centru osobní asistence, které své služby poskytuje na celém
území působnosti Charity Valašské Meziříčí.Nové automobily budou sloužit nejen pracovníkům Charity k plnění jejich pracovních povinností včetně rozvozu
obědů, ale také klientům k přepravě do zařízení, k lékaři, do škol a k vyřízení
běžných záležitostí.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
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Modelářské jaro
Každé jaro je pro modeláře dobou soutěží a výstav.
Také my, kelečští modeláři, se pravidelně zúčastňujeme těchto akcí. 21. a 22. března 2015 vystavoval a soutěžil Miroslav Pajdla ve dvou kategoriích ve Slavičíně.
V kategorii N2-motorové lodě obsadil 2. místo s modelem křižníku Varyag a 1. místo
v divácké soutěži s USS Arizona. Nejdůležitější soutěž proběhla 2. a 3. května 2015
v Kopřivnici. Jednalo se o mezinárodní soutěž, které se zúčastnili modeláři a modely
ze 7 zemí Evropy. Soutěž proběhla podle nových směrnic EU, kde byly vyhodnoceny
3 modely ve své kategorii bez pořadí /oceněný model/. Miroslav Pajdla vystavoval
dva modely v kat.N2 a to IJN Yamato 1:350 a sovětský špionážní kutr Volga 1:144.
Tento model byl vybrán jako oceněný model. Dalším vystavovatelem byl Jan Stržínek
v kategorii trysková letadla. Získali jsme i klubové medaile Apolo Kopřivnice a KPM
Příbor. Připravujeme se na soutěž v Brumově-Bylnici, v Tovačově, Vyškově a Slavkov u Brna. Doufáme, že i tam získáme v různých kategoriích modelářské ocenění.
Miroslav Pajdla

Modeláři Kelč vystavovali
Sobota a neděle 25. 26.dubna 2015 patřila nejenom kelečským modelářům, ale
i modelářům z širokého okolí. 6. ročník KIT SHOW KELČ 2015 se výrazně lišil
od minulých ročníků, a to v prvé řadě počtem vystavovatelů, kterých bylo 46, ale
i modelů, které výrazně převyšovaly loňskou výstavu. Opět jsme mohli vidět nové
modely všech kategorií, obdivovali jsme modely letadel, bojové techniky, lodí
a diorámat se stále se zvyšující technickou náročností propracovaných modelů.
Velký zájem získaly modely pevností a diorámat zaměřených na válečnou situační tématiku. Hlavně děti obdivovaly funkční model železnice pana Jiřího Pitruna
z Hrachovce. Nejvzdálenější vystavovatelé přijeli z Uničova, z Lipníku n.B., Hranic, Val.Meziříčí a z Rožnova p.R., což svědčí o stoupající popularitě naší výstavy.
Poprvé jsme zařadili do programu výstavy i doplňkové aktivity přímo související
s modelářstvím a volným časem. Výstava motocyklů našich otců a dědů vzbudila
nebývalý zájem a ohlas u mladých návštěvníků i u pamětníků. Tuto expozici nám
zapůjčil k prohlídce pan Ladislav Stříteský. Mimořádný zájem měly akrobatické
výkony letadel v podání modelářů z Hranic i předvádění jezdeckých schopností
bugin z Kladerub a z Kelče. Opět měli diváci možnost obdivovat závodní minikáru i s trofejemi Dominika Stříteského. Také letos nechyběly papírové modely aut
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a historických staveb, a to i ve 3D podání. Dá se říct, že tento trend je na výstavách
stále populárnější. Jsme rádi a rádi bychom vyzvedli účast dětí a mládeže, která
svými modely příjemně překvapila určitě sebe i pořadatele.
Každý z vystavovatelů, nezáleželo na počtu vystavovaných modelů, dostal od pořadatelů výstavy pohár a diplom. Mladší věkové kategorie dostaly ještě stavebnici modelu.
Zvyšující se úroveň výstavy a doprovodné programy přilákaly na tuto dvoudenní
akci neuvěřitelný počet diváků. Podle skromného odhadu jich přišlo 1200 až 1400.
Takovou třešničkou byl zájem hranické regionální televize, která odvysílala relaci
z výstavy. Modeláři Kelč se rovněž postarali o občerstvení všech přítomných. Musíme zdůraznit i výbornou spolupráci s FK Kelč oddíl kopané s Tomášem Srkalou.
Celá tato dvoudenní výstava by se neobešla bez výrazné podpory Městského úřadu Kelč a taktéž bez finanční podpory všech sponzorů. Děkujeme CS Cabot a.s.,
Diamant-bazény V.M., Ekostav Moravia Ostrava, Auto Lukáš, Elektro Lubor Pitrun, Reichlova vilaV.M., Autoopravna Stříteský, Silniční s.r.o. Radek Vacula, Autoopravna Jiříček, Gasmont Roman Večeřa, Mlýny Kelč Petr Vavřík, Pálenice Kelč
a Gomodely.cz Bystřice p.H.
Za medializaci výstavy děkujeme redakci Zpravodaje Města Kelče, Valašskomeziříčskému zpravodaji, Hranickému týdnu, HTV Hranice, Rádiu Čas,Valašskomeziříčskému chemiku a Modelforu.cz.
Rádi bychom poděkovali všem vystavovatelům a hlavně návštěvníkům, kteří svou
účastí vyjádřili obdiv k takovému koníčku jako je modelářství.
Za modeláře Kelč Miroslav Pajdla

Rodinné centrum Slůně
Program na červen:
• Pondělí 1.6.2015 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem
Janem Blešou. Po 10 hod. oslavíme DEN DĚTÍ - veselé dopoledne pro děti: zpívání, tancování, hry a bubliny pro nejmenší ...
• Úterý 9.6.2015 v 9:00 hod. „Se sluníčkem u vody“ – budeme si hrát s vodou, vyrobíme si plovoucí ŽELVIČKU z pet lahve. Naučíme se ukazovačku: „Plave ryba“.
• Pondělí 15.6.2015 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Rady, tipy
a inspirace kam s nejmenšími dětmi na výlety a dovolené. Budeme procvičovat
jemnou motoriku dětí - obrázky z knoflíků.
• Úterý 23.6.20015 v 9:00 hod. „Hurá, na prázdniny!“ - zábavné dopoledne plné her.
V době letních prázdnin(červenec, srpen) bude RC Slůně UZAVŘENO.
Veronika Mlčáková
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INZERCE

Vladimír Stříteský - autoopravna , Kelč 207, 756 43 Kelč
CAR SERVICE
• měření emisí BENZIN, DIESEL, LPG
• příprava + zajištění STK
• diagnostika vozidel
• autoelektrika / elektronika
• elektronické měření geometrie vozidel
• kompletní servis klimatizací vozidel
• pneuservis, prodej pneu
• montáž zabezpečení CONSTRUCT
• montáž tažných zařízení
• renovace předních světel
• prodej autopříslušenství BOSCH, oleje TOTAL
• válcová zkušebna brzd, test tlumičů
• čistění benzinových vstřikovacích trysek
• softwarové úpravy řídících jednotek
Kontakt: tel./fax: 571 641 420, 603 803 013
Po. - Pá. 7.00 – 16.00
Email: v.stritesky@tiscali.cz
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Řeznictví U Ondrušků
v Kelči Vám nabízí:
Masové výrobky bez přidání konzervantů a chemických přísad.
Garance kvality.
Také výrobu uzenářských produktů, domácích specialit.
Máme široký výběr sortimentu.
Děláme výrobky na zakázku.
Adresa: Kelč č. 8
Email: reznictviuondrusku-kelc@seznam.cz
www.reznictvi-ondrusek.cz
Tel: 571 641 714
Mobil: +420 603 201 256
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Zdeněk Frydrych
Svatopluk Pavlík
Milada Gassmannová
Vladimír Orava
František Chvatík

Lhota
Komárovice
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Irena Pajdlová
Vladimír Stříteský
Zdenka Vlčková

Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Ludmila Tomášková

Němetice

81 let
Jan Klečka
Anna Rýdlová

Němetice
Kelč

86 let
Květoslava Jiříčková
Alois Holub
Ladislav Drajsajtl

Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice
Kelč

89 let
Antonín Petřkovský

Kelč

91 let
Zdenka Rýdlová

Kelč

93 let
Ludmila Hradilová

Komárovice

Úmrtí

Narození
Viktorie Hubáčkováá
Tomáš Pitrun
Samuel Hladký

Kelč

87 let
Radomír Slavík
Alois Škarka

Kelč
Kelč
Kelč

70 let
Petr Hlavica
František Mašlaň
Josef Jukl

84 let
Anna Majdlochová

Kelč
K
K
Kelč
K
Kelč

František Pelc
Jaroslav Matyska
Anděla Hýžová

87 let
71 let
89 let

Němetice
Kelč
Lhota

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem Vsetín, referátem kultury
dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 950 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291. Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči
nebo na adresu schybolova@kelc.cz, telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady. Foto:
archiv MěÚ Kelč Sazba a tisk: Tiskárna Brázda - www.tiskarnabrazda.cz
Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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Helfštýnský okruh

Modeláři Kelč vystavovali
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