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Úvodník
Vážení spoluobčané,
pro děti nastává dlouho očekávaný čas prázdnin, pro nás ostatní období dovolených.
Jen v krátkosti mi dovolte, abych vás informoval o akcích, které nás během prázdnin
čekají.
Určitě jste zaznamenali stavební práce na prostranství mezi čerpací stanicí Benzina
a základní školou. Jedná se o přípravu pro přemístění památníku obětem druhé světové války (holubice míru) z historického náměstí. Přesunutí památníku vyplynulo
z vybrané varianty stavebních úprav náměstí, nebyla to tedy prvoplánová myšlenka.
Vzhledem k tomu, že je tento památník – válečný hrob (pietní místo) evidovaný
u ministerstva obrany, souhlas s jeho přemístěním vydávalo jak ministerstvo obrany,
Národní památkový ústav v Kroměříži, tak i odbor památkové péče MěÚ Valašské
Meziříčí. Pro upřesnění připomínám, že podmínkou ministerstva obrany pro přemístění bylo zachování místa v centru obce na viditelném místě, nejlépe v blízkosti
některé úřední budovy, v blízkosti komunikace tak, aby památník nebyl přesunut do
prostoru bez možnosti přístupu občanů na uzavřené nebo „nekulturní“ místo. Věřte,
že ač jsem hrůzy druhé světové války nezažil, jsem přesvědčen o tom, že si je musíme stále připomínat. Někteří v památníku možná vidí artefakt socialistického režimu, možná je poplatný době svého vzniku (nejsem historik, ani nemám umělecké
vzdělání, tudíž odborné hodnocení tohoto díla socialistického realismu přenechám
na jiných), nicméně holubice jako mírový symbol je symbolem apolitickým, nadčasovým a mimo jakoukoliv ideologii. Nechci a ani nemohu vyjmenovávat všechna
jména kelečských obětí druhé světové války uvedená na pamětní desce, která je součástí památníku, ale snad pouze první dvě jména – Bohuslav Svěrák a Vojtěch Jasný
podpoří mé předcházející myšlenky a úvahy.
Velkou investiční akcí, která se bude bezprostředně dotýkat základní školy, je zahájení dlouho očekávané výstavby víceúčelového hřiště. Stavba by měla být zahájena
v srpnu letošního roku a první etapa potrvá do měsíce září. Jsem si vědom toho,
že dojde k částečnému znepříjemnění výuky především v přístavbě základní školy,
a proto chci z tohoto místa požádat rodiče, vyučující a především žáky o shovívavost
a trpělivost po dobu výstavby.
Na závěr vám přeji do nadcházejících letních měsíců příjemně prožité, sluncem
prozářené dny. Dostatečně si oddychněte a načerpejte nové síly do dalšího období.
Dětem přeji krásné prázdniny, které jsou právě na svém začátku, ať jim ubíhají co
nejpomaleji.
Ing. Karel David, starosta
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XIX. Kelečské slavnosti
..jsou za námi. Jaké byly ty letošní? Divadelní, hudební, poučné, veselé, mokré
i slunečné, celkově snad vydařené. Připomínky pro příští ročník určitě akceptujeme a návrhy zvážíme, pochvaly si ceníme a kritiku přijímáme.
Poděkování patří všem, kdo se na přípravě i průběhu celé akce podílel. Také
spolkům a organizacím, které zajistily občerstvení.
Děkujeme i sponzorům. Letos slavnosti podpořily tyto firmy: Vacula silniční
s.r.o., Radim Horák, Akord – Jaroslav Pajdla, Tomáš Srkala, Lubor Pitrun, Jan
Čech – zahradnictví, Vladimír Stříteský – autoopravna, KELEČSKO, a.s.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Kelč dne 25.5.2015.
• Rada bere na vědomí Závěrečný účet města Kelč za rok 2014.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření č. 2/2015
dle předloženého návrhu.
• Rada bere na vědomí protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok
2014 u příspěvkových organizací Základní škola Kelč a Mateřská škola Kelč.
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128015787/003 na pozemku p.č. 2023/12 v k.ú. Kelč-Nové Město v rámci stavby
„Kelč, Macek, p.č. 161/2, NNK“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128015569/001 na pozemcích p.č. 41/2 a 41/7 v k.ú. Kelč-Nové Město v rámci
stavby „Kelč, Plšek, p.č. 361, NN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje propůjčení nebytových prostor – dvou místností ve 2. podlaží
domu č.p. 31 v Kelči na pozemku p.č. st 42 v k.ú. Kelč-Nové Město, Českému zahrádkářskému svazu, Místní organizaci Kelč dle předloženého návrhu
smlouvy o výpůjčce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – jedné místnosti ve 2. podlaží
domu č.p. 39 v Kelči na pozemku p.č. st 5/2 v k.ú. Kelč-Nové Město, panu
Radku Grešovi, Kelč č.p. 512 dle předloženého návrhu nájemní smlouvy
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 4.000,- Kč Robertu Rušarovi, Kelč
č.p. 513 na podporu sportovní činnosti dcery Nikoly v roce 2015 a pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Rada bere na vědomí zprávy o roční prověrce v oblasti BOZP a požární
ochrany v Mateřské škole Kelč.
• Rada bere na vědomí výzvu Odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Valašské
Meziříčí k údržbě kulturní památky sýpky v Kelči č.p. 270.
• Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu přípojky plynu na pozemku
p.č. 1325/10 v k.ú. Kelč-Staré Město pro novostavbu rodinného domu na p.č.
143/2 s T. a I. R., Kelč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• Rada schvaluje návrh čerpání finančních prostředků na činnost Osadních výborů Němetice, Komárovice, Lhota a Babice na rok 2015.

Dotace v roce 2015 poskytnuté MK ČR:
Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón:
• Dům v Kelči č.p. 31 – Zdravotní středisko – 100.000 Kč
• Dům v Kelči č.p. 6 – Rodinný dům – 100.000 Kč
Neinvestiční transfer v roce 2015 ze státního rozpočtu MK:
• realizace projektu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 – 72.000 Kč.

Uzavírka silnic – přechodná úprava provozu
•
•

na silnicích II/439, III/4387 a III/4392 v k.ú. Kelč – Nové Město
při stavební činnosti v rámci akce „Silnice II/439 Ústí – průtah a hranice okr.
Vsetín“.

Omezení a uzavírky budou na etapy a budou se týkat části silnice z Kelče směrem do Hranic (do Ústí až Teplic nad Bečvou) - sledujte dopravní značení a směry objížděk!!!)
Uzavírka a omezení provozu bude od 1. 7. 2015 do 30. 11. 2015

Městská knihovna Kelč v době letních prázdnin
3. – 10. července, 17. - 24. července, 10. – 14. srpna, 28. srpna 2015
bude v knihovně ZAVŘENO
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Sběrný dvůr v Kelči
Sběrný dvůr v Kelči – umístěn na pozemku parc.č.474/4 v k.ú. Kelč – Staré Město
Otevřeno od 1. srpna 2015
Sběrný dvůr je určen občanům s trvalým pobytem v Kelči včetně místních částí
a majitelům rekreačních objektů na území Kelče a místních částí.
Není určen pro odpad firem (kromě zpětného odběru).
Provozní řád, ceník a pravidla pro ukládání odpadu budou v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách města. Občané budou informováni obvyklým způsobem
(hlášení, letáky, apod.).

Svoz odpadů ve městě KELČ - 2.pololetí 2015
Směsný komunální odpad popelnice 110 l,120 l , 240 l ,
kontejnery 1100 l, černé pytle
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
lichý týden : středa - KELČ část města
sudý
s
týden : středa - KELČ část města + místní části
ti
Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
29.7
18.9.
25.11.

8.7.

10.8.

Tříděný plasty –žluté pytle
9.9.
14.10.
18.11.

16.12.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
16.9.
11.12.
Do modrého pytle
na papír patří:
noviny, časopisy,
školní sešity,letáky,
balicí papír, počítačový papír, papírové
ubrousky, pytle,
spisy,staré knihy
plakáty,krabice bot
nebo dárků,kanc. p.

Do zeleného pytle
na sklo patří:
sklo od zeleniny,
kompotů, láhve od
nápojů, ovocných
šťáv, lihovin, rozbité
okenní sklo (bez
drátěného výpletu),
průmyslové sklo,
skleněné střepy,
skleněné obaly,

Do žlutého pytle
na plasty patří:
ČISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od
potravin (PET
láhve), plastové
sáčky,pěnový
polystyrén,fólie, přepravky,plastové lišty
od elektroinstalace
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Do oranžového
pytle na nápojový
karton patří:
nápojové papírové
obaly od džusů,mléka,vína, limonád,
sirupů, ovocných
šťáv,apod.
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MUDr. Stanislav Kurejko
DOVOLENÁ: 24. 8. – 5. 9. 2015. V tuto dobu bude zastupovat MUDr. SEHNAL
Pondělí
7:00 – 9:00
Loučka
10:00 – 12:00 Kelč
Úterý
7:00 – 12:00
Kelč
Středa
7:00 – 12:00
Branky
Telefonní čísla:
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Kelč
571 641 555
Kelč
Pátek
7:00 – 12:00
Loučka
571 640 128
Branky
571 637 022
Branky
Žádáme své pacienty, aby si na tuto dobu zajistili léky a potřebná potvrzení v dostatečném předstihu a ordinaci v těchto dnech navštěvovali pouze v případech,
které nesnesou odkladu a musí se řešit ihned.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem příjemné prožití dovolené.
MUDr. Stanislav Kurejko, s. Zdena Ovčačíková

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

7.ročník
KELEČSKÉHO POHÁRU
DRAČÍCH LODÍ
NA CHMELNÍKU
SOBOTA 15.srpna 2015 od 10hod.,
rybník Chmelník v Kelči
Od 20hod. DRAGON AFTER PARTY
Www.dl-chmelnik.webnode.cz
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Letní škola barokní
hudby 2015
Komorní a závěrečné koncerty:
• neděle 9. 8. 2015, 20:30 hod. - Koncert lektorů, Zámek Holešov
• úterý 11. 8. 2015, 20 hod. - 1. Studentský
koncert - Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
• středa 12. 8. 2015, 20 hod. - 2. Studentský koncert - S tancem
a vínem, Zámek Holešov
• pátek 14. 8. 2015, 20 hod. - Závěrečný koncert, Zámek Holešov
• sobota 15. 8. 2015, 19 hod. - Závěrečný koncert, Bazilika na sv.
Hostýně
• neděle 16. 8. 2015, 15 hod. - Závěrečný koncert, Kostel sv. Petra
a Pavla Kelč
Program závěrečných koncertů:
• výkony vítězů interpretační soutěže
přestávka
• Thomas Linley jr. (1756-1778): The Song of
Moses, oratorium pro sbor, sóla a orchestr
Předprodej vstupenek od 10. 7. na Městském informačním centru - nám. Dr. E.
Beneše 17, Holešov, 573 395 344 nebo
Ticketportal pro koncerty v Kelči
a na Hostýně. Prodej také na místě
hodinu před koncertem.

9

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2015

10

červenec - srpen 2015

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

PRÁZDNINOVÁ
TVOŘIVÁ DÍLNA
ČTVRTEK 27. SRPNA 2015 OD 10 DO 19 HODIN
VE VELKÉM SÁLE KULTURNÍHO DOMU V KELČI
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na prázdninové tvoření.
Můžete se těšit na pískohraní, malování na sklo,
nebo si můžete vyrobit magnetky, dekoraci ze špachtlí atd.
Materiál bude k zakoupení na místě.
Společenské hry, zábava a občerstvení zajištěno!
Těšíme se na všechny!
POŘADATEL: Městská knihovna, MěÚ Kelč, Tom Myšáci Kelč

Městský úřad Kelč pořádá
v sobotu 12. září 2015
autobusový zájezd
pro rodiče
s dětmi

Za krásami naší země
Rešovské vodopády a hrad Sovinec
Program:
Rešovské vodopády – procházka naučnou stezkou
Hrad Sovinec – návštěva hradu, kde se koná Pohádkový víkend aneb loučení
s prázdninami „KMOTRA SMRT“
Odjezd cca v 7:30 hodin z autobusového nádraží Kelč (čas odjezdu bude upřesněn)
Příjezd v podvečerních hodinách.
Cena dopravy: děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 15 let, studenti s průkazkou 100 Kč,
dospělí 250 Kč. Vstupné na hrad si hradí každý samostatně.
Závazné přihlášky (současně s platbou) přijímá do 5.9.2015 !!!
Martina Schybolová – MěÚ Kelč, tel. 571 665913.
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HISTORIE

Stanislav Tauber, PSMU a vzpomínky Františka Jiříčka
V 5.čísle Zpravodaje jsem uveřejnil svůj příspěvek o učiteli v Kelči Stanislavu Tauberovi, jeho pěvecké dráze a působení v Pěveckém sdružení moravských učitelů.
V souvislosti s tím, jsem se zmínil o kelečském rodákovi Františku Jiříčkovi.
A protože se mi podařilo navázat s ním kontakt, poslal jsem mu kopii tohoto příspěvku. Podnícen touto výpovědí, napsal František celou řadu vzpomínek na Taubera, PSMU i vlastní účinkování ve sboru, které zajímavě doplňují předcházející
výpisky z Tauberovy knihy. S jeho svolením je zde uvádím:
Kdysi jsme s p.Jindřichem Slimáčkem, který bydlel U sv.Františka, plánovali vytvořit
v kelečském muzeu i koutek St. Taubera. Shromáždil jsem z Tauberovy pozůstalosti
jeho fotoalba, korespondenci s významnými osobnostmi především kulturního života,
dále v rukopise 2. díl jeho knihy „Můj hudební svět“ (který nemohl být kvůli obsahu
po „Vítězném únoru“ vydán) a také Tauberův portrét (olej), který k 70. letům svého
strýce Stanislava vytvořil jeho synovec prof. Weiser z Olomouce. Obraz byl poškozen,
tak mi ho prof. Weiser restauroval za flašku slivovice. Také jsme s p.Slimáčkem měli
v úmyslu umístit na kelečský hřbitov urnu s pozůstatky Stannislava Taubera. Bohužel, než jsem stačil onu urnu vyzvednout v Praze u pí.Baumlové (se kterou Tauber
do konce života žil a která stále chodila i po jeho smrti na naše koncerty PSMU),
tak nečekaně zemřela a poté i p.Slimáček, takže plány zůstaly nenaplňeny a zmíněné
památky na Stanislava Taubera jsem předal do archivu PSMU.
Tauber byl vyhledávaným společníkem u pražské kulturní „smetánky“
pro svůj inteligentní humor a nevšední vypravěčské schopnosti. Totéž bylo i v PSMU,
zvláště o pauzách při náročném a nudném natáčení v rozhlase, kdy se všichni na
„jeho“ přestávky těšili. A co teprve na zájezdech a turné!
Svědkem jeho operních vystoupení byl v Ostravě pan ředitel Klevar.
K tomu poznámka: pan Jindřich Slimáček byl učitel v důchodu, učil v Ústavu zemské péče o mládež a byl kulturně činný jako muzikant. Pan Jan Klevar (16. 5. 1885
– 10. 7. 1973) byl dříve ředitelem měšťanské školy v Ostravě a v důchodu bydlel
u příbuzného – krejčího - pana Urbance vedle Lidového domu, vyučoval hru na
housle a byl akademickým malířem.
A František Jiříček vzpomíná dále:
Na pražských vánočních koncertech PSMU (bývaly čtyři, později jen dva, ale vždy
s odlišným programem) bývali stálými návštěvníky, kteří měli ve Smetanově síni
Obecního domu rezervována vždy stálá místa, kelečáci JUDr. Alfons Urbanec s chotí,
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později i s dcerou Jitkou, a prof. Haša, který - jak mi řekl - doprovázel jako klavírista
houslistu Kubelíka. S Tauberem se pochopitelně znali a o přestávkách koncertů jej
chodili pozdravit a později titíž chodili i za mnou. Po koncertě se chodilo do restaurace Obecního domu a tam bylo veselo!
K tomu další poznámka: JUDr. Urbanec byl nejstarším synem již zmíněného krejčího Urbance a zaměstnancem Ústřední rady odborů (ÚRO) v Praze. Prof. Haša
se narodil 23. května 1897 v Komárovicích. Byl vynikající klavírista a pedagog na
pražské konzervatoři.
Tauber vystupoval sólově také v lázních Teplicích a v Luhačovicích, kam jezdíval
i jeho bratr – kněz monsignore Tauber, Leoš Janáček a další. O působení Taubera
v Kelči a různých příhodách s ním mi vyprávěl tatínek a jako ministrant i o Tauberových hudebních produkcích v kostele. Měl jsem toto vyprávění natočeno na mg
páscích, ale nešťastnou náhodou došlo ke smazání záznamu… Velmi si cením toho,
že jsem se dostal do PSMU ještě za náročného dirigenta prof. Šoupala a prošel přísnými zkouškami přijímacími, pódiovou a členskou se zvládnutím celého repertoiru
PSMU zpaměti. Chodil jsem tehdy, ještě jako hospitant, cvičit o prázdninách denně
k Orlům (pozn. O.T.: U sv.Františka), protože měli klavír. Bylo to náročné, ale za ty
nepomíjející hodnoty (umělecké zážitky, zájezdy, poznání cizích zemí, kamarádství
atd.) to stálo.
V PSMU měl každý svého stálého nocležníka. Já jsem byl „šlófou“ sólisty Jana Jokla,
který po odchodu St. Taubera převzal všechna jeho sóla a několikrát účinkoval v Kelči
na Křičkových slavnostech. Dobře jsme si s Honzou rozuměli, vedle sebe zpívali, vzájemně se v Brně navštěvovali a nakonec zazpíval i mé manželce na pohřbu.
Dále Fr.Jiříček vzpomíná na své působení v jiném uměleckém tělese, a sice v brněnském filharmonickém sboru:
…Oficiální název je „Filharmonický sbor Beseda brněnská“ (FSBB). Tauber byl svého času předsedou a také autorem textu hesla tohoto sboru, autorem hudby byl hudební skladatel a dirigent Jaroslav Kvapil. Já jsem byl také členem tohoto sboru od
roku 1960 (asi 40 let) za dirigentů Mrkose, Smetáčka, Pinkase, později začínajícího
dirigenta Bělohlávka a procestoval jsem s brněnskou filharmonií celou Itálii křížem
krážem, Sicílii, Sardinii, také Francii a Německo. Ovšem to už nebyl amatérský sbor
jako PSMU, ale sbor poloprofesionální s určitými prebendami a v zahraničí i s dietami.
Tolik ze vzpomínek kelečského rodáka.
František Jiříček je bývalý učitel, ročník 1934, bydlí v Brně, ale převážnou část víkendů tráví v Kelči ve svém domku „Na Špici“ a na k němu přilehlé zahrádce.
Z korespondence F. Jiříčka vybral a poznámkami doplnil Otakar Tvrdoň, Ostrava
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Výběrové zjišťování výsledků žáků
Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo v měsíci květnu provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému
elektronického testování InspIS SET. Do tohoto vzorku bylo zařazeno celkem
2 500 škol, a to základních, víceletých gymnázií a středních odborných škol.
Výběrové testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9. ročníků v oblasti společenskovědních a přírodovědných předmětů. Toto testování ověřovalo aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových
vzdělávacích programů a jeho cílem bylo poskytnout žákům, rodičům učitelům,
ředitelům i veřejnosti informaci o výsledcích vzdělávání. Každý test trval 75 minut a žáci pak ještě odpovídali na otázky doplňkového dotazníku.
Testy obsahovaly rovným dílem zastoupené úlohy z dějepisu, zeměpisu a výchovy k občanství a přírodopisu, fyziky a chemie, každý test měl 60 úkolů. Podle
toho, jak byl žák úspěšný v 1. polovině testování, byly mu ve 2. polovině testování
zobrazeny úlohy základní nebo vyšší úrovně.
Pro ilustraci uvádím několik příkladů:
Přírodopis: Vyber a zařaď z následující nabídky všechny výchozí látky a všechny
produkty fotosyntézy:
a) dusík, b )cukr, c) oxid uhelnatý, d) voda, e) kyslík, f) bílkoviny, g) oxid uhličitý,
h) chlorofyl
(I) výchozí látky –
(II) produkty Chemie: Označ všechna tvrzení, která platí pro neutralizaci:
a) Vzniká při ní sůl a voda.
b) Účastní se jí vždy pouze látky s pH 7.
c) Reaguje při ní kyselina se zásadou.
d) Účastní se jí vždy pouze anorganické látky.
e) Reakcí kovu s kyselinou při ní vzniká vodík.
Dějepis: Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co je osvícenství?
a) Náboženství založené na slepé víře v jediného boha.
b) Filozofie věřící ve světlo, které pochází z vesmíru.
c) myšlenkový směr založený na rovném vlastnictví.
d) Filozofický směr kladoucí důraz na svobodu a rozum.
16
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Recitační soutěž
Školního kola recitační soutěže se letos zúčastnilo celkem 46 žáků 1. a 2. stupně
a o jejich umístění rozhodovala porota složená ze zástupců tříd. Rozhodování
nebylo jednoduché, protože výkony recitujících byly výborné, a určit, kdo je nejlepší, bylo někdy opravdu těžké. Porota např. sledovala, zda soutěžící zvládli text,
zda recitují výrazně, jaký je jejich přednes atp.
VÝSLEDKY
0. kategorie

1. Andrea Luhanová
1.B
2. Klára Zárubová a Markéta Vozáková 1.B
3. Adam Tvrdoň
1.A

1. kategorie

1. Ondřej Pitrun
2. Markéta Pavlíková
3. Arnošt Baďuřík

3. tř.
3.
2.B

2. kategorie

1. Natálie Brücknerová
2. Veronika Pavlíková
3. Tereza Richterová

5.třída
5.třída
4. tř.

3. kategorie

1. Kristýna Hostašová
2. Kateřina Vozáková
3. Veronika Vlčková

7.třída
7. třída
6.A

4. kategorie

1. Jan Valuch
2. Aneta Strnadlová

8.A
9.A

Soutěž Labyrint
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o zapojení naší žákyně Andrianny Myhalko do internetové soutěže Labyrint. Andrianna postoupila až do
finále, byla pozvána do Olomouce a v kategorii mladší žáci zvítězila. Potvrdila
sobě i nám, že v oboru, ve kterém plnila úlohy (přírodopis a chemie), je opravdu výborná. Úlohy byly různorodé, např. přiřazování piktogramů, řešení testu, určování koncentrace, poznávání druhů kyselin, luštění tematicky zaměřené
křížovky atp. Věříme, že to nejsou poslední Andrianniny úspěchy a přejeme jí,
aby se jí dařilo i na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, jehož
studentkou se od letošního září stane.
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Exkurze do Osvětimi a Krakova
Již několik roků vyjíždíme se žáky 9. tříd na zajímavou a na dojmy opravdu působivou exkurzi do polské Osvětimi, bývalého koncentračního tábora, nyní
Muzea holocaustu, a do Krakova - bývalého královského města.
V Osvětimi jsme během programu, který trval 3,5 hodiny, navštívili koncentrační tábory Osvětim a Březinka, v nichž během 2. světové války přišlo o život
přes 1,5 miliónu lidí z různých zemí Evropy, převážně Židů. Prošli jsme známou
branou s nápisem Arbeit macht frei – Práce osvobozuje. Prohlédli jsme si budovy, v nichž vězni přežívali (průměrná délka života v koncentráku byla 3 měsíce),
spalovnu, plynovou komoru. Viděli jsme dobové fotografie, dokumenty i osobní
věci lidí, kteří zde zahynuli. Průvodce nám vyprávěl o historii tábora, režimu
vězňů, jejich práci, o krutých životních podmínkách a lékařských pokusech. Vyprávění a vystavené exponáty v nás vyvolávaly mrazení a často vháněly i slzy
do očí. Nikdo z nás si ve skutečnosti nedokáže představit tu opravdovou hrůzu
a tragédii lidí v Osvětimi a Březince. Návštěva těchto míst byla velmi cennou
zkušeností v jinak spíše teoretickém předmětu dějepis a zároveň potvrdila, že je
potřeba poznávat i smutné kapitoly našich dějin.
V Krakově jsme navštívili hradní komplex Wawel, prohlédli si krakovskou katedrálu, kostel sv Ondřeje, Rynek Glowny, středověké obchodní centrum Sukiennice, Radniční věž, Mariánský chrám, kostel sv.Vojtěcha, Floriánská bránu.…
Bylo toho hodně, co jsme ve čtvrtek 28. května viděli a navštívili a co se nám
líbilo.
Exkurze se i letos setkala s kladným ohlasem, což nás jen utvrzuje v tom, že bude
i v dalších letech dobré tuto akci opakovat.

Exkurze do hvězdárny
Obsah programu je určen žákům 9. ročníku, propojuje poznatky z fyziky a přírodopisu. Seznámení se Sluneční soustavou je totiž prvním logickým krokem
v poznávání mnohem většího vesmíru.Program seznamuje se základními fakty o tělesech Sluneční soustavy. Ještě před několika desítkami let se jednalo jen
o jasná tělesa na naší obloze. Dnes tyto vzdálené, a přesto blízké světy, zkoumají
kosmické sondy i výkonné pozemní dalekohledy. Během programu se žáci seznámí s novými poznatky o planetách a dalších objektech ve Sluneční soustavě,
s definicí planet, a nahlédnou také za hranice naší planetární soustavy.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ INFORMUJE

Úspěch OU Kelč na mezinárodním sportovním poli
Ve dnech 19. – 21. 5. 2015 se sedm žáků našeho učiliště a dva pedagogičtí pracovníci zúčastnili 40. ročníku Celoslovenských sportovních her odborných učilišť s mezinárodní účastí. Soutěž pořádalo družební učiliště v Ladcích, se kterým
již dlouhou dobu úzce spolupracujeme, v poslední době v rámci mezinárodního
projektu „Comenius“.
Soutěží se zúčastnilo 8 chlapeckých družstev z odborných učilišť ze Slovenské
republiky – Ladce, Žilina, Prievidza, Nová Ves nad Žitavou, Mojmírovce, Stará L‘ubovňa, Prešov a Snina a tři zahraniční účastníci z učilišť podobného typu
z maďarské Baje, německého Waiblingenu a naší školy.
První den se soutěžilo v atletických disciplínách na atletickém stadionu v Považské Bystrici. V běhu na 100m se na druhém místě umístil náš žák Zbyněk Válek. Následoval skok daleký, ve kterém jsme opět zaujali 2 pozice v užším finále,
a Tomáš Patočka obsadil po dramatickém souboji třetí místo pěkným výkonem
540 cm. Na bodovaném 6. místě se umístil i Jan Kynstler. Ve vrhu koulí se našim
žákům tolik nedařilo. Naopak ve štafetovém běhu na 4 x 100 m, kde je důležitá
nejen rychlost, ale i kolektivní spolupráce, se naši žáci z jedenácti týmů po bojovném výkonu umístili časem 52,54 s na druhém místě. Závěrečnou atletickou
disciplínou byl běh na 1 500 m, kterého se ve velkém stylu zúčastnil Zbyněk
Válek a po vyčerpávajícím boji obsadil třetí místo.
Druhý a třetí den pokračovalo soutěžení mezi týmy turnajem v malé kopané na
umělé trávě.
Ve vyčerpávajících zápasech naši žáci v kopané obsadili konečné 5. místo. Nešlo
však jen o získání medailí, případně bodovaných umístění. Mnohem cennější
byl celkový dojem a přínos akce k osobnostnímu rozvoji žáků. Sportovci si sáhli
až na dno svých sil, když chtěli něco dokázat, a poznali, že bez snahy a námahy
se žádné úspěchy nedostaví. Těchto výrazných výsledků bychom jako tým nikdy
nedosáhli, kdyby v družstvu nevládl kolektivní duch a spolupráce, které se podařilo dosáhnout díky přístupu samotných žáků i pedagogického doprovodu,
paní vychovatelky a trenérky atletiky v jedné osobě, Zdenky Jiříčkové a zástupce
ředitelky OU Kelč, Ing. Vlastimila Orla.
Velké poděkování patří organizátorům soutěže pod záštitou MŠ Slovenské republiky i samotným hostitelům z OUI Ladce
Zpracoval: Ing. Vlastimil Orel, za doprovod soutěžících
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Jako loni, tak i letos na našem Odborném učilišti proběhly státní jednotné závěrečné zkoušky. Rozloučili jsme se s dvaceti osmi žáky třetích ročníků a jen na
nich samotných záleží, zda si po získání výučního listu budou umět odpovědět
na otázky typu, Co umím? Co chci dělat? Umím si říct o práci? Budoucnost záleží na nich samotných, co ukáží, že umí a hlavně jakou budou mít chuť a ochotu
pracovat. S ostatními žáky se rozloučíme 30. června.
Přejeme Všem hodně štěstí!

Seminář pedagogických pracovníků OU Kelč
Odborné učiliště Kelč zorganizovalo v rámci projektu „Nevzdáme to!“, jehož realizace je podpořena formou dotace Zlínským krajem, dvoudenní výjezdní seminář pro 25 pedagogických pracovníků OU Kelč.
Hlavním cílem našeho projektu je nejen zkvalitnění vztahů v třídních kolektivech se zaměřením na zlepšení klimatu třídy a týmové spolupráce žáků jednotlivých tříd, ale také práce s problémovými žáky, jako účinná prevence rizikového
chování. Jedním z prostředků jak tohoto cíle dosáhnout je rozvoj osobnosti pedagoga a jeho metodické vybavení.
Proto byl první aktivitou tohoto projektu dvoudenní výjezdní seminář pro pedagogické pracovníky ve dnech 29. 5. – 30. 5. 2015, který probíhal v malebném
prostředí Rajnochovic na hotelu Zubříč.
Během tohoto semináře jsme si připomněli zásady práce při vzdělávání žáků
se zdravotním postižením, na které pak dále navazovaly metodické a praktické
ukázky práce s třídními kolektivy, hlavně s problémovým kolektivem a žákem
v tomto kolektivu. Velmi podnětná byla i část věnována vedení třídnických hodin a rozvíjení spolupráce s rodiči.
Seminář lektorovaly Mgr. Bronislava Valentová a Mgr. Martina Shaw, které nezbytnou teorii doplnily mnoha příklady ze své dlouholeté práce s problémovými
kolektivy a žáky.
K neformální a podnětné diskuzi mezi účastníky semináře přispělo i přátelské
večerní posezení v prostorách hotelu Zubříč.
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A na závěr velké poděkování všem
zaměstnancům našeho Odborného učiliště Kelč
za vynaložené úsilí při své práci.
Vám všem přeji za celý kolektiv Odborného
učiliště Kelč příjemnou dovolenou, hodně
sluníčka a pěkných zážitků.
Za OU Kelč Julie Foukalová

SPORT

FOTBAL
MUŽI A
Záchrana krajského přeboru se nevydařila, kanárci
si v příští sezoně zahrají v I. A třídě. To je hlavní
zpráva kelečského fotbalového jara. Přestože závěr tohoto ročníku odehrál tým trenéra Paláta se
ctí, na udržení „páté ligy“ to nestačilo. Sestup se
nevyhnul ani kelečskému „B“ mužstvu, které padá
z okresního přeboru do III. třídy.
24.5. Boršice – Kelč 9:2 (6:1)
Těžko si někdo z členů mančaftu vzpomene, kdy naposledy inkasoval takový ranec gólů. V Borčicích prostě nevyšlo takřka vůbec nic, už v 19. minutě Kelč prohrávala 0:5 a byla pod obrovským tlakem rozjetého domácího týmu. Kelečská
defenziva vůbec nestíhala zastavovat smrtící protiútoky po stranách hrací plochy, většina gólů padla po dorážkách z bezprostřední blízkosti branky. Přestože
gólová smršť se později mírně zklidnila, účet utkání byl dávno zpečetěn. Za Kelč
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se v prvním poločase trefil Jarek Machač, po změně stran pak přesně hlavičkoval
Aleš Škařupa. To však byla jen slabá náplast na drtivé porážce kelečského týmu.
30.5. Kelč – Fryšták 1:0 po penaltách (0:0)
Poslední zápas krajského přeboru před domácími fanoušky sice do tabulky přinesl dva body, jenže fotbal se hrál oboustranně spíše podprůměrný. Veškeré dění
se neslo uprostřed hřiště, hráči si navíc museli dávat velký pozor na terén, který
během prvního poločasu skrápěl prudký liják. Zápas bez šancí divákům příliš
radosti nenabídl. Největší kaňkou střetnutí však byla zlomená noha jednoho
z hostujících hráčů, který zranění utrpěl po nezaviněném souboji o míč. I přes
tento nepříjemný moment se klání dohrálo, byť sudí musel duel přerušit ještě při
vjezdu sanitky na hřiště. Fryšták měl v závěru k vítězství blíže, jednou fantasticky
vytěsnil dělovku nad břevno brankář Kiza, druhou šanci útočník hostí naprosto
zahodil. V následujícím penaltovém rozstřelu se opět zaskvěl kelečský gólman
a urval tak pro svůj tým jeden bod navíc.
7.6. Luhačovice – Kelč 2:3 (1:2)
Jeden z nejlepších zápasů jarní části sezony si kanárci schovali téměř až na její
úplný závěr. Výhra v Luhačovích se rozhodně nečekala, o to je zisk tří bodů cennější. I když Kelč dvakrát inkasovala, zasloužené vítězství si odvezla díky dvěma
krásným gólům Aleše Škařupy a jednou trefou Jarka Machače. Kelč triumf vybojovala i bez vyloučeného Honzy Hlavici, který viděl žlutou a po slovní dohře
se sudím následně i červenou kartu za naprosto čistý osobní souboj. Komise
naštěstí situaci rozebrala na videu a kelečskému záložníkovi trest zrušila. Ten tak
mohl nastoupit k poslednímu utkání ve Vsetíně.
13.6. Vsetín – Kelč 5:1 (3:1)
Rozlučkové klání s krajským přeborem proti již jistému postupujícímu mančaftu
ze Vsetína se kanárkům výsledkově nepovedlo. Lídr tabulky ukázal svoji sílu
a hned pětkrát gólově udeřil. Čestný úspěch kanárků zaznamenal už v prvním
poločase Tomáš Topič. Kelečský tým tak uzavřel sezonu 2014/2015 se ziskem
26 bodů v 26 zápasech a skončil na předposledním místě, přičemž Fryštáku na
záchranu stačilo třicet bodů. Navzdory sestupu se kanárci srdnatě rvali s nepřízní osudu a řadou zraněných opor. Ostudu v krajském přeboru, v soutěži, která
se v Kelči ještě nikdy předtím nehrála, rozhodně neudělali. Do dalšího ročníku
naopak půjdou bohatší o velkou zkušenost.
Pavel Mašlaň
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KUŽELKY
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KUŽELKÁŘSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH
Kuželkáři TJ Kelč zvou všechny stávající hráče, ale zároveň i nové zájemce Kelče
a okolních vesnic na 2. ROČNÍK AMATÉRSKÉ LIGY v kuželkách.
SYSTÉM SOUTĚŽE 2015/16:
- startují čtyřčlenná družstva (i smíšená) jakékoliv věkové kategorie, ale celkový počet hráčů v týmu není omezen
- disciplína: 4x60 hodů sdružených
- startovné: 100 Kč/zápas
- minimální počet týmů pro zahájení soutěže je šest
- min. předpokládaný počet soubojů je - 10 utkání/družstvo
- není povolen start registrovaných hráčů
- soutěžní ročník je rozdělen na podzimní a jarní část, systém hraní je dvoukolový
- hracími dny jsou středa a pátek/sobota dle domácích utkání týmu TJ Kelč „A“
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
1) ceny obdrží družstva na 1. - 3. místě
2) vyhlášení a ocenění 3 nejlepších mužů
3) tři nejlepší ženy
4) cena útěchy bude připravena i pro „čulibrka“, hráče s nejslabším průměrem v lize
V případě zájmu kontaktujte pana Miroslava Pavelku:
tel: +420 775440078
e-mail: kuzelnakelc@email.cz
Přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách našeho oddílu www.kuzelkykelc.
cz/neregistrovani, zasílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do neděle
27. září 2015. Po uzávěrce bude následně uveřejněno rozlosování.

MČR JUNIOREK 2015 - PRAHA
Poslední dubnový víkend se v kuželkářském sportu uskutečnilo Mistrovství ČR
všech kategorii. Ve skupině juniorek se za
náš oddíl zúčastnila i Monika Pavelková,
která skončila v přeboru Zlínského kraje
na čtvrté pozici. Během sobotního dne
probíhala v disciplíně 120 hodů sdružených kvalifikace, kdy z třiceti šesti hráček
postupovalo do dalšího dne dle výkonů
24
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dvacet čtyři nejlepších hráček. Druhý den se již bojovalo o titul "Mistryně ČR 2015",
a to ve dvou disciplínách - soutěž na 120 hs a zároveň i v kombinaci 2x120 hs, kdy
se k nedělnímu náhozu počítalo číslo z předešlého dne. Na medailových pozicích se
nakonec ocitla stejná trojice, jen v pozměněném pořadí. Monika se mezi finalistkami
v disciplíně na 120 hodů umístila s výsledkem 531 kuželek devátá, v kombinaci skončila na pěkném osmnáctém místě, což je mezi tak obrovskou konkurencí velký úspěch.

KELEČŠTÍ KUŽELKÁŘI OVLÁDLI SOUTĚŽ V BLANSKU!
Po roce opět proběhla soutěž
družstev jednoty Orel, které
se zúčastnili i kuželkáři z Kelče. Turnaj proběhl tentokrát
v nově zrekonstruované kuželně v Blansku, kde si většina
mohla okusit dráhy z mistrovství světa 2014, konaného vloni v Brně.
Do Blanska přijelo změřit
síly celkem dvanáct družstev
z celé České republiky. Náš
tým patřil mezi jedny z favoritů, jelikož jsme se minulý rok
umístili na prvním a druhém
místě. Letos jsme však tušili,
že konkurence bude daleko
větší, přesto na cestu vyrazily
opět dva týmy, z nichž jeden
si vyřídil hostování za jednotu
Kunovice.
Sestavu Kelče podpořila rodina Pavelkových, doplněná
o Dalibora Tučka. Druhou
čtveřici zastupovali Tomáš Vybíral, Antonín Pitrun, Martin
Jarábek a František Vývoda. Po uplynulých třech rundách se mírného vedení ujalo
družstvo Ivančic a Hranic, jelikož se Monice start příliš nevydařil. Petr Pavelka st. však
předvedl výborných 559 poražených kuželek, takže se kelečská výprava pohybovala na
průběžné bronzové příčce. Kunovice se ale dokázaly držet v těsném závěsu, a to díky
skvělé hře Tomáše Vybírala (555).
V páté rundě přišel zlom celého dne. Do vedení dostal Kelč výkon Dalibora Tučka,
25
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který se svým náhozem neuvěřitelných 620 kolků zároveň postaral o vytvoření nového
rekordu této Orelské soutěže. Petru Pavelkovi ml. tak zbývalo prvenství udržet, což
se mu s číslem 565 nakonec podařilo. Kelečští tak uhájili prvenství z minulého roku
a mohou tak oslavovat dvojnásobný titul v celkovém součtu 2214 kuželek v disciplíně
4x120 hodů sdružených. Kunovice taktéž bojovaly až do konce, nakonec se umístily
na krásném 7. místě.
Následující ročník je plánován v kuželně v Ivančicích, tak uvidíme, zdali jejich manšaft
dokáže využít domácího prostředí.
Pár fotek z uplynulého dne včetně podrobnějších výsledků máte k dispozici na našem
webu.

HOLKY SI NA MČR DVOJIC VYBOJOVALY BRONZ
Během sobotního a nedělního dne proběhlo v Teplicích Mistrovství ČR žen. Tato soutěž se tentokrát konala ne pro jednotlivce, nýbrž pro dvojice. Mezi nejlepší šestnáctku
párů z různých koutů republiky si Anička a Monika zajistily postup z turnajů, určených speciálně pro tuto událost.
První den patřil bojům v disciplíně na 2x120 hodů, kde se především potvrdila výkonnost a hlavně zkušenosti zúčastněných, jelikož mezi nimi byla převaha hráček,
hrajících ligové soutěže,
dokonce na finále zavítalo i několik bývalých
či současných reprezentantek. Přestože holky
byly ze všech nejmladší
a nemají za sebou řadu
utkání jako například
sestry Wiedermannovy,
které nakonec ovládly
tuto disciplínu a stanuly
na prvním místě, předvedly velmi slušné výkony (517 a 514), díky
kterým se umístily na
skvělé dvanácté pozici.
Nedělní dopoledne patřilo soutěži tandemů
na 60 hs, kdy se páry
každým hodem střídaly.
Tato disciplína není tak
o dosavadní formě hrá26
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ček, ale o štěstí, tedy všichni mají šanci na úspěch. Holky začínaly v prvním kole proti
zlínským kuželkářkám, které se v předešlém dni umístily jako páté. Přestože v postup
nedoufaly, podařilo se jim získat body na obou drahách a čekalo je tak druhé kolo proti
Praze, kdy opět zabojovaly a se stejným skórem se posunuly i do semifinále.
Jak již bylo zmíněno, tato soutěž je nevyzpytatelná. V druhém kole vypadla poslední
dvojice, která v sobotu stanula na jednom ze stupínku vítězů, což bylo dobré znamení,
jelikož by se střetly s našimi hráčkami. Přesto bylo semifinálové kolo pro děvčata náročné, jelikož musely přejít na dráhy 1-2, které byly pro většinu problematické. Nakonec proti soupeřkám získaly pouze jeden bod, tudíž následovalo tzv. Sudden Victory
(Náhlá smrt) na dva hody. Brány finále se před kelečskými hráčkami uzavřely, když
s protivníky prohrály o pouhou kuželku. Stále je však čekal boj o bronzové medaile,
kde se střetly s Hazlovem.
Stejně jako semifinálový souboj, musely i teď holky hrát na obávaných drahách 1-2.
Tentokrát si ale dávaly pozor na chyby z předchozího souboje, proto se ujaly vedení
hned od začátku. Výborným číslem završily i druhou půlku společného náhozu, kdy
své soupeřky rozdrtily 2:0, a tím tak potvrdily, že na jedno z medailových umístění
patří oprávněně. Gratulujeme!
Více zde: www.kuzelkykelc.cz
Kuželkáři TJ Kelč

Jiří Janošek
Vážení přátele,
Už to je nějakou delší dobu, co jsem naposled psal článek o mém růstu a přípravě
na mistrovství Evropy a světa 2015. Od května jsem se zúčastnil závodu v Německu, kde každým rokem bývá série dvou závodů a všechno vyvrcholí Velkou
cenou Německa, která je zařazená do nejvyšší kategorie. Na tyto závody jezdí
světová špička a ve večerním programu dělají diváci výbornou atmosféru. Nesmím opomenout také domácí závody v Brně. Minule jsem ještě hovořil o škole,
že mi vychází vstříc, abych mohl dělat tento sport, a tak jsem tento rok úspěšně
složil závěrečné zkoušky a dále nastupuji na nástavbové studium na Střední škole
Jílova. V juniorské kategorii jsem tenhle rok naposled, příští rok mne čeká přestup do elitní kategorie U23 a také nový trenér. Rád bych obhajoval titul mistra
Evropy a světa v 1km na pevný start, ale bohužel, byl jsem nucen se přeorientovat na olympijské disciplíny, které jsou teamsprint, keirin a královská disciplína
sprint. Našim cílem je dostat se na olympiádu v roce 2020. (Olympiáda, která
bude příští rok v Riu, na tu už běží dvouletá kvalifikace předem, kde Dukla Brno
stále vyjíždí body, které jsou nezbytné pro účast).
27
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16.-17.5 2015 COTTBUS – (sprint a keirin, 1. série)
Dráha v Německém Cottbusu je otevřená a měří 333,33m. Teplota se celý víkend držela na maximálních 18°C, v brzkých ranních hodinách teplota klesla na
11°C, což mohlo ovlivnit můj maximální výkon. V semifinále keirinu jsem byl
na 4. místě, takže pro mne zbylo méně populární finále B. Ve finále B se čekalo
a čekalo, nenechal jsem se nachytat německou taktikou a včas jsem za to vzal
a s náskokem jsem vyhrál finále B, takže pro mne zbylo 7. místo v keirinu. Po neúspěšném keirinu jsem si chtěl spravit chuť ve sprintu. Zde jsem vyhrál klasifikaci v čase 10.60 a bez problémů jsem postoupil do finále, kde jsem se musel sklonit
před domácím mistrem Meissnerem, a tak na mne zbyla druhá příčka ve sprintu.
13. -14. 6 2015 BRNO, GP Jihomoravské kraje
Domácí závody v Brně byly senzační. Jako poprvé se nám tento rok podařilo
závody zařadit do druhé kategorie. Přijely k nám do Brna opravdové hvězdy,
například Roger Kluge, který v poslední etapě Giro de Italia spurtoval a skončil
na třetím místě. Celý víkend nás provázelo tropické vedro, vždy navečer přišla
tropická bouře a narušila náš odpolední program, takže finále sprintu se přesunulo na druhý den. První den byl opět na programu keirin, bylo to trochu
jinak, prvně jsem se musel kvalifikovat do finále a to bylo na dvě jízdy a závodník s nejnižším počtem bodu vyhrává. Obě dvě jízdy jsem vyhrál, a tak jsem se
stal jasným vítězem kerinu. Ve sprintu se mi v příznivém počasí podařilo zajet
výborný kvalifikační čas 10.55s, v semifinále se mi nepodařilo porazit Itala Gregora, takže pro mne zbyla jízda o 3. -4. místo, které jsem jel s kolegou Martinem
Čechmanem. Skóre bylo nerozhodně 1-1, takže musela rozhodnout třetí jízda.
Své síly jsem použil až v závěru špurtu, a tak jsem získal bod na skóre 2-1, takže
mi patřila 3. příčka ve sprintu.
20. -21. 6 COTTBUS (keirin a sprint, 2. série)
Denní maxima 19°C. Druhá série tohoto závodu byla zařazena do nejvyšší kategorie, čili jedničkový závod. Bylo nás 21z 6 zemí. Na programu byl opět keirin
a sprint. Program běžel maličko dopředu, takže když jsme přijeli na velodrom,
zjistili jsme, že za 15 minut startujeme. Nasadil jsem si číslo a šel jsem závodit,
měl jsem lehkou rozjížďku, takže jsem postoupil do semifinále. Dráhoví cyklisté mají jedno rčení „ na sprintera to musí přijit samo“ možná na tomto rčení
něco bude, každopádně jezdit z tzv. tvrdé nohy už nehodlám … (usmívám se)
…. Poté už rozjíždění probíhalo bez problému a já se v klidu mohl připravit na
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následující semifinále, které jsem vyhrál a postoupil tak do finále A. Na startu
jsem měl druhou pozici a hlídal jsem si lidi ze zadu, když jsem viděl, že začínají
jet, tak jsem neváhal a také nastoupil a vedení jsem udržel do pásky. Nakonec po
nezdařeném rozjetí se mi podařilo zvítězit v keirinu.
Sprint – v kvalifikaci se mi podařilo zajet poměrně stejný čas jako na domácích
závodech v Brně 10.515s. Jako kdybych si říkal, že včera se stala nějaká chyba
v rozjíždění a já dnes nepodal ten výborný výkon. Postup do finále jsem prohrál s holandským jezdcem Lightleem 2-1, třetí rozhodující jízda byla přibližně
10minut po dojezdu mého posledního sprintu, takže jsem neměl moc času na
odpočinek, což rozhodilo můj závodní rytmus. Ani v jízdě o 3. -4. místo jsem nebyl úspěšný a nevyhrál jsem ani jednu jízdu. Můj výkon šel rapidně dolů, takže
pro mne zbylo 4. místo ve sprintu. Doufám, že se tohohle vyvaruji a příští týden
se to nebude opakovat …
26.-27 6. 2015 Grosse pro von Deutschland (keirin a sprint, 3. série)
Momentálně píšu z dění dějiště velké ceny Německa. Rozjetí na dráze dnes proběhlo bez větších komplikací, zítřejší teplota má vystoupat na 23°C s ojedinělými
bouřkami. Teď si ještě skočím do bazénu ochladit nohy a už zbývá se jen dobře
vyspat na zítra. (směju se …. )
Tyto závody jsou poslední prověrkou před mistrovstvím Evropy v Aténách, které
se bude konat od 14. do 19.7. Zítra se budu snažit a co nejlepší výsledek. Jsou
tady Rusové, Holanďané, Britové, Belgičané a domácí Němci. Chtěl bych se více
zaměřit na sprint, ale domácí Němci zdejší dráhu mají velmi dobře najetou a zvítězit zde je velmi těžké …
Po těchto závodech budu mít dvoudenní volno a poté se přesuneme do Vídně
na regulérní dřevěnou dráhu, která má 250m, předem ještě vůbec nevím, jaké
tréninky budu v zahraničí mít, protože už záleží na pocitu každého závodníka.
Ve Vídni máme týdenní soustřední a 11. 7. odlétáme do vysněného Řecka. Možná mne malinko mrzí, že už nebudu obhajovat titul mistra světa, ale můj cíl je
olympiáda, a tak se už v této kategorii musím zaměřit na olympijské disciplíny.
Mějte se hezky a držte palce!! Určitě to budu potřebovat .
S pozdravem
Janošek Jiří
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RŮZNÉ

Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 7.6.2015 pokračovala ,,Kelečská střelecká liga“ druhým kolem soutěže v disciplíně SP 30+30 (střelba z pistole) jednotlivců.
Soutěže se zúčastnilo celkem 12 střelců, z toho 3 z domácího SSK Kelč.
Výsledky druhého kola :
1.
Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 564bodů (z 600 možných)
2.
Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 553 bodů
3.
Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 548 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
4.
František Janča s nástřelem 519 bodů
10.
Antonín Pitrun s nástřelem 481 bodů
12.
Josef Němec s nástřelem 463 bodů
O prázdninách bude na střelnici klubu v Kelči soutěž pokračovat dne 5. července
třetím kolem - „Cenou Kelče“ a dne 30. srpna v neděli čtvrtým kolem. Srdečně
zveme všechny příznivce střeleckého sportu.
Od května 2015 má SSK Kelč nové webové stránky: www.ssk-kelc.webnode.cz.
R. Nepustil (SSK
Kelč 0464)

POZVÁNKA
Dne 22.8.2015 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Babice soutěž
v požárním sportu mužů a žen "O Pohár starosty SDH Babice",
zařazenou do Velké ceny OSH Přerov. Závody se konají na hasičském cvičišti v Babicích.
Začátek je v 9,30 hod. Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči z Babic.
30
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SDH Komárovice reprezentují Zlínský kraj na MČR v Trutnově
Ani letošní zima nebyla výjimkou a náš sbor se v zimě společně s kluky Babic
připravoval na nadcházející sezónu zimní přípravou v tělocvičně ZŠ Kelč. Scházeli jsme se každou sobotu od prosince do března na hodinu a půl a společně
procházeli atletickou průpravou. Řekla bych, že jsme se všichni strašně moc těšili, až tělocvična skončí a začne venku to pravé hasičské.
První závody proběhly 16. května, a to obvodové kolo v Kladerubech. Soutěžilo
se ve dvou disciplínách běh na 100 metrů s překážkami a královská disciplína - útoky. Ženy z Komárovic skončily na druhém místě, a tím postoupily do
okresního kola do Horní Lidče. Mužskou kategorii ovládly Babice, které předvedly nádherný útok a v běhu na 100 metrů obsadily třetí místo. Celková třetí
příčka patřila mužům z Komárovic. Jelikož se druhé Kunovice vzdaly postupu
na okresní kolo, připadl tento postup našim mužům z Komárovic.
Okresní kolo v Horní Lidči se konalo poslední sobotu v květnu. Bylo moc hezké, že všechna tři družstva (kluci a holky z Komárovic a kluci z Babic), která
spolu v zimě trénují, najednou stojí na okresním kole vedle sebe a bojují o co
nejlepší výsledek. Tento den dopadl pro všechna tři družstva medailově. Řekla
bych, že výsledek kluků z Komárovic byl jakýmsi překvapením, jelikož zvítězili
v požárním útoku a celkově si odvezli zlatou medaili. Kluci z Babic si nakonec
odváželi také krásnou bronzovou medaili a druhé místo z požárního útoku. Holkám z Komárovic se také zadařilo, vyhrály všechny tři disciplíny a celkově tak
odjížděly se zlatou medailí. První místa obou družstev z Komárovic znamenala
postup do krajského kola. Komárovice ovládly okres pro rok 2015.
Krajské kolo se konalo 20. června ve Zlíně. Velice oceňujeme ranní účast hrstky
fanoušků z Babic, kteří nás přijeli podpořit. V docela velké konkurenci z řad
mužské kategorie naši kluci předvedli bravurní výkony a při své premiéře na
tak velké soutěži se neztratili, odnesli si třetí místo z požárního útoku a v celkovém umístění neslavnou bramborovou medaili. Holky z Komárovic ovládly jak
štafetu, tak běh na 100 metrů, před požárním útokem si držely slušný náskok
před ostatními družstvy, ale bylo by to moc snadné vítězství a situaci bylo třeba
zdramatizovat. Po prvním útoku se zařadily na předposlední místo a s přešlapováním bílé jako stěny čekaly na druhé místo s nadějí a s odhodláním tento výkon vylepšit. Stálo při nás sportovní štěstí, a povedlo se nám útok vylepšit, útok
nebyl sice nejlepší, ale celkově jsme zvítězily. Obhájily jsme tak svůj loňský titul
– vítězek Zlínského kraje a zajistily si tak postup na naše druhé Mistrovství ČR
v požárním sportu, které se bude konat o víkendu 26. – 28. 6. 2015 v Trutnově.
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Tak jako loni se budeme snažit reprezentovat Zlínský kraj co nejlépe a hrdě, tak
jak to jenom půjde.
V letošním roce se nesoustředíme jenom na postupové soutěže, ale rovněž se tak
jako v předchozích letech účastníme pohárových soutěží každý víkend. V letošním roce jsme již druhým rokem účastnicemi Valašské hasičské ligy, kde prozatím držíme vedoucí pozici. Naše výsledky prozatím vypadají takto:
23. 5. Jasenice
1. místo
31. 5. Hovězí
2. místo
7. 6. Velké Karlovice 1. místo
7. 6. Valašské Polanka 3. místo
14. 6. Pozděchov
1. místo
Na závodech Valašské hasičské ligy se potkáváme rovněž s družstvem z Babic,
které je v současné době rovněž lídrem celé ligy s poměrně slušným bodovým náskokem oproti ostatním družstvům. Klukům se nedaří jenom na straně
Vsetínska, ale v současné době si drží i prvenství na Velké ceně OSH Přerov,
která je poměrně dost prestižní ligou široko daleko. Držíme jim palce a věříme,
že si tato prvenství i nadále udrží.
Uvidíme a jsme moc zvědavé, jak se tato slibně rozjetá sezóna dále vyvine, ovšem
nepolevujeme a budeme bojovat dále jak ve Valašské hasičské lize, tak na mistrovství, které nás čeká již za pár dní.

Krajské kolo 20. 6. 2015
Eva Foukalová
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2015 – CHMELNÍK
V sobotu 30.května 2015 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal 25.ročník
rybářských závodů. Závodů se za pěkného počasí zúčastnilo celkem 62 závodníků (54 dospělých a 8 dětí do 15 let). Výsledky závodů:
Největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
Poř. Jméno a příjmení
Místní organizace
1. Tomáš SKÝPALA
Valašské Meziříčí
2. Miroslav SKÝPALA Valašské Meziříčí
3. Jan HOFFMANN
Bystřice p/H

Počet ryb
11 ks
7 ks
6 ks

Celková délka
490 cm
318 cm
293 cm

Největší úlovek kaprů a amurů – děti
Poř. Jméno a příjmení
Místní organizace
1. Lukáš SEHNALÍK
Hranice n/M

Počet ryb
9 ks

Celkovádélka
413 cm

Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme závodníkům, návštěvníkům a všem
členům MO ČRS Kelč, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci letošních závodů. V neposlední řadě je nutno poděkovat za pomoc a spolupráci
při přípravě závodů těmto subjektům: MěÚ Kelč, SDH Kelč a TJ Kelč – oddíl
kopaná.
Děkujeme všem sponzorům letošní tomboly:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a s., Kelečsko, a.s., Pstruhařství - Vlastimil Raška,
Akord Kelč - Jaroslav Pajdla, Mlýn Kelč - Petr Vavřík, SportServis Kelč - ing.Karel Gába, Hasiči Babice, Montáž oken – Petr Smahel, Odborné učiliště Kelč, Probi Kelč - Ing.Zdeněk Hlavica, prodejna smíšeného zboží Kelč- U Kubů, Vladimír
Stříteský – Autoopravna Kelč, Pavel Bagar - Česká pojišťovna, prodejna potravin Všechovice - Božena Číhalová, stavebniny Stavospol Prostějov, stavebniny
PRO_DOMA Valašské Meziříčí, trafika Všechovice - Václav Horáček, Omnis
s.r.o. Všechovice - Vladimír Pešl, Cukrárna Všechovice – p.Huňková, Washina
Engineering Bystřice p/H - ing.Jiří Vašina.
Několik fotek z letošních rybářských závodů je možné zhlédnout na adrese:
http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
Jaroslav Orel
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Modeláři Kelč na výstavách a soutěžích
Začátkem minulého měsíce jsme se tradičně zúčastnili bodovací soutěže v Brumově Bílnici ve složení Pajdla M.,Matiska V.,Stržínek J.,Stržínek D.,Baroš P.. V každé
bodované kategorii jsme získali ocenění za nejlepší model a jako modeláři z Kelče
jsme všichni uspěli. Další soutěž proběhla v Tovačově, kde jsme opět všichni získali
ocenění za modely,které jsme vystavovali. Zvláštní cena byla udělena p.Matiskovi
za letectvo 1.sv.války. Také byla vyhodnocena zvláštní cena za model s vesmírnou
tématikou, kterou předal p.Barošovi v zastoupení, člen záložní osádky kosmonautů p.Oldřich Pelčák z programu Interkosmos.Naši kamarádi z klubu plastikového modelářství nás oslovili,abychom se zúčastnili prestižní mezinárodní výstavy
MODELLBRNO 2015 na brněnském výstavišti v pavilonu B. Zde jsme vystavovali
své modely společně jako Modeláři Kelč. Na prostoru stolu 80x60cm jsme ukázali
průřez naší práce. Na reakcích procházejících diváků i kolegů modelářů jsme jako
neznámý klub všechny zaujali. Jenom možnost vystavit své modely na tak prestižní
výstavě je pro nás pochvalou a taky výzvou.
Pajdla Miroslav
Chtěli bychom pozvat všechny příznivce vojenství, militarii a dobové válečné techniky na výstavu spojenou s prohlídkou pevnosti č.13 a na letecký den v Olomouci.
Bližší informace z letáku nebo z webových stránek
Setkání modelářů a výstava „MORAVA OPEN“ „Memoriál Tondy Kučery“.
Tématem soutěže je „Rakousko-uherské letectvo“.
5. – 6. září 2015
Historické prostory císařské pevnosti
(Fort č. XIII – Nová ulice Olomouc)
• výstava modelů pevností, letadel, bojové techniky a dopravní techniky
• doprovodné výstavy v prostorách Fortu, prohlídka pevnosti
• výstava bojové a vojenské techniky, protiletadlové kanóny
• ležení rakouské a francouzské armády, střelba z kanónů
• odpoledne možnost navštívit Letecký den na olomouckém letišti
• doprava historickými autobusy: Letiště – Aquapark – Fort XIII a zpět
Sobota/Neděle 09:00 – 17:00 hod. – výstava, prohlídka pevnosti
Sobota
19:00 – 21:00 hod. – večerní program, noční střelby z kanónů
Info: Aleš Benda, tel.: 606 829 913 (www.aviatik-cs.cz/moravaopen/)
M. Pajdla
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Sedmikráska Kelč
V neděli 7. června v Kelči soutěžily
dívenky od 7 do 10 let o titul Sedmikráska Kelč 2015. Přihlášeny
byly tyto dívky: Markétka Vozáková , Lenička Valuchová, Beatka
Baďuříková, Anetka Kučerková,
Natálka Kučerková, Nikolka Krutílková, Anička Zichalová, Terezka Gregušová, Maruška Sváčková
a Danielka Rolincová. Soutěžily v několika disciplínách – chůze na chůdách, vědomostní test a vyzkoušely si, jaké to je, když je člověk nevidomý. Nejzajímavější byla
volná disciplína, při které dívky předvedly zpěv, přednes a vynikající hru na housle
a flétnu. Proto to porota ve složení p. Ing. Karel David, starosta města Kelče, pí. Alena
Velíčková, starostka obce Horní Újezd, pí. Marie Baďuříková, emeritní matrikářka,
p. Ing. Stanislav Pitrun, emeritní starosta, pí. Hana Tomášková, členka osadního výboru Babice a p. Mgr. Jaroslav Kovář, speciální pedagog neměla vůbec lehké. Zvítězily všechny dívky, které nalezly odvahu a před publikem ukázaly, že něco umí. Nejvíce
bodů a zároveň titul Sedmikráska 2015 získala Anička Zichalová z Podhradní Lhoty,
takže titul letos v Kelči nezůstal…
Při vybírání nejšikovnější holčičky mohli diváci zhlédnout i doprovodný program –
vystoupení dětí z MŠ Kelč, aerobic dětí z Loučky a vystoupení Pastelek z Kelče. Děti
si mohly zasoutěžit při různých žertovných soutěžích a všichni se v tomto sluníčkovém dnu mohli občerstvit v našem bohatě vybaveném bufetu. Mnohé z diváků také
určitě potěšily výhry v naší tombole.
Tento pěkný den by se ale určitě nepodařil bez našich milých sponzorů, kterým
i touto cestou moc děkujeme. Byli to – sponzoři cen pro soutěžící dívky: MěÚ Kelč,
p. Ondrušek Kelč, p. Váhala Hustopeče, p. Jiříček, Zahradnictví Kelč, Zahradnictví pí
Muchová, Stacionář Anděl, Krejčovství Val. Meziříčí, Pekárna Lešná , Zdravá výživa
VM, pí Enšpíglová, Pí Číhalová, Všechovice, Shäfer a Spedos a sponzoři celého odpoledne: pí. Mašlaňová, Kelč p. Lukáš, Bazény, VM, p. Posad, VM, p. Ing. Hons, VM,
p. Šupler, HUSQARNA, Zubří, p. Střítežský, Autoopravna Kelč, p. Ervín Tvrdoň,
Kelč, p. Antonín Vykopal, Autoopravna Kelč, p. Matyska, Galanterie, VM, Morava
Okno, VM, p. Pavel Kuběja, VM, Vašíčkovi, Němetice, Farma Mašlaňovi, Němetice,
p. Petřek, Robe, VM a p. František Žídek, Podhradní Lhota.
Anna Hlavicová
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Taneční soubor Ruty Šuty Kelč pořádá
Nábor tanečníků
Kdy? 4. září 2015 od 15:00
Kde? Hasičský dům v Kelči
Hledáme děti od 6 let (do 12 let v doprovodu rodičů)
Nabízíme výuku country a line dance
(moderní americké country).
Na nábor si s sebou vezměte přezůvky.
Kontakty: 606 022 980 – Karel Tvrdoň
721 657 191 – Veronika Jandová
Těšíme se na Vaši účast!

Osadní výbor Babice
Pravidelné mezinárodní setkání zástupců obcí Babice
20. června 2015 se Babice zúčastnily již 15. ročníku setkání obcí s názvem Babice.
Je to setkání s mezinárodní účastí, a to Babic u Krakowa a Staré Babice u Warszawy. Od nás se zúčastnily Babice okr. Třebíč, Babice okr. Prachatice, Babice u Šternberka, Babice nad Svitavou, Babice u Rosic a pořádající Babice u Uh.Hradiště. Na
programu byla prohlídka základní školy a sportovního areálu, prohlídka obce
a prohlídka muzea NA Mýtince (muzeum myslivců a pytláků), a v neposlední řadě
schůzka starostů o další podobě setkávání obcí Babice. Prožili jsme úžasný sobotní
den s milými lidmi, se kterými jsme navázali dobré kamarádské vztahy.
V loňském roce se naše Babice zúčastnily 14. setkání Babic v Polsku u Krakowa.
Navštívili jsme město Krakow, Wawel a zámek Lipowiec, kde byl připraven sportovní program (lukostřelba, přetahování lana, atd.). Borci z ČR ve většině disciplín
vyhráli. Poté následovala prohlídka zámku a pohled z věže na zapadající slunce.
Za Babice u Kelče Kopečný Dušan.
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INZERCE

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

MALBY, NÁTĚRY
Lubomír Špůrek
Kelč 506
tel.: 607 673 209
40
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Jiří Janošek
Marie Kettnerová
Karel Minář
Jaroslav Hlavica

Kelč
Němetice
Kelč
Kelč

65 let
Milena Ondruchová
Ludmila Štecová
Marie Tvrdoňová
Mária Palatová
Ondřej Fait
Miroslav Smahel
Valerie Škutová

Kelč
Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Komárovice
Kelč

70 let
Josef Havlík
Lydie Vlčková
Petr Tichánek

Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Ján Valaska
Anna Poláková
Marta Kučerová

Lhota
Kelč
Kelč

80 let
Jaroslav Kuchno
Stanislav Grec
Helena Nová
Ludmila Kunovská

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Komárovice
Němetice
Lhota
Kelč
Němetice
Kelč

82 let
Marie Vaculíková

Kelč

83 let
Karel Beinstein

Němetice

84 let
Karel Volek
Marie Viznerová
Zdenka Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

85 let
Anna Srkalová

Kelč

87 let
Anna Kunovská

Němetice

90 let
František Jiříček

Kelč

94 let
Anna Vozáková

Němetice

Úmrtí

Narození
Klára Kunovská
Nikol Hrušková

81 let
Miluška Jančíková
Marie Šnejdrlová
Marie Ovčáčíková
Zdeňka Stříteská
Marie Slimáčková
Antonín Mašlaň

Kelč
Babice

Milan Kašpar
Ludmila Matýsková
42
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Slavnosti

Banjo Band Ivana Mládka
s moderátorem slavností

Eddie Stoilow

Klauni v KD

Michal Tučný revival band

The Dust z Valašského Meziříčí
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Uzávěrka je 20. každého měsíce.

